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Ändringsförslag 15
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
–

Förslag om förkastande

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar 
det ansvariga utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att föreslå att 
kommissionens förslag ska förkastas.

Or. es

Motivering

No existe base jurídica para la adopción de una medida jurídica sobre la materia de 
referencia, que obligue a los Estados miembros.

La propuesta de Directiva propone la creación de un marco comunitario para la asistencia 
sanitaria transfronteriza, materia que no cabe incluir en el art. 2 del TCE. Contrariamente a 
lo que se establece en la propuesta de Directiva, ni los artículos 95 y 152 del Tratado, ni 
ningún otro, dan cobertura a la adopción de la Directiva.

La directiva no incide directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común, lo que permitiría que pudieran dictarse las disposiciones a las que se refiere el Art. 
94 TCE. Del mismo modo, al no incidir en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior tampoco resulta de aplicación el art. 95 del TCE ni del 152.

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Tratado.

Ändringsförslag 16
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om tillämpningen av patienters 
rätt till tillgång till säker, högkvalitativ 

Adlib Express Watermark



PE418.330v01-00 4/33 AM\764029SV.doc

SV

hälso- och sjukvård och effektiv hälso- och sjukvård på lika 
villkor

Or. es

Motivering

El marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos 
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Ändringsförslag 17
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I detta direktiv avses med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
följande sätt att tillhandahålla hälso- och 
sjukvård:

(10) I detta direktiv avses med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
följande sätt att tillhandahålla hälso- och 
sjukvård:

– Användning av hälso- och sjukvård 
utomlands (dvs. patienten beger sig till en 
vårdgivare i en annan medlemsstat för att 
få behandling); det är detta som kallas 
patientrörlighet.

– Användning av hälso- och sjukvård 
utomlands (dvs. patienten beger sig till en 
vårdgivare i en annan medlemsstat för att 
få behandling); det är detta som kallas 
patientrörlighet.

– Gränsöverskridande tillhandahållande av 
hälso- och sjukvård (dvs. (dvs. 
tillhandahållande av tjänster från en 
medlemsstat till en annan), t.ex. 
telemedicin, fjärrdiagnoser, utskrivning av 
läkemedelsrecept på distans och 
laboratorietjänster.

– Gränsöverskridande tillhandahållande av 
hälso- och sjukvård (dvs. (dvs. 
tillhandahållande av tjänster från en 
medlemsstat till en annan), t.ex. 
telemedicin, fjärrdiagnoser, utskrivning av 
läkemedelsrecept på distans och 
laboratorietjänster.

– Etablering av vårdgivaren (dvs. en 
vårdgivare etablerar sig i en annan 
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medlemsstat).
– Tillfällig närvaro av personer (dvs. 
rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonal 
när de t.ex. under en viss period vistas i 
patientens medlemsstat för att ge vård).

Or. es

Motivering

Begreppet gränsöverskridande hälso- och sjukvård uppfattas som att det omfattar rörligheten 
för såväl patienterna som för de vårdtjänster som kan ges på distans. Vi anser det inte 
lämpligt att nämna rörligheten för hälso- och sjukvårdspersonal eller vårdgivare i denna 
artikel.

Ändringsförslag 18
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) I avsaknad av 
harmoniseringsåtgärder förhindrar 
gemenskapsrätten enligt EG-domstolens 
rättspraxis (mål C-496/01) inte att en 
medlemsstat, inom ramen för ett 
tillståndsförfarande, kräver att det 
folkhälsoskydd som gäller inom dess 
hälso- och sjukvård upprätthålls av 
vårdgivare som är etablerade i en annan 
medlemsstat och som önskar erbjuda sina 
tjänster till patienter som är försäkrade i 
den första medlemsstaten. De villkor som 
ska uppfyllas för erhållandet av detta 
tillstånd får dock inte överlappa de 
motsvarande rättsliga villkor som uppfylls 
i den medlemsstat där vårdgivaren är 
etablerad.

Or. es
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Motivering

Detta är ett sätt att garantera för allmänheten att kvalitetsnormerna åtminstone motsvarar 
dem som gäller i den medlemsstat där patienten är försäkrad.

Ändringsförslag 19
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Patienterna kan välja vilket av 
systemen de föredrar, men om förordning 
(EEG) nr 1408/71 är mer fördelaktig för 
dem bör de inte fråntas de rättigheter som 
förordningen ger.

utgår

Or. es

Motivering

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

La propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación de 
sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se permite el 
establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria transfronteriza. Con 
ello, la propuesta crea inseguridad jurídica.

Ändringsförslag 20
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Detta direktiv avser inte att skapa 
någon rätt till ersättning för sådan vård i en 

(25) Detta direktiv avser inte att skapa 
någon rätt till ersättning för sådan vård i en 
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annan medlemsstat som inte hör till de 
förmåner som omfattas av lagstiftningen i 
det land där patienten är försäkrad. 
Direktivet hindrar inte heller 
medlemsstaterna från att utöka sina system 
med vårdförmåner till att omfatta hälso-
och sjukvård i en annan medlemsstat i 
enlighet med sina bestämmelser.

annan medlemsstat som inte hör till de 
förmåner som omfattas av lagstiftningen i 
det land där patienten är försäkrad eller att 
ändra villkoren för denna rättighet, om 
sådana finns i lagstiftningen i det land 
där patienten är försäkrad. Direktivet 
hindrar inte heller medlemsstaterna från att 
utöka sina system med vårdförmåner till att 
omfatta hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat i enlighet med sina 
bestämmelser.

Or. es

Motivering

Medlemsstaterna har, enligt artikel 152 i EG-fördraget, ensam behörighet att organisera sin 
hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 21
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Tillämpningen av principerna om fri 
rörlighet på utnyttjande av vård i en 
annan medlemsstat inom ramarna för vad 
som ingår i det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
kommer enligt tillgängliga belägg inte att 
urholka medlemsstaternas hälso- och 
sjukvård eller socialförsäkringssystemens 
ekonomiska hållbarhet. Domstolen har 
emellertid erkänt att det inte kan uteslutas 
att den möjliga risken för att allvarligt 
undergräva den ekonomiska balansen i de 
sociala trygghetssystemen eller målet att 
upprätthålla en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla kan utgöra 
tvingande hänsyn till allmänintresset, 
vilket skulle kunna motivera ett hinder för 

(31) Enligt domstolens rättspraxis får 
medlemsstaterna kräva ett 
förhandstillstånd för att det nationella 
systemet ska ersätta kostnader för 
sjukhusvård i en annan medlemsstat. 
Detta krav är en såväl nödvändig som 
rimlig åtgärd. För att rent generellt 
tillgodose olika behov bör det vara möjligt 
att planera antalet sjukhus, deras 
geografiska spridning, deras organisation 
och resurser samt vilken typ av vårdtjänster 
de ska erbjuda. Genom en sådan planering 
eftersträvas målet att i landet i fråga 
garantera att det finns tillgång till ett väl 
avvägt utbud av sjukhusvård av god 
kvalitet. Dessutom bidrar den till att 
säkerställa en effektiv hantering av 
utgifterna genom att åstadkomma social 
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rätten att fritt tillhandahålla tjänster. 
Domstolen har också erkänt att det är 
nödvändigt att kunna planera i fråga om
antalet sjukhus, deras geografiska 
spridning, hur de organiseras och vilka
resurser de ska ha samt vilken typ av 
vårdtjänster de ska erbjuda. Genom detta 
direktiv bör det införas ett system med 
förhandstillstånd för ersättning av 
kostnader för sjukhusvård i en annan 
medlemsstat som uppfyller följande 
villkor: Om vården hade getts i den egna 
medlemsstaten, skulle den ha ersatts av 
dess socialförsäkringssystem. Utflödet av 
patienter till följd av genomförandet av 
direktivet skulle innebära eller sannolikt 
innebära ett allvarigt hot mot den 
ekonomiska balansen i landets 
socialförsäkringssystem och/eller detta 
utflöde av patienter skulle innebära eller 
sannolikt innebära ett allvarligt hot mot 
planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, eller att medlemsstaterna inte 
kan garantera en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla eller behålla 
sin vårdkapacitet eller medicinska 
kompetens. Eftersom en bedömning av de 
exakta konsekvenserna av ett förväntat 
utflöde av patienter förutsätter 
komplicerade antaganden och 
beräkningar medger direktivet ett system 
med förhandstillstånd om det finns 
tillräckliga orsaker att anta att 
socialförsäkringssystemet allvarligt 
försvagas. Detta bör även omfatta fall av 
redan befintliga system för 
förhandstillstånd som är förenliga med 
villkoren i artikel 8.

effektivitet i utnyttjandet av ekonomiska, 
tekniska och personella resurser.

Or. es
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Motivering

La autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su 
derecho a ejercer la movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una 
garantía para los ciudadanos, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta, tal y como está concebida, puede afectar a las condiciones en que se presta la 
asistencia sanitaria de la mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado 
Miembro para recibir asistencia sanitaria.

De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Ändringsförslag 22
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs allmänna 
bestämmelser för en säker, högkvalitativ 
och effektiv gränsöverskridande hälso-
och sjukvård.

I detta direktiv fastställs allmänna 
bestämmelser för EU-medborgarnas 
tillgång till en säker, högkvalitativ och 
effektiv hälso- och sjukvård på lika villkor 
och inrättas mekanismer för hälso- och 
sjukvårdssamarbete mellan 
medlemsstaterna, samtidigt som den 
nationella behörigheten att organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård 
respekteras.

Or. es

Motivering

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
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sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Ändringsförslag 23
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv gäller hälso- och 
sjukvårdstjänster, oavsett hur de 
organiseras, tillhandahålls och 
finansieras och om de är offentliga eller 
privata.

Detta direktiv gäller de hälso- och 
sjukvårdstjänster enligt definitionen i 
artikel 4 som inte garanteras genom 
förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen.

Or. es

Motivering

Si la directiva tuviese como objetivo principal los derechos de los pacientes, el campo de 
aplicación debe ser el que se recoge. Sin embargo, si se centra en la movilidad de los 
pacientes, el ámbito no estaría bien definido. 

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Ändringsförslag 24
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om villkoren för tillstånd att resa till en 
annan medlemsstat för att få adekvat vård 
enligt artikel 22 i förordning (EEG) 
nr 1408/71 är uppfyllda, gäller 
bestämmelserna i den förordningen och 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv ska 
inte tillämpas. Men om en försäkrad 
person söker vård i en annan medlemsstat 
under andra omständigheter gäller 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv och 
artikel 22 i förordning (EEG) nr 1408/71 
ska inte tillämpas. När villkoren för 
förhandstillstånd i artikel 22.2 i 
förordning (EEG) nr 1408/71 uppfylls ska 
dock förhandstillstånd och förmåner 
beviljas enligt den förordningen. I så fall 
ska artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv 
inte tillämpas.

utgår

Or. es

Motivering

Texten utgår för att skapa ett tydligt rättsläge.

Ändringsförslag 25
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) gränsöverskridande hälso- och sjukvård: 
hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat än den där patienten är 
försäkrad person, eller hälso- och sjukvård 
som ges i en annan medlemsstat än den 
där vårdgivaren är bosatt, registrerad 
eller etablerad,

b) gränsöverskridande hälso- och sjukvård: 
hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat än den där patienten är 
försäkrad person,

Or. es
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Motivering

Syftet här är, precis som i ändringsförslaget till skäl 10, att begreppet gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård ska omfatta rörligheten såväl för patienterna som för de hälso- och 
sjukvårdstjänster som kan ges på distans. Det är inte lämpligt att nämna vårdgivarna i denna 
artikel.

Ändringsförslag 26
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utnyttjande av hälso- och sjukvård i 
annan medlemsstat: hälso- och sjukvård 
som ges i en annan medlemsstat än den 
där patienten är försäkrad person,

utgår

Or. es

Motivering

Texten föreslås utgå eftersom ledet är överflödigt.

Ändringsförslag 27
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) hälso- och sjukvårdspersonal: läkare, 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård, tandläkare, barnmorska eller 
farmaceut enligt direktiv 2005/36/EG eller 
annan person som utövar yrkesverksamhet 
inom hälso- och sjukvård som är begränsad 
till ett reglerat yrke enligt definitionen i 
artikel 3.1 a i direktiv 2005/36/EG,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Adlib Express Watermark



AM\764029SV.doc 13/33 PE418.330v01-00

SV

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 28
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) patient: fysisk person som får eller 
önskar få hälso- och sjukvård i en 
medlemsstat,

f) patient: fysisk person som får hälso- och 
sjukvård i en medlemsstat,

Or. es

Motivering

Det som är relevant är att personen får vård, inte att vederbörande ”önskar” få det.

Ändringsförslag 29
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) försäkrad person: g) försäkrad person: person som är 
försäkrad person enligt definitionen i 
artikel 1 c i förordning (EG) nr 883/2004,

i) fram till dess att förordning (EG) nr 
883/2004 börjar tillämpas: person som är 
försäkrad i enlighet med artiklarna 1, 2 
och 4 i förordning (EEG) nr 1408/71,
ii) från och med att förordning 
(EG) nr 883/2004 börjar tillämpas: person 
som är försäkrad person i den betydelse 
som avses i artikel 1 c i förordning (EG) 
nr 883/2004,
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Or. es

Motivering

Rådets förordning (EG) nr 883/2004 trädde i kraft den 1 januari 2009.

Ändringsförslag 30
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) medlemsstat där patienten är försäkrad: 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
person,

h) medlemsstat där patienten är försäkrad: 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
person; om patienten är lagligen bosatt i 
en medlemsstat och inte försäkrad av ett 
europeiskt socialförsäkringssystem men 
har erkänd rätt till hälso- och sjukvård, 
ska det land där patienten är bosatt 
betraktas som den medlemsstat där han 
eller hon är försäkrad,

Or. es

Motivering

I förslaget tas inte hänsyn till alla situationer då personer kan ha erkänd rätt till hälso- och 
sjukvård, vilket inte nödvändigtvis sammanfaller med begreppet försäkrad person.

Ändringsförslag 31
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) patientjournal: den dokumentsamling 
som innehåller uppgifter, bedömning och 
information av olika slag rörande en 
patients situation och medicinska 
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utveckling under hela vårdprocessen.

Or. es

Motivering

Denna term förekommer på flera ställen i förslaget till direktiv, och därför behövs en 
definition av den.

Ändringsförslag 32
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheter i medlemsstaterna som är 
ansvariga för att de gemensamma 
principerna för hälso- och sjukvård följs

Medlemsstaternas ansvar för att de 
gemensamma principerna för hälso- och 
sjukvård följs

Or. es

Motivering

Användningen av termen ”myndigheter” skulle kräva en definition av densamma.

Ändringsförslag 33
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheternas ansvar i den behandlande 
medlemsstaten

Den behandlande medlemsstatens ansvar

Or. es
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Motivering

Ändring till följd av ändringen av rubriken till kapitel II.

Ändringsförslag 34
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
detta direktiv, särskilt artiklarna 7, 8 och 9, 
ska den medlemsstat där patienten är 
försäkrad se till att försäkrade personer 
som reser till en annan medlemsstat för att 
få hälso- och sjukvård där, eller söker 
hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat, inte hindras från att få hälso-
och sjukvård i en annan medlemsstat om 
behandlingen i fråga ingår i de förmåner 
som omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad och 
som den försäkrade personen har rätt till. 
Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska ersätta de kostnader till den försäkrade 
personen som skulle ha betalats via dess 
lagstadgade socialförsäkringssystem om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstaten. Det är under alla 
händelser den medlemsstat där patienten är 
försäkrad som ska avgöra vilka 
vårdkostnader som ska ersättas, oavsett 
var vården bedrivs.

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
detta direktiv, särskilt artiklarna 7, 8 och 9, 
ska den medlemsstat där patienten är 
försäkrad se till att försäkrade personer 
som reser till en annan medlemsstat för att 
få hälso- och sjukvård där, eller söker 
hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat, inte hindras från att få hälso-
och sjukvård i en annan medlemsstat om 
behandlingen i fråga ingår i de förmåner 
som omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad och 
som den försäkrade personen har rätt till. 
Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska ersätta de kostnader till den försäkrade 
personen som skulle ha betalats via dess 
lagstadgade socialförsäkringssystem om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstaten. Det är den medlemsstat där 
patienten är försäkrad som ska avgöra för 
vilka vårdkostnader den försäkrade 
personen ska ha rätt till ersättning samt 
ersättningens nivå och hur stor del den 
berörda personen själv ska stå för, oavsett 
var vården bedrivs.

Or. es

Motivering

Den medlemsstat där patienten är försäkrad har behörighet att fatta beslut inte bara om vilka 
vårdkostnader som ska ersättas (sista stycket i artikel 6.1), utan även om ersättningsnivån och 
hur stor del patienten ska stå för i varje enskilt fall.
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Ändringsförslag 35
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Hälso- och sjukvård i en annan 

medlemsstat
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 8 och 9, ska den medlemsstat 
där patienten är försäkrad inte kräva 
något förhandstillstånd för ersättning av 
kostnader för vård i en annan 
medlemsstat.

Or. es

Motivering

Genom att tillämpa den allmänna principen om att förhandstillstånd inte krävs anpassar man 
texten till rättspraxis att inte begränsa medborgarnas fria rörlighet, liksom till de förbehåll i 
sådana fall av sjukhusvård som täcks av artikel 8.

Ändringsförslag 36
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Vård utanför sjukhus

Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska inte kräva förhandstillstånd 
för ersättning av kostnader för vård 
utanför sjukhus i en annan medlemsstat 
om kostnaderna för vården, om denna 
hade utförts inom dess eget territorium, 
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skulle ha täckts av det egna 
socialförsäkringssystemet.

Or. es

Motivering

Skapar överensstämmelse med ändringsförslaget om att införa en artikel 6a (ny).

Ändringsförslag 37
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhus- och specialistvård, 
beroende på definitionen i lagstiftningen i 
den medlemsstat där patienten är 
försäkrad, planerad hälso- och sjukvård 
som kräver att patienten läggs in minst en 
natt eller som kräver högt specialiserad och 
kostnadsintensiv medicinsk infrastruktur 
eller utrustning, eller som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver 
att patienten läggs in minst en natt,
b) hälso- och sjukvård som upptas i en 
särskild förteckning och som inte kräver 
att patienten läggs in minst en natt. 
Denna förteckning ska endast innehålla
– sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning, 
eller
– hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

Or. es
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Motivering

Definitionen i kommissionens förslag är förlegad och tar inte hänsyn till den faktiska 
situationen kring dagens sjukhus- och specialistvård.

Ändringsförslag 38
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.3.

utgår

Or. es

Motivering

Förslaget till direktiv går in på behörigheter för organisationen av hälso- och sjukvård som –
enligt artikel 152 i EG-fördraget – tillfaller medlemsstaterna, och innebär således en 
överträdelse av subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 39
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom 
sina socialförsäkringssystem av
kostnaderna för sjukhusvård som ges i en 
annan medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:

3. Den medlemsstat där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får, i enlighet med punkt 1, 
ersätta kostnaderna för sjukhus- och 
specialistvård (enligt definitionen i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad)
som ges i en annan medlemsstat, förutsatt 
att ett förhandstillstånd utfärdats.
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a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.
b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och 
hindra det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga
i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller
ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, tillhandahållande av en 
balanserad hälso- och sjukvård tillgänglig 
för alla eller upprätthållande av 
vårdkapacitet eller medicinsk kompetens i 
den berörda medlemsstaten.

Or. es

Motivering

Al proponerse la supresión del apartado 2, pasaría éste a ser el nuevo apartado 2.

Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante 
una autorización previa) de garantizar que se prestará a los ciudadanos una asistencia 
sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados 
de calidad y seguridad.

La autorización previa constituye una garantía para los ciudadanos que se desplazan, ya que 
la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre las posibles opciones de tratamiento 
en el propio EM y en otros EEMM.

Ändringsförslag 40
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt och får inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering.

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med föregående ändringsförslag. Om stycke 2 utgår blir detta det nya 
stycke 3.

Ändringsförslag 41
Manuel Medina Ortegas

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den berörda medlemsstaten ska ge 
allmänheten tillgång till all relevant 
information om de system med 
förhandstillstånd som införts i enlighet med 
punkt 3.

5. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska ge allmänheten tillgång till 
förteckningen över sjukhus och 
specialistvårdtjänster samt till all relevant 
information om de system med 
förhandstillstånd som införts i enlighet med 
punkt 2.

Or. es

Motivering

Innehållet i punkt 5 i slutet av artikel 8 föreslås flyttas till en ny punkt som, om punkt 2 utgår, 
kommer att bli punkt 8.

Ändringsförslag 42
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För varje tillståndsansökan som en 
försäkrad person gör om att få vård i en 
annan medlemsstat, ska den medlemsstat 
där personen är försäkrad kontrollera 
huruvida villkoren i förordning (EG) 
nr 883/2004 är uppfyllda och, om så är 
fallet, bevilja förhandstillstånd i enlighet 
med den förordningen.

Or. es

Motivering

Nuevo apartado 5 bis, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Es más, la propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación 
de sistemas de seguridad social, creando dos sistemas paralelos para la atención sanitaria 
transfronteriza. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 

Ändringsförslag 43
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad bör i förväg och på ett 
insynsvänligt sätt specificera kriterierna 
för avslag på en ansökan om 
förhandstillstånd på grund av 
överordnade allmänna intressen.

Or. es
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Motivering

Nuevo apartado 5 ter, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Además de invadir competencias exclusivas de los EEMM, la propuesta de Directiva puede 
generar inequidades entre unos pacientes y otros. 

Introducir el derecho de reembolso para una minoría de pacientes (los que son atendidos en 
otro EM) generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes que son atendidos en su 
propio país. De ahí la necesidad de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado Miembro emisor y también de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM,

Ändringsförslag 44
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Under alla omständigheter får en 
medlemsstat avslå en ansökan om 
förhandstillstånd, om samma behandling 
kan ges på dess territorium inom en 
medicinskt försvarbar tidsfrist med 
beaktande av den berörda personens 
hälsotillstånd och det troliga 
sjukdomsförloppet.

Or. es

Motivering

Ny punkt 5c, i överensstämmelse med strykningen av punkt 2.

Den nivå som behövs vad gäller kvalitet och säkerhet kan endast garanteras om det är de som 
arbetar inom sjukvården som bestämmer vilka läkare eller inrättningar som ska ansvara för 
vården. Om patienten får bestämma kan det till och med uppstå situationer där vård ges i 
onödan (framför allt när det rör sig om privata vårdgivare). 

Det är absolut nödvändigt att den nuvarande situationen bibehålls för att vården ska 
garanteras såsom offentlig tjänst.
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Ändringsförslag 45
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 
rutinerna för utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat vad gäller förhandstillstånd 
enligt artikel 8.3, ersättning av kostnader 
för vård i en annan medlemsstat och andra 
villkor och formaliteter enligt artikel 6.3
grundas på objektiva och icke-
diskriminerande kriterier som offentliggörs 
i förväg och som är nödvändiga och 
proportionella för det mål som ska uppnås. 
En försäkrad person bör i varje fall alltid 
beviljas det tillstånd enligt förordningarna 
om samordning av de sociala 
trygghetssystemen som avses i artikel 3.1 f 
ifall villkoren i artikel 22.1 c och 
artikel 22.2 i förordning 1408/71 uppfylls.

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 
rutinerna för utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat vad gäller förhandstillstånd 
enligt artikel 8.2 och betalning av 
kostnader för vård i en annan medlemsstat 
grundas på objektiva och icke-
diskriminerande kriterier som offentliggörs 
i förväg och som är nödvändiga och 
proportionella för det mål som ska uppnås.

Or. es

Motivering

Syftet är att skapa ett tydligt rättsläge mellan direktivet och förordningen.

Ändringsförslag 46
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla sådana system för rutiner ska vara 
lätt tillgängliga och kunna garantera att 
ansökningarna behandlas objektivt och 
opartiskt inom de tidsfrister som 
medlemsstaterna fastställer och 

2. Alla sådana system för rutiner ska vara 
lätt tillgängliga och kunna garantera att 
ansökningarna behandlas objektivt och 
opartiskt inom de maximala tidsfrister som 
medlemsstaterna fastställer och 
offentliggör på förhand. Vid 
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offentliggör på förhand. handläggningen av ansökningarna ska 
hänsyn tas till hur brådskande fallen är 
och de individuella omständigheterna.

Or. es

Motivering

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de gate-
keepers del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia sanitaria 
innecesaria. 

La autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su 
derecho a ejercer la movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una 
garantía para los ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede 
ayudarles a decidir sobre las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros 
EEMM. Podrá orientarse al ciudadano para que reciba el tratamiento que resulte necesario y 
pueda garantizarse que se prestará en condiciones de seguridad y calidad suficientes.

Ändringsförslag 47
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska i förväg tydligt 
ange vilka kriterier som gäller för avslag 
på ansökan om förhandstillstånd 
enligt artikel 8.3.

utgår

Or. es

Motivering

Denna punkt finns redan i ändringsförslaget till artikel 8 (ny punkt 6). Eftersom den är 
överflödig föreslås att den ska utgå.
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Ändringsförslag 48
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
de tidsfrister inom vilka en ansökan om 
vård i en annan medlemsstat måste 
handläggas, ta hänsyn till

utgår

a) sjukdomen i fråga,
b) patientens grad av smärta,
c) funktionshindrets art och
d) patientens arbetsförmåga.

Or. es

Motivering

Syftet är att skapa överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 9.2.

Ändringsförslag 49
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att alla 
administrativa beslut angående vård i en 
annan medlemsstat kan överklagas och att 
de också kan bli föremål för rättsliga 
åtgärder, t.ex. interimistiska åtgärder.

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
administrativa beslut angående vård i en 
annan medlemsstat kan överklagas och att 
de också kan bli föremål för rättsliga 
åtgärder, t.ex. interimistiska åtgärder.
Medlemsstaterna ska främja utveckling av 
internationella mekanismer för 
tvistlösning utanför domstol i ärenden
som rör gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård.

Or. es
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Motivering

För att skapa överensstämmelse med tidigare ändringsförslag. Eftersom punkt 5.3 och 
punkt 5.4 föreslås utgå, omvandlas punkt 5.5 till punkt 5.3.

En mening som kommer från artikel 12.2 d föreslås läggas till, eftersom det är 
medlemsstaterna och inte de nationella kontaktpunkterna för gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård som är ansvariga för denna verksamhet.

Ändringsförslag 50
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
en annan medlemsstat.

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om vilken vård som 
personer som är medborgare i en annan 
medlemsstat kan få och vilka villkor som 
finns, bl.a. vid skada på grund av hälso-
och sjukvård i den berörda medlemsstaten.

Or. es

Motivering

Denna artikel ålägger medlemsstaterna en skyldighet att informera om uppgifter som andra 
medlemsstater förfogar över, vilket innebär en alltför stor börda för de förstnämnda 
medlemsstaterna. För att informationen ska vara till nytta för medborgarna skulle det 
dessutom krävas en fortsatt uppdatering, vilket inte förefaller genomförbart. Det borde räcka 
med att varje medlemsstat tar ansvar för att tillhandahålla information om hälso- och 
sjukvård som ges inom det egna territoriet.

Ändringsförslag 51
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 utarbeta ett 
EU-standardformat för den skriftliga 
förhandsinformation som avses i punkt 1.

3. Medlemsstaterna kan i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 och med bistånd 
av kommissionen utarbeta ett 
EU-standardformat för den skriftliga 
förhandsinformation som avses i punkt 1.

Or. es

Motivering

Det är inte acceptabelt att kommissionen kan införa ett standardformat som ska gälla i hela 
gemenskapen. Det måste vara medlemsstaterna som kommer överens om framtagandet av en 
sådan standard, samtidigt som de i detta arbete kan bistås av kommissionen.

Ändringsförslag 52
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ta fram och sprida information till 
patienter, särskilt om deras rättigheter i 
fråga om gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård och garantierna för kvalitet och 
säkerhet, skydd av personuppgifter, hur 
man gör för att överklaga och 
möjligheterna till prövning när det gäller 
hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat samt om vilka villkor som 
gäller,

a) ta fram och sprida information till 
patienter som är medborgare i andra 
medlemsstater, på begäran av patienterna 
själva, särskilt om deras rättigheter i fråga 
om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
och garantierna för kvalitet och säkerhet, 
skydd av personuppgifter, hur man gör för 
att överklaga och möjligheterna till 
prövning när det gäller hälso- och sjukvård 
som ges i denna medlemsstat samt om 
vilka villkor som gäller,

Or. es

Motivering

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
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bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Ändringsförslag 53
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) hjälpa patienterna att bevaka sina 
rättigheter och överklaga på lämpligt sätt i 
händelse av skada på grund av hälso- och 
sjukvård i en annan medlemsstat; de 
nationella kontaktpunkterna ska särskilt 
informera patienterna om vilka 
möjligheter till tvistlösning som finns, 
hjälpa dem att välja lämplig tvistlösning 
utanför domstol för det specifika fallet 
samt vid behov hjälpa dem att följa upp 
ärendet,

b) på begäran av patienter från andra 
medlemsstater hjälpa dessa att bevaka sina 
rättigheter och överklaga på lämpligt sätt i 
händelse av skada på grund av hälso- och 
sjukvård i denna medlemsstat; de 
nationella kontaktpunkterna ska särskilt på 
begäran av patienter som är medborgare i 
andra medlemsstater informera dessa om 
vilka möjligheter till tvistlösning som 
finns, hjälpa dem att välja lämplig 
tvistlösning utanför domstol för det 
specifika fallet samt vid behov hjälpa dem 
att följa upp ärendet,

Or. es

Motivering

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Ändringsförslag 54
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) främja internationella mekanismer för 
tvistlösning utanför domstol när det gäller 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

utgår

Or. es

Motivering

Vi föreslår att detta led utgår och i stället införs i punkt 9.5 (se tidigare ändringsförslag), 
eftersom vi anser att det är medlemsstaterna och inte de nationella kontaktpunkterna för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård som ska ansvara för denna åtgärd.

Ändringsförslag 55
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska på patientens begäran tillhandahålla 
kontaktuppgifter för de nationella 
kontaktpunkterna i andra medlemsstater.

Or. es

Motivering

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
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Estados miembros.

Ändringsförslag 56
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet i artikel 19.2 anta

3. Medlemsstaterna ska med stöd av
kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet i artikel 19.2 anta

Or. es

Motivering

Det är inte acceptabelt att kommissionen genomför dessa åtgärder. Det måste vara 
medlemsstaterna som kommer överens om genomförandet, samtidigt som de i detta arbete kan 
bistås av kommissionen.

Ändringsförslag 57
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att underlätta genomförandet av 
punkt 1 ska kommissionen anta

2. För att underlätta genomförandet av 
punkt 1 ska medlemsstaterna med stöd av
kommissionen anta

Or. es

Ändringsförslag 58
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) åtgärder som gör det möjligt för 
farmaceut eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal att kontrollera att 
receptet är äkta och att det utfärdats i en 
annan medlemsstat av en behörig person 
genom att ta fram en EU-modell för recept 
och stödja att e-recepten görs kompatibla,

a) åtgärder som gör det möjligt för 
farmaceut eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal att kontrollera att 
receptet är äkta och att det utfärdats i en 
annan medlemsstat av en behörig person 
genom att ta fram en EU-modell för recept, 
fastställa vilka uppgifter som krävs för att 
receptet ska vara giltigt samt krav 
angående språk och stödja att e-recepten 
görs kompatibla samt garantera skydd av 
patientuppgifter,

Or. es

Motivering

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Ändringsförslag 59
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) åtgärder för att se till att de läkemedel 
som förskrivs i en medlemsstat och som 
lämnas ut i en annan kan identifieras 
korrekt och att produktinformationen till 
patienterna är begriplig,

b) åtgärder för att se till att de läkemedel 
som förskrivs i en medlemsstat och som 
lämnas ut i en annan kan identifieras 
korrekt och att produktinformationen till 
patienterna är begriplig, om det förskrivna 
läkemedlets namn är ett fantasinamn eller 
ett varumärke ska dessutom det 
internationella generiska namnet (INN) 
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anges,

Or. es

Motivering

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Ändringsförslag 60
Manuel Medina Ortega

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) åtgärder för att fastställa möjligheter 
att byta ut läkemedel, till exempel i brist-
och nödsituationer.

Or. es

Motivering

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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