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Ændringsforslag 557
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår

Regler for sundhedsydelser, der leveres i 
en anden medlemsstat

(1) Når sundhedsydelser leveres i en 
anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten, eller i en anden 
medlemsstat end den, hvor 
sundhedstjenesteyderen har bopæl, er 
registreret eller etableret, leveres sådanne 
sundhedsydelser i henhold til 
behandlingsmedlemsstatens lovgivning, jf. 
artikel 5.
(2) Denne artikel gælder ikke for 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

Or. hu

Begrundelse

Vi er enige i det princip, der kommer til udtryk i artikel 11 om fastsættelse af anvendelsen af 
medlemsstaternes love om behandling i tilfælde af ydelser med et grænseoverskridende 
element, men dette reguleres af artikel 5.

Artikel 11, stk. 2, fastsætter gennemførelsen af direktiv 2005/36/EF, f.eks. medlemsstaternes 
regler for at udstede en erhvervsmæssig kvalifikation i forbindelse med anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Dette spørgsmål behøver ikke at blive behandlet her, 
eftersom forbindelsen mellem de to direktiver præciseres i artikel 3.
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Ændringsforslag 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når sundhedsydelser leveres i en anden 
medlemsstat end forsikringsmedlemsstaten, 
eller i en anden medlemsstat end den, 
hvor sundhedstjenesteyderen har bopæl, 
er registreret eller etableret, leveres 
sådanne sundhedsydelser i henhold til 
behandlingsmedlemsstatens lovgivning, jf. 
artikel 5.

1. Når sundhedsydelser modtages i en 
anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten, leveres sådanne 
sundhedsydelser i henhold til 
behandlingsmedlemsstatens lovgivning, jf. 
artikel 5.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede direktiv skal kun dække grænseoverskridende samarbejde og de tilfælde, hvor 
der er tale om patientmobilitet, dvs. hvor individuelle patienter gør brug af sundhedsydelser i 
udlandet; henvisningen til andre former for levering af sundhedsydelser bør derfor udgå.
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Ændringsforslag 559
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale kontaktpunkter for 
grænseoverskridende sundhedsydelser

udgår

1. Medlemsstaterne udpeger nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser og meddeler 
Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger.
2. Det nationale kontaktpunkt i 
forsikringsmedlemsstaten skal i nært 
samarbejde med andre kompetente 
nationale myndigheder og med de 
nationale kontaktpunkter i andre 
medlemsstater, særlig i 
behandlingsmedlemsstaten, og med 
Kommissionen:
(a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser
(b) hjælpe patienterne med at beskytte 
deres rettigheder og med at klage, hvis de 
kommer ud for skader som følge af brug 
af sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat; det nationale kontaktpunkt 
skal særlig oplyse patienterne om 
mulighederne for tvistbilæggelse, bistå 
med valg af egnet udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i den konkrete sag 
og hjælpe patienterne med at følge sagen, 
hvis dette er nødvendigt
(c) samle detaljerede oplysninger om 
nationale organer til udenretslig 

Adlib Express Watermark



PE418.360v01-00 6/95 AM\764262DA.doc

DA

tvistbilæggelse og lette samarbejdet med 
disse organer
(d) fremme etableringen af en 
international udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser.
3. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2:
(a) de foranstaltninger, der er nødvendige 
til forvaltning af netværket af nationale 
kontaktpunkter som omhandlet i denne 
artikel
(b) hvilken art og type data der skal 
indsamles og udveksles inden for 
netværket
(c) retningslinjer for den information, 
som patienter skal have, jf. stk. 2, litra a).

Or. pl

Begrundelse

Der er her tale om en uberettiget fordobling af eksisterende administrative organer i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 560
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser og meddeler 
Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger.

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
nationale kontaktpunkter for 
grænseoverskridende sundhedsydelser og 
meddeler Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger.

Or. nl
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Ændringsforslag 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser og meddeler 
Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger.

1. Medlemsstaterne udpeger nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser og meddeler 
Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger. Medlemsstaterne 
sikrer, at patientorganisationer, 
sygekasser og sundhedstjenesteydere er 
omfattet af disse nationale 
kontaktpunkter.

Or. nl

Ændringsforslag 562
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser og meddeler 
Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger.

1. Uanset den særlige indretning af 
medlemsstaternes sundhedsplejesystemer
udpeger medlemsstaterne eksisterende 
strukturer som f.eks. nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser og meddeler 
Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger.

Or. fr

Begrundelse

Oprettelsen af disse kontaktpunkter bør respektere indretningen af medlemsstaternes 
sundhedsplejesystemer i overensstemmelse med traktaternes bestemmelser.
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Ændringsforslag 563
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser og meddeler 
Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger.

1. Medlemsstaterne udpeger nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser og meddeler 
Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger. Disse nationale 
kontaktpunkter bør etableres på en 
effektiv og gennemsigtig måde. Der stilles 
oplysninger om deres eksistens til 
rådighed i medlemsstaterne, således at 
patienterne har let adgang til 
oplysningerne.

Or. en

Begrundelse

Det afgørende at stille lettilgængelige oplysninger til rådighed for at give patienterne 
mulighed for at gøre brug af deres rettigheder inden for grænseoverskridende 
sundhedsydelser.

Ændringsforslag 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det nationale kontaktpunkt i 
forsikringsmedlemsstaten skal i nært 
samarbejde med andre kompetente 
nationale myndigheder og med de 
nationale kontaktpunkter i andre 
medlemsstater, særlig i 
behandlingsmedlemsstaten, og med 
Kommissionen:

2. Det nationale kontaktpunkt i 
forsikringsmedlemsstaten skal i nært 
samarbejde med andre kompetente 
nationale myndigheder og med de 
nationale kontaktpunkter i andre 
medlemsstater og med Kommissionen:

a) stille oplysninger til rådighed for a) stille oplysninger til rådighed for 
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patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser og om de gældende 
betingelser

b) hjælpe patienterne med at beskytte 
deres rettigheder og med at klage, hvis de 
kommer ud for skader som følge af brug 
af sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat; det nationale kontaktpunkt 
skal særlig oplyse patienterne om 
mulighederne for tvistbilæggelse, bistå 
med valg af egnet udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i den konkrete sag 
og hjælpe patienterne med at følge sagen, 
hvis dette er nødvendigt

b) udforme og videreformidle 
gennemsigtige og relevante oplysninger til 
andre kompetente reguleringsinstanser på 
sundhedsområdet vedrørende 
sundhedsprofessionelles mobilitet; disse 
oplysninger skal omfatte information om 
sanktioner og foranstaltninger i tilfælde 
af strafbar adfærd, faglige fejl og 
sanktioner, der er pålagt på grund af 
manglende egnethed til at praktisere.

c) samle detaljerede oplysninger om 
nationale organer til udenretslig 
tvistbilæggelse og lette samarbejdet med 
disse organer
(d) fremme etableringen af en 
international udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser.

Or. en

Begrundelse

Kontaktpunkterne vil ikke kunne give oplysninger om sundhedsydelser i alle andre 
medlemsstater. Det er ikke kontaktpunktets rolle at fungere som juridisk rådgiver.

Ændringsforslag 565
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det nationale kontaktpunkt i 2. Det nationale kontaktpunkt i 
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forsikringsmedlemsstaten skal i nært 
samarbejde med andre kompetente 
nationale myndigheder og med de 
nationale kontaktpunkter i andre 
medlemsstater, særlig i 
behandlingsmedlemsstaten, og med 
Kommissionen:

forsikringsmedlemsstaten skal, eventuelt 
ved hjælp af et websted, i nært samarbejde 
med andre kompetente nationale 
myndigheder og med de nationale 
kontaktpunkter i andre medlemsstater, 
særlig i behandlingsmedlemsstaten, og med 
Kommissionen:

Or. nl

Ændringsforslag 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det nationale kontaktpunkt i 
forsikringsmedlemsstaten giver de 
patienter, der anmoder herom, 
kontaktoplysninger på de nationale 
kontaktpunkter i andre medlemsstater. 

Or. es

Begrundelse

Denne artikel forpligter medlemsstaterne til at give oplysninger, som andre medlemsstater er 
i besiddelse af, hvilket medfører en overdreven yderligere byrde for førstnævnte. 
Oplysningerne ville hele tiden skulle ajourføres, hvis det skal være til nogen nytte for 
borgerne, og dette virker ikke holdbart. Det ville være tilstrækkeligt, hvis hver medlemsstat 
var ansvarlig for at give oplysninger om sundhedsydelser, der leveres på dens eget område, 
og kontaktoplysninger på de nationale kontaktpunkter i andre medlemsstater.

Ændringsforslag 567
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det nationale kontaktpunkt i 2. Det nationale kontaktpunkt i 
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forsikringsmedlemsstaten skal i nært 
samarbejde med andre kompetente 
nationale myndigheder og med de 
nationale kontaktpunkter i andre 
medlemsstater, særlig i 
behandlingsmedlemsstaten, og med 
Kommissionen:

forsikringsmedlemsstaten skal i nært 
samarbejde med andre kompetente 
nationale myndigheder, med de nationale 
kontaktpunkter i andre medlemsstater, 
særlig i behandlingsmedlemsstaten, med 
patientorganisationer og med 
Kommissionen:

Or. en

Begrundelse

Patientorganisationer bør også inddrages i samarbejdet med nationale kontaktpunkter og 
kompetente nationale myndigheder om processen med at stille oplysninger til rådighed for 
patienterne. De bør også inddrages af Kommissionen, når der skal udarbejdes og vedtages 
retningslinjer for oplysninger til patienter, der bør afspejle de kvalitetsprincipper for 
oplysninger til patienter, som for nylig blev vedtaget af High Level Pharmaceutical Forum.

Ændringsforslag 568
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det nationale kontaktpunkt i 
forsikringsmedlemsstaten skal i nært 
samarbejde med andre kompetente 
nationale myndigheder og med de 
nationale kontaktpunkter i andre 
medlemsstater, særlig i 
behandlingsmedlemsstaten, og med 
Kommissionen:

2. Det nationale kontaktpunkt i 
forsikringsmedlemsstaten skal i nært 
samarbejde med andre kompetente 
nationale myndigheder og med de 
nationale kontaktpunkter i andre 
medlemsstater, særlig i 
behandlingsmedlemsstaten, og med 
Kommissionen:

Or. en

Begrundelse

Samarbejdet bør ikke begrænses til nationale myndigheder, alle relevante kompetente 
myndigheder bør inddrages. 
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Ændringsforslag 569
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienter, der tager ud af landet, om 
modtagelse af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser; nationale 
kontaktpunkter skal også hjælpe 
patienter, der tager ud af landet, med at 
beskytte deres rettigheder og med at klage, 
hvis de kommer ud for skader som følge 
af brug af sundhedsydelser udført i en 
anden medlemsstat; det nationale 
kontaktpunkt skal særlig oplyse 
patienterne om mulighederne for 
tvistbilæggelse, bistå med valg af egnet 
udenretslig tvistbilæggelsesordning i den 
konkrete sag og hjælpe patienterne med at 
følge sagen, hvis dette er nødvendigt

Or. en

Begrundelse

For at lette det nationale kontaktpunkts funktion er det vigtigt at fastsætte deres opgaver i 
henhold til patientens behov. Det er derfor nødvendigt at sondre mellem patienter, der 
kommer til landet, og patienter, der tager ud af landet, og justere de nødvendige pligter i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 570
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stille oplysninger til rådighed for a) stille oplysninger til rådighed for 

Adlib Express Watermark



AM\764262DA.doc 13/95 PE418.360v01-00

DA

patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

patienterne i overensstemmelse med 
efterspørgslen, særlig om deres rettigheder 
i forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende
betingelser;

Or. nl

Ændringsforslag 571
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om de i medlemsstaten 
gældende krav til kvalitet og sikkerhed, 
beskyttelse af personoplysninger, 
klageprocedurer og erstatningsmuligheder i 
forbindelse med sundhedsydelser 

Or. de

Begrundelse

De nationale kontaktpunkters opgaver er for omfattende i Kommissionens forslag. Det vil i 
praksis næppe være muligt at stille disse oplysninger til rådighed. Det afgørende er, at der 
findes et sted, hvor man kan henvende sig for at få alle oplysninger om sundhedsydelser i den 
pågældende medlemsstat. 
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Ændringsforslag 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

a) stille objektive generelle oplysninger til 
rådighed for patienterne, særlig om deres 
rettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
oplysninger om kvalitet og sikkerhed, 
beskyttelse af personoplysninger, 
klageprocedurer og erstatningsmuligheder i 
forbindelse med sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat og om de gældende 
betingelser. Der må ikke stilles 
anbefalinger af sundhedstjenesteydere til 
rådighed (ranglister)

Or. de

Begrundelse

Nationale kontaktpunkter skal stille objektive oplysninger til rådighed, f.eks. også 
kvalitetsrapporter, der er frit tilgængelige, men de skal hverken offentliggøre eller udarbejde 
ranglister.

Ændringsforslag 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden
medlemsstat og om de gældende 

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienter, som er statsborgere i andre 
medlemsstater, hvis de anmoder herom, 
særlig om deres rettigheder i forbindelse 
med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
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betingelser sundhedsydelser udført i den pågældende
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

Or. es

Begrundelse

Denne artikel forpligter medlemsstaterne til at give oplysninger, som andre medlemsstater er 
i besiddelse af, hvilket medfører en overdreven yderligere byrde for førstnævnte. 
Oplysningerne ville hele tiden skulle ajourføres, hvis det skal være til nogen nytte for 
borgerne, og dette virker ikke holdbart. Det ville være tilstrækkeligt, hvis hver medlemsstat 
var ansvarlig for at give oplysninger om sundhedsydelser, der leveres på dens eget område, 
og kontaktoplysninger på de nationale kontaktpunkter i andre medlemsstater.

Ændringsforslag 574
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, 
sundhedstjenesteyderes offentlige eller 
private status, tilbagebetalingsprocedurer 
og satser, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser;

Or. nl

Begrundelse

Manglen på oplysninger om sundhedstjenesteyderes juridiske status skaber problemer i 
forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser. Medlemsstaterne bør modtage mere 
præcise oplysninger vedrørende offentlig eller privat status for at forhindre, at opstår 
finansielle problemer som følge af den private status for udbydere af grænseoverskridende 
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sundhedsydelser.

Ændringsforslag 575
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat, niveauet for 
tilgængeligheden af sundhedsfaciliteter i 
medlemsstater og om de gældende 
betingelser 

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om tilgængelighed for handicappede er en forudsætning, når en handicappet 
overvejer muligheden af at modtage sundhedsydelser i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 576
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, oplysninger om kvalitet 
og sikkerhed, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
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erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

Or. de

Ændringsforslag 577
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser; stille oplysninger til rådighed 
om ekspertisecentre og sundhedscentre, 
der anses for at være særlig effektive til at 
behandle bestemte sygdomme

Or. it

Begrundelse

De oplysninger, der stilles til rådighed, bør ud over juridiske rettigheder også omfatte 
ekspertisecentre.
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Ændringsforslag 578
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bistå patienterne i spørgsmål om 
godtgørelse og sikre, at patienternes 
udgifter omgående refunderes

Or. sv

Begrundelse

Det er af stor betydning, at patienterne også modtager hjælp fra de nationale kontaktpunkter 
til spørgsmål om godtgørelse. Sådanne spørgsmål kan være vanskelige og komplicerede for 
patienterne, og de nationale kontaktpunkter kan i denne forbindelse hjælpe ved at yde aktiv 
støtte og rådgivning.

Ændringsforslag 579
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 12 - stk. 2 - litra b-d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hjælpe patienterne med at beskytte 
deres rettigheder og med at klage, hvis de 
kommer ud for skader som følge af brug 
af sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat; det nationale kontaktpunkt 
skal særlig oplyse patienterne om 
mulighederne for tvistbilæggelse, bistå 
med valg af egnet udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i den konkrete sag 
og hjælpe patienterne med at følge sagen, 
hvis dette er nødvendigt

udgår

c) samle detaljerede oplysninger om 
nationale organer til udenretslig 
tvistbilæggelse og lette samarbejdet med 
disse organer
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d) fremme etableringen af en 
international udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser.

Or. de

Ændringsforslag 580
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) hjælpe patienterne med at beskytte 
deres rettigheder og med at klage, hvis de 
kommer ud for skader som følge af brug 
af sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat; det nationale kontaktpunkt 
skal særlig oplyse patienterne om 
mulighederne for tvistbilæggelse, bistå 
med valg af egnet udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i den konkrete sag 
og hjælpe patienterne med at følge sagen, 
hvis dette er nødvendigt

udgår

Or. en

Begrundelse

Nationale kontaktpunkter vil blive informationskilder og bindeled til andre medlemsstaters 
sundhedssystemer. Det vil ikke være i stand til at yde personlig støtte og rådgivning eller 
fungere som advokater for enkelte patienter. 

Ændringsforslag 581
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hjælpe patienterne med at beskytte b) stille oplysninger til rådighed for 
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deres rettigheder og med at klage, hvis de 
kommer ud for skader som følge af brug 
af sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat; det nationale kontaktpunkt 
skal særlig oplyse patienterne om 
mulighederne for tvistbilæggelse, bistå 
med valg af egnet udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i den konkrete sag 
og hjælpe patienterne med at følge sagen, 
hvis dette er nødvendigt

patienter, der kommer til landet, om de 
eksisterende nationale standarder for 
kvalitet og sikkerhed, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i denne 
medlemsstat; det nationale kontaktpunkt 
skal særlig om nødvendigt oplyse 
patienterne om mulighederne for 
tvistbilæggelse og bistå med valg af egnet 
udenretslig tvistbilæggelsesordning i den 
konkrete sag 

Or. en

Begrundelse

For at lette det nationale kontaktpunkts funktion er det vigtigt at fastsætte deres opgaver i 
henhold til patientens behov. Det er derfor nødvendigt at sondre mellem patienter, der 
kommer til landet, og patienter, der tager ud af landet, og justere de nødvendige pligter i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 582
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) hjælpe patienterne med at beskytte 
deres rettigheder og med at klage, hvis de 
kommer ud for skader som følge af brug af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat; det nationale kontaktpunkt 
skal særlig oplyse patienterne om 
mulighederne for tvistbilæggelse, bistå 
med valg af egnet udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i den konkrete sag 
og hjælpe patienterne med at følge sagen, 
hvis dette er nødvendigt

b) hjælpe patienterne med at beskytte deres 
rettigheder og med at klage, hvis de 
kommer ud for skader som følge af brug af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat; det nationale kontaktpunkt 
skal særlig oplyse patienterne i formater, 
der er tilgængelige for handicappede, om 
mulighederne for tvistbilæggelse, bistå 
med valg af egnet udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i den konkrete sag 
og hjælpe patienterne med at følge sagen, 
hvis dette er nødvendigt 

Or. en
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Begrundelse

Alle oplysninger skal være tilgængelige for handicappede, således at de kan gøre brug af 
deres rettigheder.

Ændringsforslag 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) hjælpe patienterne med at beskytte 
deres rettigheder og med at klage, hvis de 
kommer ud for skader som følge af brug af 
sundhedsydelser udført i en anden
medlemsstat; det nationale kontaktpunkt 
skal særlig oplyse patienterne om 
mulighederne for tvistbilæggelse, bistå 
med valg af egnet udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i den konkrete sag 
og hjælpe patienterne med at følge sagen, 
hvis dette er nødvendigt

(b) hjælpe patienter, som er statsborgere i 
andre medlemsstater, hvis de anmoder 
herom, med at beskytte deres rettigheder 
og med at klage, hvis de kommer ud for 
skader som følge af brug af 
sundhedsydelser udført i den pågældende
medlemsstat; det nationale kontaktpunkt 
skal særlig oplyse patienter, som er 
statsborgere i andre medlemsstater, hvis 
de anmoder herom, om mulighederne for 
tvistbilæggelse, bistå med valg af egnet 
udenretslig tvistbilæggelsesordning i den 
konkrete sag og hjælpe patienterne med at 
følge sagen, hvis dette er nødvendigt

Or. es

Begrundelse

Denne artikel forpligter medlemsstaterne til at give oplysninger, som andre medlemsstater er 
i besiddelse af, hvilket medfører en overdreven yderligere byrde for førstnævnte. 
Oplysningerne ville hele tiden skulle ajourføres, hvis det skal være til nogen nytte for 
borgerne, og dette virker ikke holdbart. Det ville være tilstrækkeligt, hvis hver medlemsstat 
var ansvarlig for at give oplysninger om sundhedsydelser, der leveres på dens eget område, 
og kontaktoplysninger på de nationale kontaktpunkter i andre medlemsstater.
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Ændringsforslag 584
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hjælpe patienterne til at gøre brug af 
deres rettigheder i forbindelse med 
konsultation af deres journaler, jf. artikel 
6, stk. 5

Or. en

Ændringsforslag 585
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hjælpe patienterne til at hævde de 
proceduremæssige garantier i henhold til 
artikel 9 i dette direktiv, om nødvendigt 
ved at kontakte de kompetente nationale 
myndigheder

Or. en

Begrundelse

De nationale kontaktpunkter bør kunne hjælpe patienterne med at beskytte deres rettigheder 
som fastlagt i dette direktiv over for de nationale myndigheder i forsikringsmedlemsstaten, 
når de træffer afgørelser om retten til sundhedsydelser i en anden medlemsstat. 
Kontaktpunktet kan f.eks. kontakte den ansvarlige myndighed, hvis tidsfristen for 
administrative afgørelser ikke overholdes i et specifikt tilfælde.
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Ændringsforslag 586
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) samle detaljerede oplysninger om 
nationale organer til udenretslig 
tvistbilæggelse og lette samarbejdet med 
disse organer

udgår

Or. en

Begrundelse

For at lette det nationale kontaktpunkts funktion er det vigtigt at fastsætte deres opgaver i 
henhold til patientens behov. Det er derfor nødvendigt at sondre mellem patienter, der 
kommer til landet, og patienter, der tager ud af landet, og justere de nødvendige pligter i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 587
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) samle detaljerede oplysninger om 
nationale organer til udenretslig 
tvistbilæggelse og lette samarbejdet med 
disse organer

udgår

Or. en

Begrundelse

Nationale kontaktpunkter vil blive informationskilder og bindeled til andre medlemsstaters 
sundhedssystemer. Det vil ikke være i stand til at yde personlig støtte og rådgivning eller 
fungere som advokater for enkelte patienter. 
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Ændringsforslag 588
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fremme etableringen af en 
international udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at lette det nationale kontaktpunkts funktion er det vigtigt at fastsætte deres opgaver i 
henhold til patientens behov. Det er derfor nødvendigt at sondre mellem patienter, der 
kommer til landet, og patienter, der tager ud af landet, og justere de nødvendige pligter i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 589
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fremme etableringen af en 
international udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Nationale kontaktpunkter vil blive informationskilder og bindeled til andre medlemsstaters 
sundhedssystemer. Det vil ikke være i stand til at yde personlig støtte og rådgivning eller 
fungere som advokater for enkelte patienter.
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Ændringsforslag 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fremme etableringen af en 
international udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser.

udgår

Or. es

Begrundelse

Det foreslås, at dette punkt udgår og integreres i artikel 9, stk. 5, (se ændringsforslag til 
artikel 12, stk. 2, litra b), eftersom det er medlemsstaterne og ikke de nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende sundhedsydelser, der er ansvarlige for en sådan 
handling.

Ændringsforslag 591
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) skabe klarhed omkring parallelle 
grænseoverskridende 
sundhedsforanstaltninger (Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
bestemmelserne i dette direktiv).

Or. nl
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Ændringsforslag 592
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) hjælpe patienter fra udsatte grupper 
med at gøre brug af deres rettigheder som 
fastsat i dette direktiv med henblik på at 
fremme lige adgang til sundhedsydelser.

Or. en

Begrundelse

Som et forsøg på at undgå, at udsatte grupper stilles endnu dårligere sammenlignet med 
andre mennesker hvad angår adgang til og brug af sundhedsydelser.

Ændringsforslag 593
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) lette adgangen for patienter til de 
europæiske netværk af referencecentre.

Or. fr

Begrundelse

Deltagelsen i de europæiske netværk af referencecentre er underlagt de betingelser, der er 
fastsat i direktivets artikel 15. Disse kan forhindre nogle medlemsstater i at deltage, hvilket er 
uhensigtsmæssigt for disse landes patienter, der lider af sygdomme, som behandles af 
referencecentrene.
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Ændringsforslag 594
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2:

3. Kommissionen og medlemsstaterne 
samarbejder om at fastsætte:

Or. en

Begrundelse

Formen for oplysninger, der gives af de nationale kontaktpunkter, vil afhænge af arten af 
deres sundhedssystemer og typen af data, som de allerede indsamler. Det er derfor passende, 
at medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen om at fastsætte disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2:

3. Medlemsstaterne vedtager med støtte 
fra Kommissionen efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2:

Or. es

Begrundelse

Det er ikke acceptabelt, at Kommissionen skulle kunne træffe disse foranstaltninger. 
Medlemsstaterne bør nå til enighed om udførelsen af disse foranstaltninger, og de bør kunne 
anmode Kommissionen om støtte til dette formål.
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Ændringsforslag 596
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) retningslinjer for den information, som 
patienter skal have, jf. stk. 2, litra a).

udgår

Or. de

Ændringsforslag 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen udarbejder en liste 
over de nationale kontaktpunkter og 
stiller den til rådighed for offentligheden, 
fortrinsvis ved hjælp af et særligt websted. 
En sektion af det websted skal vise de 
europæiske ekspertisecentre, der er 
specialiseret i behandling af en bestemt 
sygdom. En anden separat sektion skal 
indeholde detaljerede oplysninger om 
centre, der er specialiseret i behandling af 
sjældne sygdomme.

Or. it

Begrundelse

De europæiske patienter har brug for at få et generelt overblik over de 
behandlingsmuligheder i Europa, der er for bestemte sygdomme, der kræver særlig 
behandling.
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Ændringsforslag 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder hinanden den 
bistand, der er nødvendig for 
gennemførelsen af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne yder hinanden den 
bistand, der er nødvendig for 
gennemførelsen af dette direktiv, og indgår 
aftaler til dette formål.

Or. nl

Ændringsforslag 599
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer samarbejdet 
om grænseoverskridende sundhedsydelser 
udført på regionalt og lokalt plan samt ved 
hjælp af ikt, grænseoverskridende 
sundhedsydelser udført midlertidigt eller 
på ad hoc-basis og andre former for 
grænseoverskridende samarbejde.

2. Medlemsstaterne fremmer samarbejdet 
om grænseoverskridende sundhedsydelser 
udført på regionalt og lokalt plan samt ved 
hjælp af ikt, grænseoverskridende 
sundhedsydelser udført midlertidigt eller 
på ad hoc-basis og andre former for 
grænseoverskridende samarbejde. Dette 
bør også gælde i tilfælde, der kræver akut 
lægebehandling, navnlig med henblik på 
at sikre, at sygetransport og 
udrykningskørsel fungerer gnidningsfrit.

Or. de

Begrundelse

Navnlig ved ulykker og andre tilfælde, der kræver akut lægebehandling, bør det 
grænseoverskridende samarbejde på området udrykningskørsel fungere gnidningsfrit, så der 
ikke opstår forsinkelser på grund af bureaukratiske forhindringer.
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Ændringsforslag 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer samarbejdet 
om grænseoverskridende sundhedsydelser 
udført på regionalt og lokalt plan samt ved 
hjælp af ikt, grænseoverskridende 
sundhedsydelser udført midlertidigt eller 
på ad hoc-basis og andre former for 
grænseoverskridende samarbejde.

2. Medlemsstaterne fremmer samarbejdet 
om grænseoverskridende sundhedsydelser 
udført på regionalt og lokalt plan samt ved 
hjælp af ikt, grænseoverskridende
sundhedsydelser udført midlertidigt eller 
på ad hoc-basis og andre former for 
grænseoverskridende samarbejde og 
indgår aftaler til dette formål.

Or. nl

Ændringsforslag 601
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne garanterer, at 
registrene med lister over 
sundhedstjenesteydere kan konsulteres på 
lige fod af ligestillede kompetente organer 
i alle medlemsstater. 

Or. en

Ændringsforslag 602
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne kan udveksle 
oplysninger om etiske sager og 
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straffesager mod 
sundhedstjenesteudbydere.

Or. en

Ændringsforslag 603
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
oplysninger om tilfælde, hvor 
medlemsstater ikke har opfyldt deres 
forpligtelse hvad angår gensidig bistand. 
Kommissionen træffer om nødvendigt 
passende foranstaltninger i henhold til 
EF-traktatens artikel 226. Kommissionen 
underretter regelmæssigt medlemsstaterne 
om, hvordan bestemmelserne om gensidig 
bistand fungerer.

Or. en

Ændringsforslag 604
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen tilskynder til og støtter 
samarbejde mellem medlemsstaterne om 
at udveksle erfaringer og oplysninger 
(f.eks. om bedste praksis, 
behandlingstilbud, kliniske forsøg og 
resultater af forskningsprojekter), og 
bidrager derved til bedre kvalitet og 
sikkerhed inden for sundhedsydelser i 
EU.
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Or. en

Begrundelse

Et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne vil bidrage til at opnå høj kvalitet og sikkerhed 
inden for sundhedsydelser.

Ændringsforslag 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Medlemsstaterne, navnlig nabolande, 
kan indgå gensidige aftaler i henhold til 
stk. 1 og 2 vedrørende fortsættelse eller 
eventuelt yderligere udvikling af 
rationelle samarbejdsaftaler, 
patientstrømme mellem disse 
medlemsstater, planlægningsmekanismer, 
visse former for hospitalsbehandling, osv..

Or. nl

Ændringsforslag 606
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at registre 
over sundhedstjenesteydere kan 
konsulteres af de relevante myndigheder i 
andre medlemsstater på samme måde som 
af de tilsvarende myndigheder på deres 
eget område.

Or. nl

Adlib Express Watermark



AM\764262DA.doc 33/95 PE418.360v01-00

DA

Begrundelse

Registre med oplysninger om sundhedstjenesteudbyderes juridiske status skal være 
tilgængelige hos medlemsstaternes nationale kontaktpunkter, så de kan give de relevante 
oplysninger.

Ændringsforslag 607
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen opretter et system for 
udveksling af oplysninger vedrørende 
etiske sager og straffesager mod 
sundhedstjenesteudbydere.

Or. nl

Begrundelse

Medlemsstaterne må samarbejde for at forhindre, at bedrageriske sundhedstjenesteydere i en 
anden medlemsstat fortsætter deres virke.

Ændringsforslag 608
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle tilfælde, hvor 
andre medlemsstater ikke opfylder deres 
forpligtelser hvad angår gensidig bistand. 
Kommissionen træffer om nødvendigt 
passende nødvendige foranstaltninger for 
at afhjælpe dette.

Or. nl
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Begrundelse

Ligesom i servicedirektivet skal det være muligt at håndhæve bestemmelser om samarbejde.

Ændringsforslag 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne giver omgående og 
proaktivt hinanden meddelelse om 
sundhedstjenesteydere eller 
sundhedsprofessionelle, når 
myndighederne griber regulerende ind 
over for deres registrering eller deres ret 
til at levere ydelser. 

Or. en

Ændringsforslag 610
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan udveksle 
oplysninger om etiske sager og 
straffesager mod 
sundhedstjenesteudbydere.

Or. en
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Ændringsforslag 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne udveksler 
oplysninger om disciplinærsager og 
retssager, der er indledt mod 
sundhedsprofessionelle på deres område.

Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslaget til stk. 2a.

Ændringsforslag 612
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne garanterer, at 
medlemsstaternes registre over 
sundhedsprofessionelle er tilgængelige for 
de andre medlemsstaters tilsvarende 
kompetente myndigheder.

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse har til formål at sikre patienternes sikkerhed og sundhed, ved at 
medlemsstaterne i stigende grad samarbejder og yder hinanden gensidig bistand.
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Ændringsforslag 613
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen, hvis en medlemsstat ikke 
overholder sine forpligtelser til 
samarbejde og gensidig bistand. 
Kommissionen træffer om nødvendigt de i 
EF-traktatens artikel 226 omhandlede 
passende foranstaltninger. 
Kommissionen informerer regelmæssigt 
medlemsstaterne om gennemførelsen af 
bestemmelserne vedrørende 
samarbejdspligt.

Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslaget til stk. 2a og 2b.

Ændringsforslag 614
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 udgår

Or. de

Begrundelse

Der er stor risiko for misbrug og uoverensstemmelser, f.eks. hvad angår forskellige 
pakningsstørrelser og produktnavne i de enkelte medlemsstater, og retsusikkerhed for 
patienterne i forbindelse med eventuelle erstatningskrav. Kommissionen selv knytter den 
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gensidige anerkendelse sammen med en lægelig anerkendelse i betragtning 39. 

Også uden artikel 14 vil EF-Domstolens retspraksis, ifølge hvilken patienten har krav på 
erstatning, hvis han får et lægemiddel på et apotek i den udenlandske 
behandlingsmedlemsstat, være gennemført i fuldt omfang. 

Ændringsforslag 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis et lægemiddel er godkendt på deres
område i henhold til artikel 6, stk. 1, i 
direktiv 2001/83/EF, skal medlemsstaterne
sikre, at recepter udstedt af en autoriseret 
person i en anden medlemsstat til en 
bestemt patient kan anvendes på deres
område, og at der ikke er hindringer for 
anerkendelsen af individuelle recepter, 
medmindre disse:

1. Hvis et lægemiddel er godkendt på en 
medlemsstats område i henhold til artikel 
6, stk. 1, i direktiv 2001/83/EF, skal denne 
medlemsstat sikre, at recepter udstedt af en 
autoriseret person i en anden medlemsstat 
til en bestemt patient efter lægelig 
anerkendelse kan anvendes til dette 
lægemiddel på førstnævnte medlemsstats
område, og at der ikke er hindringer for 
anerkendelsen af individuelle recepter, 
medmindre disse:

a) er begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt af hensyn til folkesundheden, og 
ikke udgør et middel til forskelsbehandling 
eller 

a) er begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt af hensyn til folkesundheden, og 
ikke udgør et middel til 
forskelsbehandling, eller 

b) eller er baseret på legitim og berettiget 
tvivl om den pågældende recepts ægthed 
eller indhold.

b) er baseret på legitim og berettiget tvivl 
om den pågældende recepts ægthed eller 
indhold eller om den receptudskrivende 
persons beføjelse til at udskrive recepter.
Godtgørelsen retter sig efter de 
pågældende betingelser i 
forsikringsmedlemsstaten.

Or. de

Begrundelse

Også ved i og for sig åbenbart autentiske recepter kan der i det enkelte konkrete tilfælde 
herske legitim og berettiget tvivl om den receptudskrivende persons beføjelse til at udskrive en 
recept for det omhandlede lægemiddel, f.eks. hvor der er tale om en eventuel overskridelse af 
de grænser, som autorisationen erhvervsretligt set indebærer. Denne mulige tvivl tages der 
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hensyn til med ændringsforslaget til litra b).

Ændringsforslag 616
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis et lægemiddel er godkendt på deres 
område i henhold til artikel 6, stk. 1, i 
direktiv 2001/83/EF, skal medlemsstaterne 
sikre, at recepter udstedt af en autoriseret 
person i en anden medlemsstat til en 
bestemt patient kan anvendes på deres 
område, og at der ikke er hindringer for 
anerkendelsen af individuelle recepter, 
medmindre disse:

1. Hvis et lægemiddel er godkendt på deres 
område i henhold til artikel 6, stk. 1, i 
direktiv 2001/83/EF, skal medlemsstaterne 
sikre, at recepter på det pågældende 
lægemiddel udstedt af en autoriseret person 
i en anden medlemsstat til en bestemt 
patient kan anvendes på deres område, og 
at der ikke er hindringer for anerkendelsen 
af individuelle recepter, medmindre disse:

a) er begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt af hensyn til folkesundheden, og 
ikke udgør et middel til forskelsbehandling 
eller 

a) er begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt af hensyn til folkesundheden, og 
ikke udgør et middel til forskelsbehandling 
eller

b) eller er baseret på legitim og berettiget 
tvivl om den pågældende recepts ægthed 
eller indhold.

b) eller er baseret på legitim og berettiget 
tvivl om den pågældende recepts ægthed 
eller indhold eller status for den person, 
der har udskrevet den.

Or. en

Ændringsforslag 617
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis et lægemiddel er godkendt på deres 
område i henhold til artikel 6, stk. 1, i 
direktiv 2001/83/EF, skal medlemsstaterne 
sikre, at recepter udstedt af en autoriseret 
person i en anden medlemsstat til en 
bestemt patient kan anvendes på deres 

1. Hvis et lægemiddel er godkendt på deres 
område i henhold til artikel 6, stk. 1, i 
direktiv 2001/83/EF, skal medlemsstaterne 
sikre, at recepter på det pågældende 
lægemiddel udstedt af en autoriseret person 
i en anden medlemsstat til en bestemt 
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område, og at der ikke er hindringer for 
anerkendelsen af individuelle recepter, 
medmindre disse: 

patient kan anvendes på deres område, og 
at der ikke er hindringer for anerkendelsen 
af individuelle recepter, medmindre disse: 

a) er begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt af hensyn til folkesundheden, og 
ikke udgør et middel til forskelsbehandling 
eller 

a) er begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt af hensyn til folkesundheden, og 
ikke udgør et middel til forskelsbehandling 
eller

b) eller er baseret på legitim og berettiget 
tvivl om den pågældende recepts ægthed 
eller indhold.

b) eller er baseret på legitim og berettiget 
tvivl om den pågældende recepts ægthed 
eller indhold eller status hos den person, 
der har udskrevet den.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget til artikel 14, stk. 1, litra b, anerkender, at en recept kan være ægte (i den 
betydning at den ikke er forfalsket), men at der kan være legitim tvivl, om den person, der har 
udskrevet den, var ordentligt autoriseret, eller om den pågældendes professionelle virke ikke 
er underlagt definitive restriktioner hvad angår retten til at praktisere. Der henvises til denne 
sondring i artikel 14, stk. 2, litra a). Dette ændringsforslag behandler dette potentielle hul.

Ændringsforslag 618
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelsen af disse recepter berører 
ikke:
i) nationale bestemmelser for udlevering, 
herunder generisk substitution
ii) nationale bestemmelser for godtgørelse 
af europæiske recepter
iii) erhvervsmæssig eller etisk pligt, der 
ville kræve, at farmaceuten måtte nægte 
at udlevere, hvis recepten var blevet 
udskrevet i behandlingsmedlemsstaten.

Or. en
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Ændringsforslag 619
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelsen af disse recepter berører 
ikke:
i) nationale regler for udlevering, 
herunder generisk substitution
ii) nationale bestemmelser for godtgørelse 
af europæiske recepter
iii) erhvervsmæssig eller etisk pligt, der 
ville kræve, at farmaceuten måtte nægte 
at udlevere det pågældende lægemiddel, 
hvis recepten var blevet udskrevet i 
behandlingsmedlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

We believe that the objective of the Directive is to facilitate patient mobility, but not to create 
a dual system for domestic patients and patients from another Member State. It follows that 
the dispensing of a medicine prescribed in another Member State should follow the same 
principles as a national prescription. It is important to bear in mind that even though a 
prescription may be recognised, it does not follow that in all cases the pharmacist would be 
required to dispense what is written on the prescription. The Directive does not address this 
distinction. The pharmacist should not feel that he or she must dispense a prescription coming 
from another Member State, in circumstances in which if the prescription was domestic, he or 
she would not dispense, or would dispense a different form of the medicine (e.g. a generic).

Finally, point (iii) is required for clarity: the recognition of the prescription does not affect 
the applicable payment scheme in the Member State concerned.
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Ændringsforslag 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelsen af en sådan recept berører 
ikke anvendelsen af følgende nationale 
bestemmelser:
i) bestemmelser vedrørende udlevering af 
lægemidler, herunder generisk 
substitution
ii) bestemmelser om prisdannelse og 
godtgørelse
iii) erhvervsretlige eller etiske 
bestemmelser, der ville give en apoteker 
ret til at nægte at udlevere lægemidlet, 
hvis recepten var blevet udstedt i 
apotekerens egen medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Formålet med direktivet er at fremme patientmobilitet, ikke at skabe et todelt system til 
indenlandske og udenlandske patienter. Derfor bør udlevering af lægemidler på grundlag af 
en udenlandsk recept være underlagt de samme bestemmelser som udlevering på grundlag af 
indenlandske recepter. Formålet med litra ii) er en nødvendig præcisering af, at anerkendelse 
af udenlandske recepter ikke berører nationale prisdannelses- og godtgørelsessystemer. 

Ændringsforslag 621
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelsen af disse recepter berører 
ikke:
a) nationale bestemmelser vedrørende det 
udleverede lægemiddels form, herunder 
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bestemmelserne vedrørende generisk 
substitution
b) nationale bestemmelser vedrørende 
godtgørelse af europæiske recepter 
c) enhver erhvervsretlig eller etisk 
forpligtelse, der giver en apoteker ret til at 
nægte at udlevere et lægemiddel, der er 
ordineret på recept i 
behandlingsmedlemsstaten.

Or. fr

Begrundelse

Cet amendement admet qu'une prescription peut être authentique (dans le sens de ne pas être 
fausse), mais des doutes légitimes pourraient subsister quant à l’autorisation du prescripteur.
Cette distinction est mentionnée dans l’article 14 2 (a). Cet amendement vice à combler cette 
lacune

La délivrance d'un médicament prescrit dans un autre Etat membre doit suivre les mêmes 
principes qu’une prescription nationale. Il est important de considérer que même si une 
prescription peut être reconnue, cela ne signifie pas que le pharmacien d’officine devra, dans 
tous les cas, délivrer ce qui est écrit sur la prescription. La proposition de directive ne prenait 
pas en compte cette distinction. Le pharmacien ne devrait pas estimer qu’il doit en tout cas 
délivrer une prescription venant d'un autre Etat membre, si, dans le cas d’une prescription 
domestique, il ne délivrerait pas le médicament, ou il délivrerait une forme différente du 
médicament (par exemple un générique). Enfin, le point c) est nécessaire pour clarifier que la 
reconnaissance de la prescription n'affecte pas le régime de paiement applicable dans l'Etat 
membre concerné.

Ændringsforslag 622
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et lægemiddel er godkendt på deres 
område i henhold til artikel 6, stk. 1, i 
direktiv 2001/83/EF, skal medlemsstaterne 
sikre, at recepter udstedt af en autoriseret 
person i en anden medlemsstat til en 
bestemt patient kan anvendes på deres 
område, og at der ikke er hindringer for 

Hvis et lægemiddel er godkendt på deres 
område i henhold til artikel 6, stk. 1, i 
direktiv 2001/83/EF, skal medlemsstaterne 
sikre, at recepter udstedt af en autoriseret 
person i en anden medlemsstat til en 
bestemt patient kan anvendes på deres 
område, og at der ikke er hindringer for 
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anerkendelsen af individuelle recepter, 
medmindre disse:

anerkendelsen af individuelle recepter, 
medmindre de pågældende recepter:

a) er begrænset til det, der er nødvendigt 
og rimeligt af hensyn til folkesundheden, 
og ikke udgør et middel til 
forskelsbehandling eller

a) går videre end det, der er nødvendigt og 
rimeligt af hensyn til folkesundheden, og 
udgør et middel til forskelsbehandling eller

Or. it

Begrundelse

Sætningen i Kommissionens version er ikke korrekt. I litra a) nævnes de undtagelsestilfælde, i 
hvilke medlemsstaterne må afvige fra den generelle regel: Der kan indføres en hvilken som 
helst form for begrænsning på anerkendelsen af individuelle recepter, hvis disse recepter går 
videre end det, der er nødvendigt, hvis de ikke er forenelige med formålet at sikre 
folkesundheden, og hvis de udgør et middel til forskelsbehandling.

Ændringsforslag 623
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forudsætter en ændring i 
medlemsstaternes ret til at beslutte, hvilke 
ydelser de vil levere.

Or. it

Begrundelse

Det er ikke hensigten med direktivet at undergrave subsidiaritetsprincippet, ifølge hvilket 
medlemsstaterne selv kan beslutte, hvilke tjenesteydelser der skal leveres.
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Ændringsforslag 624
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at lette gennemførelsen af stk. 1 
vedtager Kommissionen:

2. Stk. 1 ovenfor træder i kraft, når 
Kommissionen i tilstrækkelig grad har 
vedtaget:

(a) foranstaltninger, der gør det muligt for 
en farmaceut eller anden 
sundhedsprofessionel at kontrollere, om 
recepten er ægte, og om den i en anden 
medlemsstat er udstedt af en autoriseret 
person, ved at udvikle en fællesskabsmodel 
for recepter og ved at fremme 
interoperabiliteten af e-recepter

(a) foranstaltninger, der gør det muligt for 
en farmaceut eller anden 
sundhedsprofessionel at kontrollere, om 
recepten er ægte, og om den i en anden 
medlemsstat er udstedt af en autoriseret 
person, ved at udvikle en fællesskabsmodel 
for recepter og ved at fremme 
interoperabiliteten af e-recepter

(b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt, og at oplysningerne 
til patienten om midlet er forståelige

(b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt, og at oplysningerne 
til patienten om midlet er forståelige

(c) foranstaltninger, hvorefter recepter på 
særlige kategorier af lægemidler kan 
udelukkes fra at blive godkendt i henhold 
til denne artikel, hvis det er nødvendigt af 
hensyn til folkesundheden.

(c) foranstaltninger, hvorefter recepter på 
særlige kategorier af lægemidler kan 
udelukkes fra at blive godkendt i henhold 
til denne artikel, hvis det er nødvendigt af 
hensyn til folkesundheden.

Or. fi

Ændringsforslag 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at lette gennemførelsen af stk. 1 
vedtager Kommissionen:

2. For at lette gennemførelsen af stk. 1 
vedtager medlemsstaterne med støtte fra 
Kommissionen:

Or. es
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Begrundelse

I dette forslag giver anerkendelsen af recepter anledning til situationer og problemer, f.eks. 
vedrørende den passende procedure til at overvinde sproglige barrierer og vanskeligheder 
som følge af forskellige farmaceutiske og andre ydelser, der må løses for at sikre, at en recept 
får en sikker og effektiv behandling af høj kvalitet i de forskellige medlemsstater. Det er ikke 
acceptabelt, at Kommissionen ensidigt skulle kunne træffe disse foranstaltninger, og det bør 
derfor være medlemsstaterne, der når til enighed om udførelsen af foranstaltningerne.

Ændringsforslag 626
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at lette gennemførelsen af stk. 1 
vedtager Kommissionen:

2. For at lette gennemførelsen af stk. 1 
foreslår Kommissionen følgende:

Or. de

Begrundelse

De nævnte foranstaltninger vil nødvendigvis påvirke de sundhedsprofessionelles arbejde og 
beskyttelsen af folkesundheden. Det skønnes nødvendigt, at medlemsstaterne bevarer deres 
kompetence på disse områder.

Ændringsforslag 627
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltninger, der gør det muligt for 
en farmaceut eller anden 
sundhedsprofessionel at kontrollere, om 
recepten er ægte, og om den i en anden 
medlemsstat er udstedt af en autoriseret 
person, ved at udvikle en fællesskabsmodel 
for recepter og ved at fremme 
interoperabiliteten af e-recepter

a) ikke-bindende retningslinjer, der gør 
det muligt for en farmaceut eller anden 
sundhedsprofessionel at kontrollere, om 
recepten er ægte, og om den i en anden 
medlemsstat er udstedt af en autoriseret 
person, ved at udvikle en fællesskabsmodel 
for recepter og ved at fremme 
interoperabiliteten af e-recepter
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Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at muligheden for at gennemføre disse initiativer i første omgang 
testes ved hjælp af ikke-bindende retningslinjer.

Ændringsforslag 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltninger, der gør det muligt for 
en farmaceut eller anden 
sundhedsprofessionel at kontrollere, om 
recepten er ægte, og om den i en anden 
medlemsstat er udstedt af en autoriseret 
person, ved at udvikle en fællesskabsmodel 
for recepter og ved at fremme 
interoperabiliteten af e-recepter

a) foranstaltninger, der gør det muligt for 
en farmaceut eller anden 
sundhedsprofessionel at kontrollere, om 
recepten er ægte, og om den i en anden 
medlemsstat er udstedt af en autoriseret 
person, ved at udvikle en fællesskabsmodel 
for recepter, fastsætte de nødvendige data 
til bekræftelse af receptens gyldighed og 
sproglige krav og ved at fremme 
interoperabiliteten af e-recepter samt 
fortroligheden af patientens data

Or. es

Begrundelse

I dette forslag giver anerkendelsen af recepter anledning til situationer og problemer, f.eks. 
vedrørende den passende procedure til at overvinde sproglige barrierer og vanskeligheder 
som følge af forskellige farmaceutiske og andre ydelser, der må løses for at sikre, at en recept 
får en sikker og effektiv behandling af høj kvalitet i de forskellige medlemsstater. Det er ikke 
acceptabelt, at Kommissionen ensidigt skulle kunne træffe disse foranstaltninger, og det bør 
derfor være medlemsstaterne, der når til enighed om udførelsen af foranstaltningerne.
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Ændringsforslag 629
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt, og at oplysningerne 
til patienten om midlet er forståelige

b) ikke-bindende retningslinjer, der skal 
sikre, at lægemidler ordineret i en 
medlemsstat og udleveret i en anden 
medlemsstat identificeres korrekt, og at 
oplysningerne til patienten om midlet er 
forståelige;

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at muligheden for at gennemføre disse initiativer i første omgang 
testes ved hjælp af ikke-bindende retningslinjer. 

Ændringsforslag 630
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt, og at oplysningerne 
til patienten om midlet er forståelige

b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt og udelukkende på 
grundlag af internationale fællesnavne 
(INN), og at oplysningerne til patienten om 
midlet er forståelige;

Or. en

Begrundelse

Recepterne bør udelukkende angive det internationale fællesnavn (INN). Dette INN er 
internationalt anerkendt og tydeligt for alle sundhedsprofessionelle. Ved at bruge INN 
begrænses udleveringen af medicin ikke til det anførte varemærke. Nogle medlemsstater 
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fremmer udleveringen og forbruget af billigere generiske lægemidler.

Ændringsforslag 631
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt, og at oplysningerne 
til patienten om midlet er forståelige

b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt, og at oplysningerne 
til patienten om midlet er forståelige; der 
skal anvendes internationale fællesnavne 
(INN) i recepter, som udskrives inden for 
rammerne af denne fællesskabsblanket

Or. fr

Begrundelse

Handelsnavnene på visse lægemidler kan variere fra medlemsstat til medlemsstat. En recept 
udstedt under anvendelse af INN løser dette problem.

Ændringsforslag 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt, og at oplysningerne 
til patienten om midlet er forståelige

b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt, og at oplysningerne 
til patienten om midlet er forståelige; hvis 
navnet på det ordinerede lægemiddel er et 
særnavn eller et varemærke, skal det 
internationale fællesnavn (INN) også 
fremgå

Or. es
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Begrundelse

I dette forslag giver anerkendelsen af recepter anledning til situationer og problemer, f.eks. 
vedrørende den passende procedure til at overvinde sproglige barrierer og vanskeligheder 
som følge af forskellige farmaceutiske og andre ydelser, der må løses for at sikre, at en recept 
får en sikker og effektiv behandling af høj kvalitet i de forskellige medlemsstater. Det er ikke 
acceptabelt, at Kommissionen ensidigt skulle kunne træffe disse foranstaltninger, og det bør 
derfor være medlemsstaterne, der når til enighed om udførelsen af foranstaltningerne.

Ændringsforslag 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt, og at oplysningerne 
til patienten om midlet er forståelige

b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt, og at oplysningerne 
til patienten om midlet er forståelige;
recepter udstedt i overensstemmelse med 
denne EU-model udstedes under 
anvendelse af internationale fællesnavne 
(INN)

Or. en

Begrundelse

For at kunne læses overalt i Europa skal recepter, der udstedes i henhold til EU-modellen, 
benytte de internationale fællesnavne (INN). INN identificerer produktet i henhold til 
molekylet og ikke i henhold til varemærker, der varierer fra medlemsstat til medlemsstat.

Ændringsforslag 634
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foranstaltninger, der om nødvendigt 
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skal sikre kontakt mellem den, der har 
ordineret lægemidlet, og den, der 
udleverer lægemidlet, for at sikre fuld 
forståelse af behandlingen

Or. en

Ændringsforslag 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foranstaltninger, der gør det nemmere 
at etablere kontakt mellem den person, 
der udsteder recepten, og den person, der 
udleverer lægemidlet, med henblik på at 
afklare tvivlsspørgsmål vedrørende 
recepten

Or. de

Begrundelse

En ordning for anerkendelse af europæiske recepter bør muliggøre direkte kontakt mellem 
læger og apotekere. En sådan direkte kontakt er en væsentlig forudsætning for at afklare 
eventuelle spørgsmål om behandlingen med lægemidlerne og er allerede nu gængs praksis i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 636
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foranstaltninger, der om nødvendigt 
skal sikre kontakt mellem den, der 
ordinerer lægemidlet, og den, der 
udleverer lægemidlet, for at sikre fuld 
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forståelse af behandlingen

Or. en

Begrundelse

Et system, der sikrer anerkendelse af recepter på europæisk niveau, bør omfatte kontakt 
mellem den, der udleverer lægemidlet, og den, der ordinerer lægemidlet. Dette er væsentligt 
for at sikre forståelse af behandlingen, og det er almindelig praksis på nationalt niveau, at 
sundhedsprofessionelle med ansvar for behandlingen kommunikerer i tilfælde af tvivl om 
recepten.

Ændringsforslag 637
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) foranstaltninger, hvorefter recepter på 
særlige kategorier af lægemidler kan 
udelukkes fra at blive godkendt i henhold 
til denne artikel, hvis det er nødvendigt af 
hensyn til folkesundheden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 638
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) foranstaltninger, hvorefter recepter på 
særlige kategorier af lægemidler kan 
udelukkes fra at blive godkendt i henhold 
til denne artikel, hvis det er nødvendigt af 
hensyn til folkesundheden.

udgår

Or. en
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Begrundelse

The judgement as to whether certain categories of medicines should be excluded from the 
recognition system should be dealt with as a national matter. Consistent with national 
competences in this area, policies with regard to the control of authorised medicines can vary 
from State to State. This in return reflects the established principle that Member states may 
determine the level of health protection they wish to grant to their citizens. The Commission 
may challenge the proportionality of such measures, but it is inappropriate that Europe wide 
decisions about such matters should be made at Commission level, and indeed it is doubtful 
whether the Commission has the legal power to do this.

Ændringsforslag 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foranstaltninger, hvorefter recepter på 
særlige kategorier af lægemidler kan 
udelukkes fra at blive godkendt i henhold 
til denne artikel, hvis det er nødvendigt af 
hensyn til folkesundheden.

udgår

Or. de

Begrundelse

Afgørelsen af, hvilke kategorier af lægemidler der udelukkes fra at blive godkendt, bør træffes 
af medlemsstaterne under deres egen kompetence. Ordningerne til overvågning af tilladte 
lægemidler er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. Kommissionen kan i det konkrete 
tilfælde rejse tvivl om nationale foranstaltningers forholdsmæssighed, men den bemyndigelse 
til at træffe afgørelser for hele EU-området på kommissionsniveau, som ligger i forslaget, 
ville indebære en overskridelse af de kompetencer, som Kommissionen er blevet tildelt i 
traktaten.
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Ændringsforslag 640
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foranstaltninger, hvorefter recepter på 
særlige kategorier af lægemidler kan 
udelukkes fra at blive godkendt i henhold 
til denne artikel, hvis det er nødvendigt af 
hensyn til folkesundheden.

c) foranstaltninger, der har til formål at 
sikre, at den, der udskriver recepten eller 
udleverer lægemidlet, om nødvendigt kan 
tage kontakt for at sikre en fuldstændig 
undersøgelse af behandlingen.

Or. fr

Begrundelse

En ordning, der sikrer anerkendelse af recepter på europæisk niveau, bør indebære 
muligheden for kontakt mellem den, der udskriver recepten, og den, der udleverer lægemidlet. 
Dette er afgørende for at sikre en fuldstændig undersøgelse af behandlingen, og det er 
almindelig praksis på nationalt niveau hvad angår kommunikation mellem 
sundhedsprofessionelle, der er ansvarlige for behandlingen, i tilfælde af tvivl vedrørende 
recepten.

Ændringsforslag 641
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foranstaltninger, hvorefter recepter på 
særlige kategorier af lægemidler kan 
udelukkes fra at blive godkendt i henhold 
til denne artikel, hvis det er nødvendigt af 
hensyn til folkesundheden.

c) foranstaltninger, hvorefter recepter på 
særlige kategorier af lægemidler kan 
udelukkes fra at blive godkendt i henhold 
til denne artikel, hvis bestemmelserne i stk. 
1 finder anvendelse, eller hvis sådanne 
foranstaltninger er nødvendige af hensyn 
til folkesundheden.

Or. it
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Begrundelse

For at skabe større klarhed vil det være nyttigt at specificere, hvornår eller under hvilke 
særlige omstændigheder medlemsstaterne kan afstå fra at forbyde enhver form for hindring 
for anerkendelsen af individuelle recepter.

Ændringsforslag 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) foranstaltninger med henblik på at 
fastsætte tilfælde, hvor lægemidler kan 
substitueres, f.eks. leveringsproblemer og 
nødstilfælde.

Or. es

Begrundelse

I dette forslag giver anerkendelsen af recepter anledning til situationer og problemer, f.eks. 
vedrørende den passende procedure til at overvinde sproglige barrierer og vanskeligheder 
som følge af forskellige farmaceutiske og andre ydelser, der må løses for at sikre, at en recept 
får en sikker og effektiv behandling af høj kvalitet i de forskellige medlemsstater. Det er ikke 
acceptabelt, at Kommissionen ensidigt skulle kunne træffe disse foranstaltninger, og det bør 
derfor være medlemsstaterne, der når til enighed om udførelsen af foranstaltningerne.

Ændringsforslag 643
Nicolae Vlad Popa

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Afgørelsen om undtagelsesvis at 
godkende lægemidler, der normalt ikke 
kan fås i forsikringsmedlemsstaten, bør 
træffes af et lægeudvalg, der skal afgøre, 
hvorvidt patientens liv bringes i fare, eller 
patientens livskvalitet forringes, eller 
hvorvidt et alternativt lægemiddel, der 
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anses for at være tilsvarende, kan 
anvendes. 

Or. en

Ændringsforslag 644
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltningerne i stk. 2, litra a) og 
b), vedtages efter forskriftsproceduren i 
artikel 19, stk. 2. Foranstaltningerne i stk. 
2, litra c), til ændring af ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved 
supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
19, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har forbindelse til tidligere ændringsforslag til artikel 14, stk. 2, i 
hvilke det blev foreslået, at disse initiativer i første omgang testes på ikke-bindende vis. Dette 
stykke er derfor ikke længere nødvendigt. 

Ændringsforslag 645
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Intet i denne artikels stk. 1 forpligter 
en forsikringsmedlemsstat til at yde 
godtgørelse til en forsikret person for et 
lægemiddel ordineret i 
behandlingsmedlemsstaten, der ikke er 
blandt de ydelser, som 
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forsikringsmedlemsstaten leverer til den 
pågældende forsikrede person.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag søges præciseret, at forsikringsmedlemsstaten ikke er forpligtet til 
at godtgøre udgifter for patienter, når de modtager et lægemiddel i 
behandlingsmedlemsstaten, der ikke er udstedt tilladelse for i forsikringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af europæiske netværk af 
sundhedstjenesteydere, der fungerer som 
referencecentre. Disse netværk skal til 
enhver tid være åbne for nye 
sundhedstjenesteydere, som måtte ønske at 
deltage i dem, forudsat at disse 
sundhedstjenesteydere opfylder de fastsatte 
betingelser og kriterier. 

1. Netværk af referencecentre er frivillige 
sammenslutninger til udveksling af 
videnskabelige erfaringer med det formål 
at forbedre mulighederne for at yde 
sundhedstjenester til patienter med 
sjældne sygdomme, og de er baseret på 
den åbne koordinationsmetode. Med 
netværk af referencecentre er der 
mulighed for at vise Europas 
ekstraordinære ekspertise inden for 
medicinsk forskning og behandling.
Medlemsstaterne fremmer etableringen af 
europæiske netværk af 
sundhedstjenesteydere, der fungerer som 
referencecentre. Disse netværk skal til 
enhver tid være åbne for nye 
sundhedstjenesteydere, som måtte ønske at 
deltage i dem, forudsat at disse 
sundhedstjenesteydere opfylder de fastsatte 
betingelser og kriterier.

Or. de

Begrundelse

Det drejer sig om udformning af sundhedssystemerne, hvilket henhører under 
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medlemsstaternes kompetence. Det bør indgå i planerne at støtte udveksling af viden og 
erfaringer om sjældne sygdomme.

Ændringsforslag 647
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af europæiske netværk af 
sundhedstjenesteydere, der fungerer som 
referencecentre. Disse netværk skal til 
enhver tid være åbne for nye 
sundhedstjenesteydere, som måtte ønske at 
deltage i dem, forudsat at disse 
sundhedstjenesteydere opfylder de fastsatte 
betingelser og kriterier. 

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af europæiske netværk af 
sundhedstjenesteydere, der fungerer som 
referencecentre, der trækker på 
samarbejdserfaringer på 
sundhedsområdet, der er høstet i 
europæiske grupper for territorialt 
samarbejde (EGTS). Disse netværk skal til 
enhver tid være åbne for nye 
sundhedstjenesteydere, som måtte ønske at 
deltage i dem, forudsat at disse 
sundhedstjenesteydere opfylder de fastsatte 
betingelser og kriterier. 

Or. it

Begrundelse

Europæiske grupper for territorialt samarbejde er en forholdsvis ny opfindelse, der er 
anerkendt på fællesskabsplan i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1082/2006 af 5. juli 2006, og er et vigtigt referencepunkt for regionale aktiviteter på 
makroplan.

Ændringsforslag 648
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af europæiske netværk af 

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af europæiske netværk af 
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sundhedstjenesteydere, der fungerer som 
referencecentre. Disse netværk skal til 
enhver tid være åbne for nye 
sundhedstjenesteydere, som måtte ønske at 
deltage i dem, forudsat at disse 
sundhedstjenesteydere opfylder de fastsatte 
betingelser og kriterier.

sundhedstjenester og 
sundhedstjenesteydere, der fungerer som 
referencecentre for sjældne sygdomme. 
Disse netværk skal til enhver tid være åbne 
for nye sundhedstjenesteydere, som måtte 
ønske at deltage i dem, forudsat at disse 
sundhedstjenesteydere opfylder de fastsatte 
betingelser og kriterier.

Or. fr

Begrundelse

De europæiske netværk af referencecentre bør på nuværende tidspunkt begrænses til visse 
sygdomme.

Ændringsforslag 649
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af europæiske netværk af 
sundhedstjenesteydere, der fungerer som 
referencecentre. Disse netværk skal til 
enhver tid være åbne for nye 
sundhedstjenesteydere, som måtte ønske at 
deltage i dem, forudsat at disse 
sundhedstjenesteydere opfylder de fastsatte 
betingelser og kriterier. 

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af europæiske netværk af 
sundhedstjenesteydere, der fungerer som 
referencecentre, navnlig for så vidt angår 
sjældne sygdomme. Disse netværk skal til 
enhver tid være åbne for nye 
sundhedstjenesteydere, som måtte ønske at 
deltage i dem, forudsat at disse 
sundhedstjenesteydere opfylder de fastsatte 
betingelser og kriterier.

Or. de

Begrundelse

Etablering af europæiske netværk af referencecentre for sundhedstjenesteydere er særlig 
vigtigt på området sjældne sygdomme, da den enkelte medlemsstat på dette område ikke selv 
kan have knowhow og de teknologiske muligheder til rådighed til at hjælpe en patient på en 
fagligt korrekt måde. Aktiviteterne på området sjældne sygdomme tilføjes en ægte merværdi 
på europæisk plan. Derfor bør etableringen af netværkene i første omgang begynde her. 
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Ændringsforslag 650
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne fastsætter 
mekanismer til certificering og 
akkreditering af de nationale netværk af 
referencecentre med henblik på at 
garantere behandlingsprocesser, der er i 
overensstemmelse med kvalitets- og 
sikkerhedsstandarderne. Disse 
certificeringsmekanismer leveres af 
udpegede internationale institutter og en 
europæisk styrelse bestående af 
repræsentanter fra medlemsstaterne og de 
mest relevante patientsammenslutninger. 
De har ansvaret for at overvåge og 
kontrollere den reelle gennemførelse af 
mekanismerne.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte en mekanisme til uafhængig certificering af de processer og 
netværk, som medlemsstaterne har anerkendt. Der kan oprettes en europæisk styrelse med 
deltagelse af repræsentanter fra medlemsstaterne og de mest relevante 
patientsammenslutninger, som har ansvaret for at overvåge medlemsstaternes aktiviteter og 
kontrollere deres gennemførelse.

Ændringsforslag 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formålet med europæiske netværk af udgår
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referencecentre er:
a) at bidrage til at udnytte potentialet ved 
europæisk samarbejde om højt 
specialiserede sundhedsydelser for 
patienter og sundhedssystemerne, når der 
finder innovationer sted inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi
b) at bidrage til at fremme adgang til 
omkostningseffektive sundhedsydelser af 
høj kvalitet for alle patienter, hvis 
sundhedsmæssige tilstand kræver en 
særlig koncentration af ressourcer eller 
ekspertise
c) at gøre anvendelsen af ressourcerne så 
omkostningseffektiv som muligt ved at 
koncentrere dem i fornødent omfang 
d) at bidrage til videndeling og til 
uddannelse af sundhedsprofessionelle 
e) at fastsætte benchmarks for kvalitet og 
sikkerhed og at bidrage til at udvikle og 
formidle bedste praksis inden for og uden 
for netværket 
f) at bistå medlemsstater, der ikke har nok 
patienter med en særlig sundhedsmæssig 
tilstand eller mangler teknologi eller 
ekspertise, med at stille et komplet sæt 
højt specialiserede ydelser af højeste 
kvalitet til rådighed.

Or. de

Ændringsforslag 652
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at bidrage til at samle viden om 
sygdomsforebyggelse og behandling af 
vigtige og almindeligt forekommende 
sygdomme
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Or. nl

Begrundelse

Samarbejdet inden for de europæiske netværk af referencecentre skal ikke være begrænset til 
sjældne sygdomme.

Ændringsforslag 653
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at gøre anvendelsen af ressourcerne så 
omkostningseffektiv som muligt ved at 
koncentrere dem i fornødent omfang

c) at gøre anvendelsen af ressourcerne så 
omkostningseffektiv som muligt ved at 
koncentrere dem, når dette er lægeligt 
forsvarligt

Or. fr

Begrundelse

Koncentrationen af kompetencer, tekniske platforme og forskningskapaciteter bør altid være 
lægeligt og videnskabeligt begrundet. Den bør ske ud fra kvalitative kriterier. Det drejer sig 
om at sikre den bedst mulige behandling for patienterne og ikke om at opfylde økonomiske 
krav. 

Ændringsforslag 654
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at indføre instrumenter, der gør det 
muligt på bedste vis at anvende de 
eksisterende ressourcer inden for 
sundhedsydelser i tilfælde af alvorlige 
ulykker, navnlig i grænseoverskridende 
områder.
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Or. fr

Begrundelse

De alvorlige ulykker, der kræver akut lægehjælp, bør tages i betragtning i netværk af 
europæiske referencecentre.

Ændringsforslag 655
Kathy Sinnott

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at levere planer for og procedurer til at 
ajourføre specialiserede 
sundhedsressourcer i tilfælde af større 
ulykker eller katastrofer, navnlig i
grænseområder. 

Or. en

Begrundelse

Det er indlysende, at der i tilfælde af ulykker (eller katastrofer) skal leveres sundhedsydelser 
med færrest mulige administrative procedurer med forhåndstilladelser. 

Behovet for en øjeblikkelig reaktion på en nødsituation i grænseområder vil kræve et 
omfattende samarbejde mellem medlemsstaterne og deres akutte lægetjenester på regionalt 
plan. Paramedicinere er en vigtig personalegruppe i sådanne situationer.

Ændringsforslag 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager: udgår
a) en liste over specifikke kriterier og 
betingelser, som de europæiske netværk 
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af referencecentre skal opfylde, herunder 
betingelser og kriterier vedrørende 
sundhedstjenesteydere, der ønsker at blive 
medlemmer af de europæiske netværk af 
referencecentre, særlig med henblik på at 
sikre, at de europæiske netværk af 
referencecentre:
i) har tilstrækkelig kapacitet til at 
diagnosticere, foretage opfølgning på og 
forvalte patienter og har dokumentation 
for gode resultater, for så vidt det er 
relevant
ii) har tilstrækkelig kapacitet og et 
tilstrækkeligt aktivitetsniveau til at kunne 
tilbyde relevante ydelser og opretholde 
kvaliteten af de udførte ydelser
iii) har kapacitet til at yde 
ekspertrådgivning, stille eller bekræfte 
diagnoser, udarbejde og følge 
retningslinjer for god praksis og 
gennemføre statusmålinger og 
kvalitetskontrol
iv) kan demonstrere tværfaglighed
v) har et højt ekspertise- og 
erfaringsniveau dokumenteret gennem 
publikationer, donationer eller 
udmærkelser og undervisningsaktiviteter
vi) yder væsentlige forskningsbidrag
vii) er involveret i epidemiologisk 
overvågning, f.eks. registre
viii) har tætte forbindelser til og 
samarbejder snævert med andre 
ekspertcentre og -netværk på nationalt og 
internationalt plan og har kapacitet til at 
indgå i netværk
ix) har tætte forbindelser til og 
samarbejder snævert med eventuelle 
patientsammenslutninger.
b) proceduren for etablering af 
europæiske netværk af referencecentre.

Or. de
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Begrundelse

Det drejer sig om udformning af sundhedssystemerne, hvilket henhører under 
medlemsstaternes kompetence. Det bør indgå i planerne at støtte udveksling af viden og 
erfaringer om sjældne sygdomme.

Ændringsforslag 657
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – indledning og litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager: 3. Kommissionen foreslår:

a) en liste over specifikke kriterier og 
betingelser, som de europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde, herunder 
betingelser og kriterier vedrørende 
sundhedstjenesteydere, der ønsker at blive 
medlemmer af de europæiske netværk af 
referencecentre, særlig med henblik på at 
sikre, at de europæiske netværk af 
referencecentre:

a) en liste over specifikke kriterier og 
betingelser, som de europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde, herunder 
listen over sjældne sygdomsområder, der 
skal dækkes, samt betingelser og kriterier 
vedrørende sundhedstjenesteydere, der 
ønsker at blive medlemmer af de 
europæiske netværk af referencecentre, 
særlig med henblik på at sikre, at de 
europæiske netværk af referencecentre:

Or. en

Begrundelse

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of the European reference networks it to “provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care”. This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients.
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Ændringsforslag 658
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – indledning og litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager: 3. Kommissionen fremsætter forslag om 
følgende:

a) en liste over specifikke kriterier og 
betingelser, som de europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde, herunder 
betingelser og kriterier vedrørende 
sundhedstjenesteydere, der ønsker at blive 
medlemmer af de europæiske netværk af 
referencecentre, særlig med henblik på at 
sikre, at de europæiske netværk af 
referencecentre:

a) en liste over specifikke kriterier og 
betingelser, som de europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde, herunder en 
liste over de mere sjældne 
sygdomsområder, der skal tages i 
betragtning, samt betingelser og kriterier 
vedrørende sundhedstjenesteydere, der 
ønsker at blive medlemmer af de 
europæiske netværk af referencecentre, 
særlig med henblik på at sikre, at de 
europæiske netværk af referencecentre:

Or. de

Begrundelse

Wie in der Begründung (Punkt 8.3) des Richtlinienvorschlags dargelegt, besteht das 
wichtigste Ziel der Europäischen Referenznetze darin, "Gesundheitsdienstleistungen für 
Patienten bereit[zu]stellen …, deren Gesundheitszustand eine verstärkte Konzentration von 
Ressourcen oder Fachwissen erfordert, um so eine erschwingliche, hochwertige und 
kostengünstige Versorgung zu ermöglichen". Dies sollte sich in dem einschlägigen Artikel der 
Richtlinie widerspiegeln. Da die Zahl der Forscher und Angehörigen der Gesundheitsberufe, 
die sich mit seltenen Krankheiten und/oder Spezialbehandlungen befassen, relativ klein ist, 
müssen die Ressourcen zum Nutzen der europäischen Patienten gebündelt werden.

Ændringsforslag 659
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager: 3. Kommissionen vedtager efter høring af 
de vigtigste interessenter:
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Or. en

Ændringsforslag 660
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager: 3. Kommissionen samarbejder med de 
europæiske netværk af referencecentre 
om at udvikle: 

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har oprettet ca. fem europæiske referencecentre som pilotprojekter. Disse 
projekter bør evalueres, inden der udvikles bindende kriterier. Kommissionen bør på dette 
trin samarbejde med det europæiske netværk af referencecentre om at udvikle ikke-bindende 
kriterier.

Ændringsforslag 661
Georgs Andrejevs

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager: 3. Kommissionen vedtager i samarbejde 
med relevante eksperter og interessenter:

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med oprettelsen af europæiske netværk af referencecentre vil det være væsentligt 
at høre interessenter med henblik på at udvikle en solid og hensigtsmæssig liste over kriterier, 
der skal sikre deres funktion.
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Ændringsforslag 662
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 3 - litra a - indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en liste over specifikke kriterier og 
betingelser, som de europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde, herunder 
betingelser og kriterier vedrørende 
sundhedstjenesteydere, der ønsker at blive 
medlemmer af de europæiske netværk af 
referencecentre, særlig med henblik på at 
sikre, at de europæiske netværk af 
referencecentre:

a) en liste over specifikke kriterier og 
betingelser, som de europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde, herunder 
listen over sjældne sygdomme og 
livstruende, vanskeligt helbredelige 
sygdomme, der skal dækkes, samt
betingelser og kriterier vedrørende 
sundhedstjenesteydere, der ønsker at blive 
medlemmer af de europæiske netværk af 
referencecentre, særlig med henblik på at 
sikre, at de europæiske netværk af 
referencecentre:

Or. en

Begrundelse

Det anses for vigtigt at udarbejde en liste over sjældne sygdomme og livstruende sygdomme, 
hvor patienterne vil dø, hvis der ikke findes nogen ekspertbehandling i deres land. Der findes 
f.eks. nogle få centre for specialbehandling på kræftområdet i EU, og de må tilskyndes til at 
videreformidle deres ekspertise bedre.

Ændringsforslag 663
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 3 - litra a - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en liste over specifikke kriterier og 
betingelser, som de europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde, herunder 
betingelser og kriterier vedrørende 
sundhedstjenesteydere, der ønsker at blive 
medlemmer af de europæiske netværk af 
referencecentre, særlig med henblik på at 
sikre, at de europæiske netværk af 

a) en liste over specifikke kriterier og 
betingelser, som de europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde, herunder 
også en liste over sjældne 
sygdomsområder, der skal dækkes, samt
betingelser og kriterier vedrørende 
sundhedstjenesteydere, der ønsker at blive 
medlemmer af de europæiske netværk af 
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referencecentre: referencecentre, særlig med henblik på at 
sikre, at de europæiske netværk af 
referencecentre:

Or. en

Ændringsforslag 664
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra a – nr. ix a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ixa) vedligeholder hensigtsmæssige og 
effektive forbindelser til 
teknologiudbyderne.

Or. fr

Begrundelse

Referencecentrene sigter mod at øge udbredelsen af innovative medicinske teknologier, men 
teksten giver ingen indikationer vedrørende forbindelserne til udbyderne af teknologi, der er 
en vigtig kilde til fornyelse. 

Ændringsforslag 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra a – nr. ix a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ixa) primært er beskæftiget med 
behandling af meget sjældne sygdomme 
eller betingelser, der er så 
omkostningskrævende eller kræver et så 
højt specialiseringsniveau, at det er 
umuligt at levere de nødvendige ydelser i 
hver medlemsstat

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at undgå den situation, at henvisning gennem europæiske netværk af 
referencecentre fører til, at behandling tæt på hjemmet ikke er til rådighed.

Ændringsforslag 666
Colm Burke

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra a – nr. ix a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ixa) undersøger muligheden for at 
kombinere nationale kontaktpunkter og 
europæiske netværk af referencecentre i 
en enkelt institutionel struktur i hver 
enkelt medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Nationale kontaktpunkter og europæiske netværk af referencecentre kan eventuelt kombineres 
for at stille en "one-stop-shop" til rådighed for patienter, der søger oplysninger om 
grænseoverskridende sundhedsydelser.

Ændringsforslag 667
Karin Jöns

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) proceduren for etablering af europæiske 
netværk af referencecentre.

b) proceduren for etablering af europæiske 
netværk af referencecentre og fremmer 
udvikling af europæiske 
akkrediteringsprocedurer for at sikre, at 
certificeringen af de 
sundhedstjenesteydere, der indgår i 
netværket af referencecentre, sker på en 
uafhængig, objektiv og gennemsigtig 
måde og uden fortjeneste for øje.
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Or. de

Begrundelse

Kun ved at indføre en europæisk akkrediteringsprocedure kan man sikre, at 
sundhedstjenesteydere, der er med i netværket af referencecentre, uomtvisteligt opfylder de 
krævede kvalitetskriterier, og samtidig tages der hensyn til nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 668
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foranstaltninger til at sikre, at de 
europæiske netværk af referencecentre er 
økonomisk overkommelige og geografisk 
tilgængelige. 

Or. nl

Begrundelse

Hvis leveringen af visse former for specialbehandling skal organiseres på europæisk niveau, 
må der være garanti for, at de forbliver tilgængelige.

Ændringsforslag 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Henvisning til behandling i en anden 
medlemsstat gennem netværk af 
referencecentre bør finde sted, når 
behandlingen af meget sjældne sygdomme 
eller betingelserne er så 
omkostningskrævende eller kræver et så 
højt specialiseringsniveau, at det er 
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umuligt at levere de nødvendige ydelser i 
den enkelte medlemsstat, og henvisningen 
dermed supplerer leveringen af 
sundhedsydelser i den pågældende stat.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at undgå den situation, at henvisning gennem europæiske netværk af 
referencecentre fører til, at behandling tæt på hjemmet ikke er til rådighed.

Ændringsforslag 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 3 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. For alle behandlinger, der ikke 
opfylder kriterierne i stk. 3a, har 
medlemsstaterne ansvaret for at yde 
behandling så tæt på hjemmet som muligt 
og sikre lige geografisk tilgængelighed.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at undgå den situation, at henvisning gennem europæiske netværk af 
referencecentre fører til, at behandling tæt på hjemmet ikke er til rådighed.

Ændringsforslag 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 c (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Foranstaltningerne i denne artikel 
anvender ikke de sædvanlige mekanismer 
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til finansiering af ydelser, som der 
henvises til i resten af dette direktiv. Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling1

(strukturfond) anvendes til at udvikle de 
europæiske netværk af referencecentre. 
Netværkene af referencecentre vil ofte 
levere ydelser, der ikke er til rådighed i 
den medlemsstat, hvor patienten er bosat, 
og mekanismer som f.eks. godtgørelse 
finder derfor ikke anvendelse.
1

http:ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/inde
x_da.htm

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, hvem der skal betale, når der henvises gennem europæiske 
netværk af referencecentre. Det er også vigtigt at sikre, at betaling foregår på en sådan måde, 
at nødvendige behandlinger reelt er til rådighed for alle patienter, og at ydelsen af de fleste 
andre behandlinger tæt på hjemmet ikke sættes under pres.

Ændringsforslag 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Foranstaltningerne i stk. 3 til ændring 
af ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 19, stk. 3.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 673
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Foranstaltningerne i stk. 3 til ændring 
af ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 19, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører et tidligere ændringsforslag af samme forfatter til artikel 15, 
stk. 4. Kommissionen har oprettet ca. fem europæiske referencecentre som pilotprojekter. 
Disse projekter bør evalueres, inden der udvikles bindende kriterier. Kommissionen bør på 
dette trin samarbejde med det europæiske netværk af referencecentre om at udvikle ikke-
bindende kriterier.

Ændringsforslag 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Forsøgsområder

Med henblik på at gøre en fremtidig 
sundhedspolitik så effektiv som muligt 
udpeger Kommissionen grænseregioner 
som forsøgsområder, hvor man kan 
foretage grundige tests, analyser og 
vurderinger af innovative 
grænseoverskridende sundhedsinitiativer. 

Or. nl
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Ændringsforslag 675
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår

Or. sv

Begrundelse

Den politiske forvaltning af sundhedsydelser er ikke et spørgsmål om at blande sig i, hvordan 
eksempelvis operationer skal udføres. Den bør handle om at fastsætte retningslinjer, 
bedømme effektiviteten, vejlede i finansielle spørgsmål og overvåge, at kvaliteten er 
tilfredsstillende og i tråd med det politiske ambitionsniveau for sundhedsydelser.
Medlemsstaterne har organiseret deres sundhedsydelser på sikker og tilfredsstillende vis.
Sundhedsydelser, herunder evalueringen af nye produkter og metoder, bør fortsat håndteres 
på nationalt niveau, da det ellers risikerer at føre til mere bureaukrati.

Ændringsforslag 676
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, de særlige 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå interoperabilitet i ikt-systemer på 
sundhedsområdet, og som skal anvendes, 
når en medlemsstat beslutter at indføre 
sådanne systemer. Disse foranstaltninger 
skal afspejle udviklingen inden for 
sundhedsteknologi og lægevidenskaben og 
må ikke krænke den grundlæggende ret til 
beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning. De skal særlig fastlægge de 
nødvendige standarder og den nødvendige 
terminologi for interoperabilitet i de 
relevante ikt-systemer med henblik på 

Kommissionen udvikler i samarbejde med 
medlemsstaterne foranstaltninger, der skal 
lette interoperabiliteten i ikt, hvis dette er 
nødvendigt for at sikre patientsikkerheden 
inden for grænseoverskridende 
sundhedsydelser. Disse foranstaltninger 
skal afspejle udviklingen inden for 
sundhedsteknologi og lægevidenskaben og 
må ikke krænke den grundlæggende ret til 
beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning. De skal særlig fastlægge de 
nødvendige standarder og den nødvendige 
terminologi for interoperabilitet i de 
relevante ikt-systemer med henblik på 
udførelse af sikre og effektive 
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udførelse af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger inden for e-sundhed skal være behørigt gennemtænkt, inden der vedtages 
bindende standarder. Medlemsstaterne tager allerede skridt i henhold til handlingsplanen for 
e-sundhed fra 2004 i retning af de nødvendige tiltag for at opnå en omfattende vedtagelse af 
e-sundhedsteknologier senest i 2010. Dette direktiv bør ikke foregribe opfyldelsen af denne 
plan.

Ændringsforslag 677
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, de særlige 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå interoperabilitet i ikt-systemer på 
sundhedsområdet, og som skal anvendes, 
når en medlemsstat beslutter at indføre 
sådanne systemer. Disse foranstaltninger 
skal afspejle udviklingen inden for 
sundhedsteknologi og lægevidenskaben og 
må ikke krænke den grundlæggende ret til 
beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning. De skal særlig fastlægge de 
nødvendige standarder og den nødvendige 
terminologi for interoperabilitet i de 
relevante ikt-systemer med henblik på 
udførelse af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Kommissionen vedtager efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, de særlige 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå interoperabilitet i ikt-systemer på 
sundhedsområdet, og som skal anvendes, 
når en medlemsstat beslutter at indføre 
sådanne systemer. Disse foranstaltninger 
skal være i overensstemmelse med den 
gældende databeskyttelseslovgivning i den 
enkelte medlemsstat og skal ligeledes
afspejle udviklingen inden for 
sundhedsteknologi og lægevidenskaben og 
må ikke krænke den grundlæggende ret til 
beskyttelse af personoplysninger. De skal 
særlig fastlægge de nødvendige standarder 
og den nødvendige terminologi for 
interoperabilitet i de relevante ikt-systemer 
med henblik på udførelse af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet.

Or. en
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Ændringsforslag 678
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, de særlige 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå interoperabilitet i ikt-systemer på 
sundhedsområdet, og som skal anvendes, 
når en medlemsstat beslutter at indføre 
sådanne systemer. Disse foranstaltninger 
skal afspejle udviklingen inden for 
sundhedsteknologi og lægevidenskaben og 
må ikke krænke den grundlæggende ret til 
beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning. De skal særlig fastlægge de 
nødvendige standarder og den nødvendige 
terminologi for interoperabilitet i de 
relevante ikt-systemer med henblik på 
udførelse af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Kommissionen vedtager efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, de særlige 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå interoperabilitet i ikt-systemer på 
sundhedsområdet, og som skal anvendes, 
når en medlemsstat beslutter at indføre 
sådanne systemer. Disse foranstaltninger 
skal afspejle udviklingen inden for 
sundhedsteknologi og lægevidenskaben og 
må ikke krænke den grundlæggende ret til 
beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med den gældende
databeskyttelseslovgivning i hver enkelt 
medlemsstat. De skal særlig fastlægge de 
nødvendige standarder og den nødvendige 
terminologi for interoperabilitet i de 
relevante ikt-systemer med henblik på 
udførelse af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Or. de

Ændringsforslag 679
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, de særlige 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå interoperabilitet i ikt-systemer på 
sundhedsområdet, og som skal anvendes, 

Kommissionen vedtager efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, de særlige 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå interoperabilitet i ikt-systemer på 
sundhedsområdet, og som skal anvendes, 
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når en medlemsstat beslutter at indføre 
sådanne systemer. Disse foranstaltninger 
skal afspejle udviklingen inden for 
sundhedsteknologi og lægevidenskaben og 
må ikke krænke den grundlæggende ret til 
beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning. De skal særlig fastlægge de 
nødvendige standarder og den nødvendige 
terminologi for interoperabilitet i de 
relevante ikt-systemer med henblik på 
udførelse af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

når en medlemsstat beslutter at indføre 
sådanne systemer. Disse foranstaltninger 
skal afspejle udviklingen inden for 
sundhedsteknologi og lægevidenskaben og 
må ikke krænke den grundlæggende ret til 
beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning. De skal særlig fastlægge:

- de nødvendige standarder og den 
nødvendige terminologi for 
interoperabilitet i de relevante ikt-systemer 
med henblik på udførelse af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet

- reglerne vedrørende adgang til 
patientjournalen og, mere præcis, 
reglerne vedrørende opnåelse af 
udtrykkelig tilladelse fra patienten til 
indsigt i dennes patientjournal.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at fastsætte strenge normer vedrørende adgang til patientjournaler og 
betingelserne for udtrykkelig tilladelse til indsigt i de enkelte patentjournaler.

Ændringsforslag 680
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager efter proceduren i
artikel 19, stk. 2, de særlige 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå interoperabilitet i ikt-systemer på 

Medlemsstaterne vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, de særlige 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå interoperabilitet i ikt-systemer på 
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sundhedsområdet, og som skal anvendes, 
når en medlemsstat beslutter at indføre 
sådanne systemer. Disse foranstaltninger 
skal afspejle udviklingen inden for 
sundhedsteknologi og lægevidenskaben og 
må ikke krænke den grundlæggende ret til 
beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning. De skal særlig fastlægge de 
nødvendige standarder og den nødvendige 
terminologi for interoperabilitet i de 
relevante ikt-systemer med henblik på 
udførelse af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

sundhedsområdet, og som skal anvendes, 
når en medlemsstat beslutter at indføre 
sådanne systemer. Disse foranstaltninger 
skal afspejle udviklingen inden for 
sundhedsteknologi og lægevidenskaben og 
må ikke krænke den grundlæggende ret til 
beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning. De skal særlig fastlægge de 
nødvendige standarder og den nødvendige 
terminologi for interoperabilitet i de 
relevante ikt-systemer med henblik på 
udførelse af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Or. de

Ændringsforslag 681
Georgs Andrejevs

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at anvendelsen af 
e-sundhed og andre telemedicinydelser 
a) opfylder de samme professionelle 
lægelige kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder som dem, der 
gælder for ikke-elektroniske 
sundhedsydelser
b) yder patienterne tilstrækkelig 
beskyttelse, navnlig gennem indførelsen 
af passende lovgivningsmæssige krav til 
praktiserende, der er enslydende med de 
krav, der gælder for ikke-elektronisk 
levering af sundhedsydelser.

Or. en

Begrundelse

Denne nye teknologi medfører ikke bare fremskridt, men kan eventuelt også føre til potentielt 
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misbrug af ikt indenfor sundhedsydelser, hvilket indebærer potentielle risici for patienterne. 
Derfor må det samme garantiniveau med hensyn til kvalitet og sikkerhed finde anvendelse på 
disse ydelser, som gælder for medicinske "standardhandlinger". 

Ændringsforslag 682
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at anvendelsen af 
e-sundhed og andre telemedicinydelser 
opfylder de samme kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder som dem, der 
gælder for ikke-elektroniske 
sundhedsydelser.

Or. en

Ændringsforslag 683
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår

Or. sv

Begrundelse

Den politiske forvaltning af sundhedsydelser er ikke et spørgsmål om at blande sig i, hvordan 
eksempelvis operationer skal udføres. Den bør handle om at fastsætte retningslinjer, 
bedømme effektiviteten, vejlede i finansielle spørgsmål og overvåge, at kvaliteten er 
tilfredsstillende og i tråd med det politiske ambitionsniveau for sundhedsydelser.
Medlemsstaterne har organiseret deres sundhedsydelser på sikker og tilfredsstillende vis.
Sundhedsydelser, herunder evalueringen af nye produkter og metoder, bør fortsat håndteres 

Adlib Express Watermark



PE418.360v01-00 80/95 AM\764262DA.doc

DA

på nationalt niveau, da det ellers risikerer at føre til mere bureaukrati.

Ændringsforslag 684
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde om forvaltning af ny
sundhedsteknologi

Samarbejde om forvaltning af 
sundhedsteknologi

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af et netværk mellem de nationale 
myndigheder eller organer, der er 
ansvarlige for sundhedsteknologivurdering, 
og dette netværks funktion.

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af et netværk mellem de nationale 
myndigheder eller organer, der er 
ansvarlige for sundhedsteknologivurdering, 
og dette netværks funktion.

1a. Kommissionen etablerer i samråd med 
Europa-Parlamentet en operationel 
ramme for netværket, der bygger på 
principperne for gode styreformer, 
herunder gennemsigtighed, objektivitet og 
retfærdighed i procedurer og bred og fuld 
deltagelse af interessenter fra alle 
relevante samfundsgrupper, herunder 
sundhedsprofessionelle, patienter, 
forskere og industrien.

2. Netværket for 
sundhedsteknologivurdering har til opgave:

2. Netværket for 
sundhedsteknologivurdering har til opgave:

a) at støtte samarbejdet mellem de 
nationale myndigheder eller organer

a) at støtte samarbejdet mellem de 
nationale myndigheder eller organer

aa) at finde bæredygtige metoder til at 
skabe balance mellem målsætningerne 
om adgang til lægemidler, belønning af 
innovation og forvaltning af 
sundhedsbudgetterne
ab) at udvikle gennemsigtige, objektive, 
vidtfavnende og rettidige procedurer og 
metoder, der skaber balance mellem alle 
målsætningerne
ac) at sikre fuld deltagelse af alle 
relevante samfundsgrupper, navnlig 
patienterne, det lægelige samfund, 
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forskere og industrien
b) at fremme levering af objektive, 
pålidelige, aktuelle, gennemsigtige og 
formidlelige oplysninger om effektiviteten 
på kort og længere sigt af 
sundhedsteknologier og at muliggøre en 
effektiv udveksling af disse oplysninger 
mellem de nationale myndigheder eller 
organer.

b) at fremme levering af objektive, 
pålidelige, aktuelle, gennemsigtige og 
formidlelige oplysninger om effektiviteten 
på kort og længere sigt af 
sundhedsteknologier og at muliggøre en 
effektiv udveksling af disse oplysninger 
mellem de nationale myndigheder eller 
organer.

3. Medlemsstaterne udpeger de 
myndigheder eller organer, der deltager i 
netværket som omhandlet i stk. 1, og 
meddeler Kommissionen disse 
myndigheders eller organers navne og 
kontaktoplysninger.

3. Medlemsstaterne udpeger de 
myndigheder eller organer, der deltager i 
netværket som omhandlet i stk. 1.
Kommissionen tillader kun de 
myndigheder, der overholder principperne 
for gode styreformer, at deltage i 
netværket.

4. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, de 
nødvendige foranstaltninger til etablering 
og forvaltning af dette netværk og til 
fastlæggelse af arten og typen af data, der 
skal udveksles.

4. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, de 
nødvendige foranstaltninger til etablering 
og forvaltning af dette netværk i 
overensstemmelse med ovennævnte 
målsætninger og til fastlæggelse af arten 
og typen af data, der skal udveksles.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede netværk skal drives i overensstemmelse med principperne om gode styreformer 
som fastlagt i Kommissionens hvidbog om styreformer i EU (2001), navnlig hvad angår 
åbenhed, ansvarlighed, effektivitet og sammenhæng. Samarbejde om vurdering af 
sundhedsteknologi skal stræbe efter at oprette gennemsigtige, objektive, vidtfavnende og 
rettidige procedurer. Kommissionen bør derfor kun anerkende myndigheder for vurdering af 
sundhedsteknologi, der opfylder disse standarder. Dette ændringsforslag hører sammen med 
et ændringsforslag til betragtning 43.

Adlib Express Watermark



PE418.360v01-00 82/95 AM\764262DA.doc

DA

Ændringsforslag 685
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde om forvaltning af ny 
sundhedsteknologi 

Samarbejde om forvaltning af 
sundhedsteknologi

Or. en

Begrundelse

Vurderingerne skal gælde alle sundhedsteknologier, inklusive de eksisterende teknologier. 
Dette kan bidrage til at sikre en effektiv fordeling af midlerne fra medlemsstaternes 
sundhedssystemer.

Ændringsforslag 686
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af et netværk mellem de nationale 
myndigheder eller organer, der er 
ansvarlige for sundhedsteknologivurdering, 
og dette netværks funktion.

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af et netværk mellem de nationale 
myndigheder eller organer, der er 
ansvarlige for sundhedsteknologivurdering, 
og dette netværks funktion. Det skal sikre, 
at dets drift bygger på principperne for 
gode styreformer, herunder 
gennemsigtighed, objektivitet, 
retfærdighed i procedurer og fuld 
deltagelse af interessenter fra alle 
relevante grupper, herunder 
sundhedsprofessionelle, patienter, 
videnskabsfolk og industrien, undtagen i 
tilfælde hvor national lovgivning 
udelukker deltagelse af en eller flere af 
disse interessenter.

Or. en
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Ændringsforslag 687
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af et netværk mellem de nationale 
myndigheder eller organer, der er 
ansvarlige for sundhedsteknologivurdering, 
og dette netværks funktion.

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af et netværk mellem de nationale 
myndigheder eller organer, der er 
ansvarlige for sundhedsteknologivurdering, 
og dette netværks funktion. Med henblik 
på netværkets drift opretter 
medlemsstaterne et system, der bygger på 
principperne for gode styreformer, 
herunder gennemsigtighed, objektivitet, 
retfærdige procedurer og fuld deltagelse 
af interessenter fra alle relevante grupper, 
herunder arbejdsmarkedets parter, 
sundhedsprofessionelle, patienter, 
videnskabsfolk og industrien.

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af et netværk til at lette samarbejdet om og forvaltningen af nye 
sundhedsteknologier bør inddrage alle relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter.

Ændringsforslag 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af et netværk mellem de nationale 
myndigheder eller organer, der er 
ansvarlige for sundhedsteknologivurdering, 
og dette netværks funktion.

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af et netværk mellem de nationale 
myndigheder eller organer, der er 
ansvarlige for sundhedsteknologivurdering, 
og dette netværks funktion. Med henblik 
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på netværkets drift opretter 
medlemsstaterne et system, der bygger på 
principperne for gode styreformer, 
herunder gennemsigtighed, objektivitet, 
retfærdige procedurer og fuld deltagelse 
af interessenter fra alle relevante grupper, 
herunder arbejdsmarkedets parter, 
s u n d h e d s p r o f e s s i o n e l l e ,  patienter, 
videnskabsfolk og industrien.

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af et netværk til at lette samarbejdet om og forvaltningen af nye 
sundhedsteknologier bør inddrage alle relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter.

Ændringsforslag 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af et netværk mellem de nationale 
myndigheder eller organer, der er 
ansvarlige for sundhedsteknologivurdering, 
og dette netværks funktion.

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af et netværk mellem de nationale 
myndigheder eller organer, der er 
ansvarlige for sundhedsteknologivurdering, 
og dette netværks funktion. Med henblik 
på netværkets drift opretter 
medlemsstaterne et system, der bygger på 
principperne for gode styreformer, 
herunder gennemsigtighed, objektivitet, 
retfærdige procedurer og fuld deltagelse 
af interessenter fra alle relevante grupper, 
herunder arbejdsmarkedets parter, 
sundhedsprofessionelle, patienter, 
videnskabsfolk og industrien.

Or. en
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Begrundelse

Oprettelsen af et netværk til at lette samarbejdet om og forvaltningen af nye 
sundhedsteknologier bør inddrage alle relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter.

Ændringsforslag 690
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen etablerer, i samråd 
med Parlamentet, en operationel ramme 
for netværket, der bygger på principperne 
for gode styreformer, herunder 
gennemsigtighed, objektivitet og upartiske 
procedurer såvel som på inddragelse af 
parter fra alle de berørte sociale grupper, 
herunder læger, patienter og industrien.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre at det institutionelle samarbejde mellem de nationale myndigheder eller 
evalueringsorganer for sundhedsteknologi munder ud i en afbalanceret, kyndig og 
gennemsigtig beslutningsproces, bør netværket være åbent for berørte aktører.

Ændringsforslag 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Netværket arbejder på grundlag af en 
handlingsramme, der bygger på 
principperne for god forvaltningspraksis. 
Disse principper omfatter bl.a. 
gennemsigtighed i procedurerne, formel 
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klageret, objektivitet, upartiskhed samt 
fuld deltagelse af alle relevante 
interessegrupper.

Or. de

Begrundelse

Såvel kvaliteten som troværdigheden af netværkets arbejdsresultater øges ved, at det 
anvender principperne for ansvarlig forvaltningspraksis, f.eks. at der er gennemsigtighed i 
procedurerne og klageret. Interessegrupper som patienter, læger og industrien kan tilføre en 
mærkbar merværdi i forbindelse med vurdering af sundhedsteknologier, og de bør derfor 
inddrages fuldt ud i arbejdsprocedurerne. 

Ændringsforslag 692
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Netværket for 
sundhedsteknologivurdering har til opgave:

2. Netværket for 
sundhedsteknologivurdering har til opgave:

a) at støtte samarbejdet mellem de
nationale myndigheder eller organer

a) at finde varige løsninger med henblik 
på at skabe balance mellem 
målsætningerne for folkesundhed, 
adgang til lægemidler, belønning af 
innovation og forvaltning af 
sundhedsbudgetterne
aa) at udvikle gennemsigtige procedurer 
og metoder i forhold til disse mål 
ab) at sikre inddragelse af alle involverede 
parter, i særlig grad patienterne, det 
lægelige samfund og industrien, i valg, 
der kan påvirke EU's folkesundhed, 
innovation og konkurrenceevne på 
mellemlang og lang sigt

b) at fremme levering af objektive, 
pålidelige, aktuelle, gennemsigtige og 
formidlelige oplysninger om effektiviteten 
på kort og længere sigt af 
sundhedsteknologier og at muliggøre en 
effektiv udveksling af disse oplysninger 

b) at fremme levering af objektive, 
pålidelige, aktuelle, gennemsigtige og 
formidlelige oplysninger om effektiviteten 
på kort og længere sigt af 
sundhedsteknologier og at muliggøre en 
effektiv udveksling af disse oplysninger 
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mellem de nationale myndigheder eller 
organer.

mellem de nationale myndigheder eller 
organer.

ba) at undersøge, hvilken form for og type 
af oplysninger, der kan udveksles.

Or. fr

Begrundelse

Netværkets hovedformål bør være i overensstemmelse med målet for vurdering af 
sundhedsteknologier: en optimal anvendelse af sundhedsressourcerne for at sikre en 
bæredygtig finansiering af sundhedssystemerne, hurtig adgang til medicin for patienter samt 
hensyntagen til medicinsk innovation. Netværket skal således inddrage alle de berørte parter, 
som det fremgår af forummets konklusioner og anbefalinger.

Ændringsforslag 693
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme levering af objektive, 
pålidelige, aktuelle, gennemsigtige og 
formidlelige oplysninger om effektiviteten 
på kort og længere sigt af 
sundhedsteknologier og at muliggøre en 
effektiv udveksling af disse oplysninger 
mellem de nationale myndigheder eller 
organer.

b) at fremme levering af objektive, 
pålidelige, aktuelle, gennemsigtige og 
formidlelige oplysninger om effektiviteten 
på kort og længere sigt af 
sundhedsteknologier og mulige 
bivirkninger og følgevirkninger for 
samfundet og at muliggøre en effektiv 
udveksling af disse oplysninger mellem de 
nationale myndigheder eller organer.

Or. de

Begrundelse

I denne artikel bestemmes det, at organerne med ansvar for sundhedsteknologivurdering skal 
arbejde sammen. Disse organer er ikke kun i besiddelse af oplysninger om effektivitet, men 
også om mulige bivirkninger og samfundsmæssige forandringer. Derfor bør der også ske en 
udveksling om disse spørgsmål.
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Ændringsforslag 694
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, de 
nødvendige foranstaltninger til etablering 
og forvaltning af dette netværk og til 
fastlæggelse af arten og typen af data, der 
skal udveksles.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 695
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, de 
nødvendige foranstaltninger til etablering 
og forvaltning af dette netværk og til 
fastlæggelse af arten og typen af data, der 
skal udveksles.

4. Kommissionen samarbejder med 
medlemsstaterne om at udvikle de 
nødvendige foranstaltninger til etablering 
og forvaltning af dette netværk og til 
fastlæggelse af arten og typen af data, der 
skal udveksles.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt for Kommissionen at vedtage bindende foranstaltninger til forvaltning 
af netværkene for sundhedsteknologivurdering.
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Ændringsforslag 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, de 
nødvendige foranstaltninger til etablering 
og forvaltning af dette netværk og til 
fastlæggelse af arten og typen af data, der 
skal udveksles.

4. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 3, de 
nødvendige foranstaltninger til etablering 
og forvaltning af dette netværk og til 
fastlæggelse af arten og typen af data, der 
skal udveksles.

Or. de

Begrundelse

Dette stykke henviser til den udvalgsprocedure, der skal anvendes. Europa-Parlamentet skal 
på dette vigtige punkt have mulighed for at få indflydelse i overensstemmelse med den nye 
procedure (ret til kontrol). 

Ændringsforslag 697
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, de 
nødvendige foranstaltninger til etablering 
og forvaltning af dette netværk og til 
fastlæggelse af arten og typen af data, der 
skal udveksles.

4. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, de 
nødvendige foranstaltninger til etablering,
forvaltning og gennemsigtighed af dette 
netværk.

Or. fr

Begrundelse

Netværket skal fungere på en gennemsigtig måde for at sikre, at de beslutninger, der træffes 
som følge af en udveksling af oplysninger, er troværdige.
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Netværket skal fastsætte, hvilken slags oplysninger der kan udveksles. Alle parterne i 
netværket skal inddrages i denne diskussion, som skal være en af netværkets første opgaver.

Ændringsforslag 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indsender de i stk. 1 
omhandlede data til Kommissionen mindst 
en gang om året, undtagen de data, der 
allerede indsamles i henhold til direktiv 
2005/36/EF.

2. Medlemsstaterne indsender de i stk. 1 
omhandlede data til statistisk brug til 
Kommissionen mindst en gang om året, 
undtagen de data, der allerede indsamles i 
henhold til direktiv 2005/36/EF.

Or. de

Ændringsforslag 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsamlingen af data inden for rammerne 
af denne artikel skal ske i tæt samarbejde 
med indsamlingen af data, der er fastlagt 
af den administrative kommission for 
vandrende arbejdstageres sociale sikring.

Or. en
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Ændringsforslag 700
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der 
består af repræsentanter for 
medlemsstaterne, og som har 
Kommissionens repræsentant som 
formand.

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der 
består af repræsentanter for 
medlemsstaterne, og som har en 
repræsentant fra medlemsstaterne som 
formand.

Udvalget hører de berørte parter, som 
f.eks. repræsentanterne for 
betalingsorganerne, herunder sygekasser, 
patienter og sundhedsprofessionelle 
(herunder hospitaler), når de finder det 
nødvendigt, eller hvis en af de involverede 
parter anmoder herom.

Or. fr

Begrundelse

Kun medlemsstaterne har alene kompetence på sundhedsområdet, og derfor bør en af deres 
repræsentanter være formand for udvalget. Formanden bør endvidere kunne høre de 
involverede parter.

Ændringsforslag 701
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der 
består af repræsentanter for 
medlemsstaterne, og som har 
Kommissionens repræsentant som 
formand.

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der 
består af repræsentanter for og ledes af 
medlemsstaterne. Udvalget kan suppleres 
af repræsentanter for patienter, 
betalingsorganer og 
sundhedsprofessionelle.

Or. en
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Begrundelse

Den foreslåede komitologi vil føre til en uigennemsigtig og udemokratisk proces. For at gøre 
denne proces mere åben bør medlemsstaterne og interessenter spille en vigtigere rolle.

Ændringsforslag 702
Georgs Andrejevs

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der 
består af repræsentanter for 
medlemsstaterne, og som har 
Kommissionens repræsentant som 
formand.

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der 
består af repræsentanter for 
medlemsstaterne, og som har 
Kommissionens repræsentant som 
formand. Kommissionen sikrer herved, at 
eksperter fra de relevante patient- og 
faggrupper bliver hørt på en 
hensigtsmæssig måde, navnlig i 
forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv, og udsender en forklarende 
rapport om disse høringer. 

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af dette direktiv kan kun opnås gennem inddragelse af alle relevante parter. 
Der bør derfor etableres en passende høringsmekanisme, der skal bistå dette "udvalg 
vedrørende grænseoverskridende sundhedsydelser". 

Ændringsforslag 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder inden fem år 
efter den i artikel 22, stk. 1, nævnte dato en 
rapport om gennemførelsen af dette 

Kommissionen udarbejder inden tre år 
efter den i artikel 22, stk. 1, nævnte dato en 
rapport om gennemførelsen af dette 
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direktiv og forelægger den for Europa-
Parlamentet og Rådet.

direktiv og forelægger den for Europa-
Parlamentet og Rådet, og herefter mindst 
hvert femte år. I rapporten lægges en 
særlig vægt på følgerne af anvendelsen af 
dette direktiv for adgangen til 
sundhedsydelser set ud fra et finansielt og 
geografisk synspunkt og for mobiliteten 
blandt patienterne og alle aktører i 
medlemsstaternes sundhedssystemer. 
Denne rapport inddrager alle de 
involverede parter og alle aktører, 
infrastrukturer og sundhedssystemer i 
medlemsstaterne, herunder hospitalerne 
og betalingsorganerne. Kommissionen 
fremsætter om nødvendigt forslag til 
lovændringer i rapporten. 

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere tidsfristerne for rapporterne, de elementer, der skal lægges en 
særlig vægt på, og de berørte parter, der absolut bør involveres i processen med evaluering 
af anvendelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at der indsamles de 
nødvendige oplysninger til at etablere en 
journal over grænseoverskridende 
strømme af patienter og personale med 
henblik på omgående at overvinde 
eventuelle negative effekter og stimulere 
fordelene herved. Kommissionen 
medtager disse oplysninger i den i stk. 1 
omhandlede rapport.

Or. nl

Adlib Express Watermark



PE418.360v01-00 94/95 AM\764262DA.doc

DA

Ændringsforslag 705
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå, og uden at det berører 
artikel 22, meddeler medlemsstaterne 
Kommissionen enhver foranstaltning, de 
har truffet, ændret eller opretholdt med 
henblik på gennemførelse af procedurerne 
i artikel 8 og 9.
.

Med henblik herpå, og uden at det berører 
artikel 22, meddeler medlemsstaterne 
Kommissionen enhver foranstaltning, de 
træffer, med henblik på gennemførelse af 
dette direktiv.

Or. nl

Begrundelse

Servicedirektivet indeholder bestemmelser vedrørende gensidige evalueringsprocedurer. Der 
bør indføres lignende procedurer hvad angår artikel 5, der afspejler de generelle principper, 
der blev vedtaget på EU's topmøde den 6. juni 2006, således at den åbne 
koordinationsmetode bliver mere bindende i betragtning af forskelligartetheden af de 
eksisterende sundhedssystemer og medlemsstaternes beføjelser vedrørende organiseringen 
heraf.

Ændringsforslag 706
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[et år efter ikrafttrædelsen]. 

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[tre år efter ikrafttrædelsen]. 

Or. fr
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Begrundelse

Det er umuligt at overholde en så kort gennemførelsesfrist. Kommissionens 
konsekvensanalyse har tilsyneladende ikke taget højde for alle de mulige konsekvenser, der vil 
følge af den øgede patientmobilitet, eller for de nødvendige udviklinger i indretningen af vore 
respektive sundhedsplejesystemer.
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