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Amendement 557
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 schrappen

Toepasselijke voorschriften in geval van 
in een andere lidstaat verleende 

gezondheidszorg
1. Wanneer gezondheidszorg wordt 
verleend in een andere lidstaat dan die 
waar de patiënt verzekerd is, of in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven 
of gevestigd is, is overeenkomstig artikel 5 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt van toepassing.
2. Dit artikel is niet van toepassing op de 
erkenning van beroepskwalificaties.

Or. hu

Motivering

We zijn het eens met het in artikel 11 geformuleerde principe dat in geval van dienstverlening 
met een grensoverschrijdend element de regels moeten worden toegepast van de lidstaat waar 
de behandeling wordt aangeboden, maar deze regels zijn al vastgelegd in artikel 5.

Krachtens artikel 11, lid 2, moeten voor de erkenning van beroepskwalificaties de bepalingen 
van Richtlijn 2005/36/EG worden toegepast, dat wil zeggen: de regels van de staat die de 
beroepskwalificatie afgeeft; het is onnodig dit hier te behandelen, aangezien het verband 
tussen de twee richtlijnen al wordt besproken in artikel 3.
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Amendement 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer gezondheidszorg wordt 
verleend in een andere lidstaat dan die 
waar de patiënt verzekerd is, of in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven 
of gevestigd is, is overeenkomstig artikel 5 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt van toepassing.

1. Wanneer gezondheidszorg wordt 
verleend in een andere lidstaat dan die 
waar de patiënt verzekerd is, is 
overeenkomstig artikel 5 de wetgeving van 
de lidstaat waar de behandeling plaatsvindt 
van toepassing.

Or. en

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn wordt alleen van toepassing geacht te zijn op 
grensoverschrijdende samenwerking en gevallen van patiëntenmobiliteit, dat wil zeggen op 
het gebruik van buitenlandse gezondheidszorg door individuele patiënten. De verwijzing naar 
andere manieren om gezondheidszorg te verstrekken moet derhalve worden geschrapt.  
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Amendement 559
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 schrappen

Nationale contactpunten voor 
grensoverschrijdende 
gezondheidszorg

1. De lidstaten wijzen nationale 
contactpunten voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan en stellen de 
Commissie in kennis van de naam en 
contactgegevens daarvan.

2. Het nationale contactpunt in de lidstaat 
van aansluiting verricht, in nauwe 
samenwerking met de andere bevoegde 
nationale autoriteiten, de nationale 
contactpunten in andere lidstaten, in het 
bijzonder die waar de behandeling 
plaatsvindt, en de Commissie, de volgende 
taken:

a) het verstrekt en verspreidt informatie 
ten behoeve van patiënten, in het 
bijzonder over hun rechten in verband 
met grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, kwaliteits- en 
veiligheidswaarborgen, bescherming van 
persoonsgegevens, klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen voor in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg, en de 
toepasselijke voorwaarden;

b) het helpt patiënten bij de bescherming 
van hun rechten en bij het eisen van een 
passende schadevergoeding in geval van 
schade als gevolg van het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat; in 
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het bijzonder informeert het nationale 
contactpunt patiënten over de beschikbare 
mogelijkheden om geschillen te 
beslechten, helpt het bij het vaststellen 
welke buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsregeling in een 
specifiek geval kan worden gebruikt en 
helpt het patiënten zo nodig bij het volgen 
van hun geschil;

c) het verzamelt gedetailleerde informatie 
over de nationale instanties die actief zijn 
op het gebied van buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting en bevordert de 
samenwerking met die instanties;

d) het bevordert de ontwikkeling van 
internationale buitengerechtelijke 
regelingen voor het beslechten van 
geschillen als gevolg van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg

3. De Commissie stelt volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure het 
volgende vast:

a) maatregelen die nodig zijn om het in dit 
artikel beschreven netwerk van nationale 
contactpunten te beheren;

b) de aard en het type van de in het kader 
van dit netwerk verzamelde en 
uitgewisselde gegevens;

c) richtsnoeren betreffende de in lid 2, 
onder a), bedoelde informatie ten behoeve 
van patiënten.

Or. pl
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Motivering

Het gaat om een niet te rechtvaardigen overlapping van reeds bestaande administratieve 
eenheden in de lidstaten.

Amendement 560
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen nationale 
contactpunten voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan en stellen de 
Commissie in kennis van de naam en 
contactgegevens daarvan.

1. De lidstaten wijzen een of meer 
nationale contactpunten voor 
grensoverschrijdende gezondheidszorg aan 
en stellen de Commissie in kennis van de 
naam en contactgegevens daarvan.

Or. nl

Amendement 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen nationale 
contactpunten voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan en stellen de 
Commissie in kennis van de naam en 
contactgegevens daarvan.

1. De lidstaten wijzen nationale 
contactpunten voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan en stellen de 
Commissie in kennis van de naam en 
contactgegevens daarvan. De lidstaten 
waarborgen dat patiëntenorganisaties, 
ziekenfondsen en zorgaanbieders 
betrokken worden bij deze nationale 
contactpunten.

Or. nl
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Amendement 562
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen nationale 
contactpunten voor grensoverschrijdende
gezondheidszorg aan en stellen de 
Commissie in kennis van de naam en
contactgegevens daarvan.

1. De lidstaten wijzen bestaande 
structuren als nationale contactpunten 
voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan, onverlet de manier 
waarop de gezondheidszorgstelsels van de 
lidstaten zijn georganiseerd, en stellen de 
Commissie in kennis van de naam en
contactgegevens daarvan.

Or. fr

Motivering

Bij de vaststelling van de contactpunten moet, overeenkomstig de bepalingen van het 
Verdrag, de manier waarop de gezondheidsstelsels van de lidstaten zijn georganiseerd, 
worden gerespecteerd. 

Amendement 563
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen nationale 
contactpunten voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan en stellen de 
Commissie in kennis van de naam en 
contactgegevens daarvan.

1. De lidstaten wijzen nationale 
contactpunten voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg aan en stellen de 
Commissie in kennis van de naam en 
contactgegevens daarvan. Deze nationale 
contactpunten moeten op een efficiënte en 
transparante wijze worden ingericht. In 
alle lidstaten moet informatie worden 
verspreid over het bestaan ervan, zodat 
patiënten gemakkelijk toegang krijgen tot 
informatie.
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Or. en

Motivering

Om patiënten in staat te stellen hun rechten in grensoverschrijdende gezondheidszorg uit te 
oefenen is het van vitaal belang dat zij gemakkelijk toegang hebben tot informatie. 

Amendement 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het nationale contactpunt in de lidstaat 
van aansluiting verricht, in nauwe 
samenwerking met de andere bevoegde 
nationale autoriteiten, de nationale 
contactpunten in andere lidstaten, in het 
bijzonder die waar de behandeling
plaatsvindt, en de Commissie, de volgende 
taken:

2. Het nationale contactpunt in de lidstaat 
van aansluiting verricht, in nauwe 
samenwerking met de andere bevoegde 
nationale autoriteiten, de nationale 
contactpunten in andere lidstaten en de 
Commissie, de volgende taken:

a) het verstrekt en verspreidt informatie 
ten behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

a) het maakt informatie beschikbaar voor 
patiënten, in het bijzonder over hun rechten 
in verband met grensoverschrijdende
gezondheidszorg, kwaliteits- en 
veiligheidswaarborgen, bescherming van 
persoonsgegevens, klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen voor gezondheidszorg, en 
de toepasselijke voorwaarden;

b) het helpt patiënten bij de bescherming 
van hun rechten en bij het eisen van een
passende schadevergoeding in geval van 
schade als gevolg van het gebruik van
gezondheidszorg in een andere lidstaat; in 
het bijzonder informeert het nationale 
contactpunt patiënten over de beschikbare 
mogelijkheden om geschillen te 
beslechten, helpt het bij het vaststellen 
welke buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsregeling in een 
specifiek geval kan worden gebruikt en 

b) het zorgt voor transparante en 
relevante informatie over de mobiliteit van 
gezondheidswerkers en deelt deze met 
andere bevoegde regelgevende instanties 
in de gezondheidszorg; deze informatie 
moet ook inlichtingen omvatten over 
straffen en verbintenissen als gevolg van 
crimineel gedrag, fouten bij de 
beroepsuitoefening en straffen wegens 
verminderde beroepsbekwaamheid;
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helpt het patiënten zo nodig bij het volgen 
van hun geschil;
c) het verzamelt gedetailleerde informatie 
over de nationale instanties die actief zijn 
op het gebied van buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting en bevordert de 
samenwerking met die instanties;
d) het bevordert de ontwikkeling van 
internationale buitengerechtelijke 
regelingen voor het beslechten van 
geschillen als gevolg van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Or. en

Motivering

De contactpunten zullen niet bij machte zijn informatie te verstrekken over de 
gezondheidszorg in alle andere lidstaten. Het is niet de taak van de contactpunten om op te 
treden als rechtsadviseur.

Amendement 565
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – paragraaf 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het nationale contactpunt in de lidstaat 
van aansluiting verricht, in nauwe 
samenwerking met de andere bevoegde 
nationale autoriteiten, de nationale 
contactpunten in andere lidstaten, in het 
bijzonder die waar de behandeling 
plaatsvindt, en de Commissie, de volgende 
taken:

2. Het nationale contactpunt in de lidstaat 
van aansluiting verricht, eventueel door 
gebruik van een website, in nauwe 
samenwerking met de andere bevoegde 
nationale autoriteiten, de nationale 
contactpunten in andere lidstaten, in het 
bijzonder die waar de behandeling 
plaatsvindt, en de Commissie, de volgende 
taken:

Or. nl
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Amendement 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – paragraaf 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het nationale contactpunt in de 
lidstaat van aansluiting verschaft aan de 
patiënten die dat wensen de 
contactgegevens van de nationale 
contactpunten in andere lidstaten.

Or. es

Motivering

Dit artikel verplicht de lidstaten tot het verstrekken van informatie over gegevens die in het 
bezit zijn van andere lidstaten, wat voor hen tot overlast leidt. Om aan de burgers nuttige 
informatie te kunnen verschaffen moeten de gegevens voortdurend worden bijgewerkt, en dat 
lijkt onhaalbaar. Onzes inziens zou het volstaan dat elke lidstaat zich ertoe verbindt 
inlichtingen te verstrekken over de op het eigen grondgebied verleende gezondheidszorg en zo 
nodig informatie verschaft over de contactgegevens van de nationale contactpunten in andere 
lidstaten.

Amendement 567
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het nationale contactpunt in de lidstaat 
van aansluiting verricht, in nauwe 
samenwerking met de andere bevoegde 
nationale autoriteiten, de nationale 
contactpunten in andere lidstaten, in het 
bijzonder die waar de behandeling
plaatsvindt, en de Commissie, de volgende 
taken:

2. Het nationale contactpunt in de lidstaat 
van aansluiting verricht, in nauwe 
samenwerking met de andere bevoegde 
nationale autoriteiten, de nationale
contactpunten in andere lidstaten, in het 
bijzonder die waar de behandeling 
plaatsvindt, patiëntenorganisaties en de 
Commissie, de volgende taken:

Or. en
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Motivering

Patiëntenorganisaties moeten eveneens worden betrokken bij de samenwerking met de 
nationale contactpunten en de bevoegde nationale autoriteiten bij het verstrekken en 
verspreiden van informatie ten behoeve van patiënten. De Commissie moet 
patiëntenorganisaties eveneens betrekken bij de opstelling en goedkeuring van richtsnoeren 
voor informatie ten behoeve van patiënten. Daarin moeten de onlangs door het 
Geneesmiddelenforum goedgekeurde kwaliteitsbeginselen voor informatie ten behoeve van 
patiënten worden weerspiegeld. 

Amendement 568
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het nationale contactpunt in de lidstaat 
van aansluiting verricht, in nauwe 
samenwerking met de andere bevoegde 
nationale autoriteiten, de nationale 
contactpunten in andere lidstaten, in het 
bijzonder die waar de behandeling
plaatsvindt, en de Commissie, de volgende 
taken:

2. Het nationale contactpunt in de lidstaat 
van aansluiting verricht, in nauwe 
samenwerking met de andere bevoegde 
autoriteiten, de nationale contactpunten in 
andere lidstaten, in het bijzonder die waar 
de behandeling plaatsvindt, en de 
Commissie, de volgende taken:

Or. en

Motivering

De samenwerking mag niet beperkt blijven tot de nationale autoriteiten, maar moet alle ter 
zake bevoegde autoriteiten omvatten. 

Amendement 569
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid  2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van uitreizende patiënten over het 
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bijzonder over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende
gezondheidszorg, kwaliteits- en 
veiligheidswaarborgen, bescherming van 
persoonsgegevens, klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen voor in een andere
lidstaat verleende gezondheidszorg, en de 
toepasselijke voorwaarden;

ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de toepasselijke 
voorwaarden, in het bijzonder over hun 
rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg; het 
nationale contactpunt helpt uitreizende 
patiënten eveneens bij het beschermen 
van hun rechten en het toepassen van de 
juiste rechtsmiddelen in geval van schade 
als gevolg van het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat; in 
het bijzonder informeert het nationale 
contactpunt patiënten over de beschikbare 
mogelijkheden om geschillen te 
beslechten, helpt het bij het vaststellen 
welke buitengerechtelijke
geschillenbeslechtingsregeling in een 
specifiek geval kan worden gebruikt en
helpt het patiënten zo nodig bij het volgen 
van hun geschil;

Or. en

Motivering

Om een goed functioneren van de nationale contactpunten te bevorderen is het belangrijk dat 
hun taken worden vastgesteld uitgaande van de behoeften van de patiënten. Daarom moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen in- en uitreizende patiënten en moeten de noodzakelijke 
taken dienovereenkomstig worden aangepast. 

Amendement 570
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – paragraaf 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van en gebaseerd op de vraag van
patiënten, in het bijzonder over hun rechten 
in verband met grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, kwaliteits- en 
veiligheidswaarborgen, bescherming van 
persoonsgegevens, klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen voor in een andere lidstaat 
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gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

verleende gezondheidszorg, en de 
toepasselijke voorwaarden;

Or. nl

Amendement 571
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over de op nationaal vlak geldende 
kwaliteits- en veiligheidseisen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
gezondheidszorg;

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie voorziet in omvangrijke taken voor de nationale 
contactpunten. Het zal in de praktijk nauwelijks mogelijk zijn om deze informatie te 
verstrekken. Het belangrijkste is echter dat er een contactpunt is waar alle inlichtingen over 
de gezondheidszorg in een bepaalde lidstaat verkregen kunnen worden.

Amendement 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 

a) het verstrekt en verspreidt objectieve 
informatie van algemene aard ten behoeve 
van patiënten, in het bijzonder over hun 
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grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen,
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
evenals informatie over kwaliteit en 
veiligheid, bescherming van 
persoonsgegevens, klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen voor in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg, en de 
toepasselijke voorwaarden. Er mogen geen 
aanbevelingen worden gedaan met 
betrekking tot zorgaanbieders (rankings);

Or. de

Motivering

De nationale contactpunten moeten objectieve informatie verstrekken, waaronder 
bijvoorbeeld ook voor het publiek toegankelijke kwaliteitsrapporten, mits daarin geen 
rankings worden gepubliceerd of opgesteld. 

Amendement 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – paragraaf 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten die onderdaan zijn 
van andere lidstaten en om de bedoelde 
informatie verzoeken, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in de lidstaat verleende gezondheidszorg, 
en de toepasselijke voorwaarden; 

Or. es

Motivering

Dit artikel verplicht de lidstaten tot het verstrekken van informatie over gegevens die in het 
bezit zijn van andere lidstaten, wat voor hen tot overlast leidt. Om aan de burgers nuttige 
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informatie te kunnen verschaffen moeten de gegevens voortdurend worden bijgewerkt, en dat 
lijkt onhaalbaar. Onzes inziens zou het volstaan dat elke lidstaat zich ertoe verbindt 
inlichtingen te verstrekken over de op het eigen grondgebied verleende gezondheidszorg en zo 
nodig informatie verschaft over de contactgegevens van de nationale contactpunten in andere 
lidstaten.

Amendement 574
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – paragraaf 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, het 
publieke of private statuut van de 
zorgaanbieder, de 
terugbetalingsprocedure en -tarieven,
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere  lidstaat verleende 
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

Or. nl

Motivering

Het gebrek aan informatie over de conventiestatus van zorgverleners veroorzaakt problemen 
bij grensoverschrijdende zorg. De lidstaten zouden een beter zicht moeten hebben op het 
private of publieke statuut van de zorgverlener om financiële problemen te vermijden 
veroorzaakt door het privaat statuut van de zorgverlener in situaties van 
grensoverschrijdende zorg.
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Amendement 575
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid  2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg, het niveau van 
toegankelijkheid tot 
gezondheidszorgvoorzieningen in de 
lidstaten en de toepasselijke voorwaarden;

Or. en

Motivering

Informatie over toegankelijkheid voor personen met een handicap is een eerste vereiste voor 
een gehandicapte als hij of zij overweegt gebruik te maken van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat.

Amendement 576
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen,
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg, en de toepasselijke 

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg,
evenals informatie over kwaliteit en 
veiligheid, bescherming van 
persoonsgegevens, klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen voor in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg, en de 
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voorwaarden; toepasselijke voorwaarden;

Or. de

Amendement 577
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het
bijzonder over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende
gezondheidszorg, kwaliteits- en 
veiligheidswaarborgen, bescherming van
persoonsgegevens, klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen voor in een andere
lidstaat verleende gezondheidszorg, en de 
toepasselijke voorwaarden; het verstrekt 
en verspreidt informatie over eventuele 
centra van uitmuntendheid, ofwel over de 
geneeskundige instellingen die als 
bijzonder geschikt worden beschouwd 
voor verzorging van een bepaalde ziekte; 

Or. it

Motivering

De informatie over de juridische rechten moet worden aangevuld met aanduidingen 
betreffende de structuren van uitmuntendheid. 
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Amendement 578
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – paragraaf 2 – punt a) bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bis. het helpt patiënten met 
vergoedingskwesties en ziet erop toe dat 
patiënten hun kosten snel terugbetaald 
krijgen;

Or. sv

Motivering

Het is van groot belang dat de patiënten ook door de nationale contactpunten worden 
geholpen in verband met vergoedingskwesties. Voor de patiënten kunnen dat moeilijke en 
complexe kwesties zijn en de nationale contactpunten kunnen bijstand bieden in de vorm van 
actieve steun en advies.

Amendement 579
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter b - d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het helpt patiënten bij de bescherming 
van hun rechten en bij het eisen van een
passende schadevergoeding in geval van 
schade als gevolg van het gebruik van
gezondheidszorg in een andere lidstaat; in 
het bijzonder informeert het nationale 
contactpunt patiënten over de beschikbare 
mogelijkheden om geschillen te 
beslechten, helpt het bij het vaststellen 
welke buitengerechtelijke
geschillenbeslechtingsregeling in een 
specifiek geval kan worden gebruikt en
helpt het patiënten zo nodig bij het volgen 
van hun geschil;

schrappen

c) het verzamelt gedetailleerde informatie 
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over de nationale instanties die actief zijn 
op het gebied van buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting en bevordert de 
samenwerking met die instanties;
d) het bevordert de ontwikkeling van 
internationale buitengerechtelijke 
regelingen voor het beslechten van 
geschillen als gevolg van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Or. de

Amendement 580
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid  2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het helpt patiënten bij de bescherming 
van hun rechten en bij het eisen van een
passende schadevergoeding in geval van 
schade als gevolg van het gebruik van
gezondheidszorg in een andere lidstaat; in 
het bijzonder informeert het nationale 
contactpunt patiënten over de beschikbare 
mogelijkheden om geschillen te 
beslechten, helpt het bij het vaststellen 
welke buitengerechtelijke
geschillenbeslechtingsregeling in een 
specifiek geval kan worden gebruikt en
helpt het patiënten zo nodig bij het volgen 
van hun geschil;

schrappen

Or. en

Motivering

De nationale contactpunten zullen bronnen van informatie zijn over en verbindingen kunnen 
leggen tot de gezondheidszorgstelsels in andere lidstaten. Zij zullen echter geen 
geïndividualiseerde steun en advies kunnen geven of als verdediger van individuele patiënten 
kunnen optreden. 



AM\764262NL.doc 21/101 PE418.360v01-00

NL

Amendement 581
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid  2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het helpt patiënten bij de bescherming 
van hun rechten en bij het eisen van een
passende schadevergoeding in geval van 
schade als gevolg van het gebruik van
gezondheidszorg in een andere lidstaat; in 
het bijzonder informeert het
nationale contactpunt patiënten over de 
beschikbare mogelijkheden om
geschillen te beslechten, helpt het bij het 
vaststellen welke buitengerechtelijke
geschillenbeslechtingsregeling in een 
specifiek geval kan worden gebruikt en
helpt het patiënten zo nodig bij het volgen 
van hun geschil;

b) het verstrekt en verspreidt informatie 
ten behoeve van uitreizende patiënten over 
de bestaande nationale kwaliteits- en 
veiligheidswaarborgen, bescherming van 
persoonsgegevens, klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen voor de in deze lidstaat 
ontvangen gezondheidszorg; in het 
bijzonder informeert het nationale 
contactpunt patiënten waar nodig over de 
beschikbare mogelijkheden om geschillen 
te beslechten en helpt het bij het vaststellen 
welke buitengerechtelijke
geschillenbeslechtingsregeling in een 
specifiek geval kan worden gebruikt;

Or. en

Motivering

Om een goed functioneren van de nationale contactpunten te bevorderen is het belangrijk dat 
hun taken worden vastgesteld uitgaande van de behoeften van de patiënt. Daarom moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen in- en uitreizende patiënten en moeten de noodzakelijke 
taken dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement 582
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid  2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het helpt patiënten bij de bescherming 
van hun rechten en bij het eisen van een
passende schadevergoeding in geval van 
schade als gevolg van het gebruik van
gezondheidszorg in een andere lidstaat; in 
het bijzonder informeert het nationale 

b) het helpt patiënten bij de bescherming 
van hun rechten en bij het eisen van een
passende schadevergoeding in geval van 
schade als gevolg van het gebruik van
gezondheidszorg in een andere lidstaat; in 
het bijzonder informeert het nationale 
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contactpunt patiënten over de beschikbare 
mogelijkheden om geschillen te beslechten, 
helpt het bij het vaststellen welke 
buitengerechtelijke
geschillenbeslechtingsregeling in een 
specifiek geval kan worden gebruikt en
helpt het patiënten zo nodig bij het volgen 
van hun geschil;

contactpunt patiënten¸ in een voor 
personen met een handicap geschikt 
formaat, over de beschikbare 
mogelijkheden om geschillen te beslechten, 
helpt het bij het vaststellen welke 
buitengerechtelijke
geschillenbeslechtingsregeling in een 
specifiek geval kan worden gebruikt en
helpt het patiënten zo nodig bij het volgen 
van hun geschil;

Or. en

Motivering

Om personen met een handicap in staat te stellen hun rechten uit te oefenen, moet hun 
volledige informatie worden gegeven 

Amendement 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – paragraaf 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het helpt patiënten bij de bescherming 
van hun rechten en bij het eisen van een 
passende schadevergoeding in geval van 
schade als gevolg van het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat; in 
het bijzonder informeert het nationale 
contactpunt patiënten over de beschikbare 
mogelijkheden om geschillen te beslechten, 
helpt het bij het vaststellen welke 
buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsregeling in een 
specifiek geval kan worden gebruikt en 
helpt het patiënten zo nodig bij het volgen 
van hun geschil;

b) het helpt patiënten die onderdaan zijn 
van andere lidstaten en om de bedoelde 
informatie verzoeken bij de bescherming 
van hun rechten en bij het eisen van een 
passende schadevergoeding in geval van 
schade als gevolg van het gebruik van 
gezondheidszorg in de lidstaat; in het 
bijzonder informeert het nationale 
contactpunt patiënten die onderdaan zijn 
van andere lidstaten en om de bedoelde 
informatie verzoeken over de beschikbare 
mogelijkheden om geschillen te beslechten, 
helpt het bij het vaststellen welke 
buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsregeling in een 
specifiek geval kan worden gebruikt en 
helpt het patiënten zo nodig bij het volgen 
van hun geschil;
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Or. es

Motivering

Dit artikel verplicht de lidstaten tot het verstrekken van informatie over gegevens die in het 
bezit zijn van andere lidstaten, wat voor hen tot overlast leidt. Om aan de burgers nuttige 
informatie te kunnen verschaffen moeten de gegevens voortdurend worden bijgewerkt, en dat 
lijkt onhaalbaar. Onzes inziens zou het volstaan dat elke lidstaat zich ertoe verbindt 
inlichtingen te verstrekken over de op het eigen grondgebied verleende gezondheidszorg en zo 
nodig informatie verschaft over de contactgegevens van de nationale contactpunten in andere 
lidstaten.

Amendement 584
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid  2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het helpt patiënten om bij 
raadpleging van hun medische dossiers 
hun rechten uit te oefenen 
overeenkomstig artikel 6, lid 5; 

Or. en

Amendement 585
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid  2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het helpt patiënten om de 
procedurele waarborgen overeenkomstig 
artikel 9 van deze richtlijn te handhaven, 
waarvoor het, indien nodig, contact 
opneemt met de bevoegde nationale 
autoriteiten;  

Or. en
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Motivering

De nationale contactpunten moeten in staat zijn om patiënten te helpen bij het beschermen 
van hun in onderhavige richtlijn verankerde rechten tegenover de nationale autoriteiten van 
de lidstaat van aansluiting, wanneer besluiten worden genomen over de rechten op 
gezondheidszorg in een andere lidstaat. Het contactpunt zou bijvoorbeeld contact kunnen 
opnemen met de bevoegde autoriteiten indien de termijn voor administratieve besluiten in een 
specifiek geval niet is geëerbiedigd. 

Amendement 586
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid  2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het vergaart gedetailleerde informatie 
over de nationale instanties die actief
zijn op het gebied van buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting en bevordert
de samenwerking met die instanties;

schrappen

Or. en

Motivering

Om een goed functioneren van de nationale contactpunten te bevorderen is het belangrijk dat 
hun taken worden vastgesteld uitgaande van de behoeften van de patiënt. Daarom moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen in- en uitreizende patiënten en moeten de noodzakelijke 
taken dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement 587
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid  2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het verzamelt gedetailleerde informatie 
over de nationale instanties die actief
zijn op het gebied van buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting en bevordert

schrappen
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de samenwerking met die instanties;

Or. en

Motivering

Nationale contactpunten zullen bronnen van informatie zijn over en verbindingen kunnen 
leggen tot de gezondheidszorgstelsels in andere lidstaten. Zij zullen echter geen 
geïndividualiseerde steun en advies kunnen geven of als verdediger van individuele patiënten 
kunnen optreden.

Amendement 588
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid  2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het bevordert de ontwikkeling van 
internationale buitengerechtelijke 
regelingen voor het beslechten van 
geschillen als gevolg van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg.

schrappen

Or. en

Motivering

Om een goed functioneren van de nationale contactpunten te bevorderen is het belangrijk dat 
hun taken worden vastgesteld uitgaande van de behoeften van de patiënt. Daarom moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen in- en uitreizende patiënten en moeten de noodzakelijke 
taken dienovereenkomstig worden aangepast.
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Amendement 589
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid  2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het bevordert de ontwikkeling van 
internationale buitengerechtelijke 
regelingen voor het beslechten van 
geschillen als gevolg van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg.

schrappen

Or. en

Motivering

Nationale contactpunten zullen bronnen van informatie zijn over en verbindingen kunnen 
leggen tot de gezondheidszorgstelsels in andere lidstaten. Zij zullen echter geen 
geïndividualiseerde steun en advies kunnen geven of als verdediger van individuele patiënten 
kunnen optreden.

Amendement 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – paragraaf 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het bevordert de ontwikkeling van 
internationale buitengerechtelijke 
regelingen voor het beslechten van 
geschillen als gevolg van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg.

schrappen

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt om deze paragraaf te schrappen en op te nemen in artikel 9, paragraaf 5 
(zie het amendement op artikel 12, paragraaf 2, punt b), aangezien de verantwoordelijkheid 
voor deze taak onzes inziens niet berust bij de nationale contactpunten maar bij de lidstaten.
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Amendement 591
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – paragraaf 2 – punt d a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het verschaft duidelijkheid over de 
parallelle systemen van 
grensoverschrijdende zorg 
(Verordening(EEG) nr. 1408/71 van de 
Raad en de bepalingen van deze richtlijn)

Or. nl

Amendement 592
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid  2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) om gelijke toegang tot 
gezondheidszorg te bevorderen helpt het 
patiënten uit kwetsbare groepen bij het 
uitoefenen van de deze richtlijn 
verankerde rechten. 

Or. en

Motivering

Er moet worden geprobeerd te voorkomen dat kwetsbare groepen bij toegang tot en gebruik 
van gezondheidszorg extra nadelen ondervinden ten opzichte van andere mensen 
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Amendement 593
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) vergemakkelijkt de toegang van 
patiënten tot de Europese 
referentienetwerken.

Or. fr

Motivering

De deelneming aan Europese referentienetwerken is onderworpen aan de in artikel 15 van de 
richtlijn genoemde voorwaarden. Deze zouden een beletsel kunnen vormen voor deelneming 
van bepaalde lidstaten, met alle nadelen van dien voor de patiënten in die lidstaten die lijden 
onder de door de referentiecentra behandelde ziekten. 

Amendement 594
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid  3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure het volgende
vast:

3. De Commissie en de lidstaten stellen in 
onderlinge samenwerking het volgende
vast:

Or. en

Motivering

De aard van de door de nationale contactpunten verstrekte informatie zal afhangen van de 
aard van hun gezondheidsstelsel en van het type gegevens dat zij reeds vergaren. Daarom is 
het opportuun dat de lidstaten met de Commissie samenwerken om deze maatregelen vast te 
stellen. 
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Amendement 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – paragraaf 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure het volgende 
vast:

3. Volgens de in artikel 19, lid 2, bedoelde 
procedure stellen de lidstaten, met de 
steun van de Commissie, het volgende 
vast:

Or. es

Motivering

Het is onaanvaardbaar om deze taak aan de Commissie over te laten; het is aan de lidstaten 
om overeenstemming te bereiken over de vaststelling van de genoemde punten, eventueel met 
de steun van de Commissie.

Amendement 596
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) richtsnoeren betreffende de in lid 2, 
onder a), bedoelde informatie ten behoeve
van patiënten.

schrappen

Or. de
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Amendement 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie stelt een lijst op van 
nationale contactpunten en maakt deze 
voor het publiek toegankelijk door middel 
van publicatie op met name een speciale 
internetsite; in een speciaal daarvoor 
bestemde sectie van deze internetsite geeft 
de Commissie aan welke Europese centra 
van uitmuntendheid gespecialiseerd zijn 
in de behandeling van bepaalde ziektes en 
geeft zij verder in een andere speciale 
sectie aan welke centra gespecialiseerd 
zijn in de behandeling van zeldzame 
ziekten. 

Or. it

Motivering

De Europese patiënt moet een overzicht hebben van de geneeskundige 
verzorgingsmogelijkheden voor ziekten die een specifieke behandeling op Europees niveau 
vergen. 

Amendement 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verlenen de wederzijdse 
bijstand die voor de toepassing van deze 
richtlijn nodig is.

1. De lidstaten verlenen de wederzijdse 
bijstand die voor de toepassing van deze 
richtlijn nodig is en leggen hierover 
afspraken vast.

Or. nl
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Amendement 599
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bevorderen de 
samenwerking bij de verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg op 
regionaal en lokaal niveau, alsmede door 
middel van informatie- en
communicatietechnologie, tijdelijke of ad-
hocverlening van grensoverschrijdende
gezondheidszorg en andere vormen van 
grensoverschrijdende samenwerking

2. De lidstaten bevorderen de 
samenwerking bij de verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg op 
regionaal en lokaal niveau, alsmede door 
middel van informatie- en
communicatietechnologie, tijdelijke of ad-
hocverlening van grensoverschrijdende
gezondheidszorg en andere vormen van 
grensoverschrijdende samenwerking. Dit 
geldt ook in gevallen van eerste medische 
hulp, met name met het oog op een 
wrijvingsloos functioneren van het  
ambulancevervoer en het vervoer tijdens 
reddingsacties. 

Or. de

Motivering

Met name bij ongelukken of in andere medische noodsituaties moet de grensoverschrijdende 
samenwerking bij  vervoer tijdens reddingsacties wrijvingsloos functioneren om tijdverlies ten 
gevolge van bureaucratische hinderpalen te voorkomen. 

Amendement 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bevorderen de 
samenwerking bij de verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg op 
regionaal en lokaal niveau, alsmede door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, tijdelijke of ad-
hocverlening van grensoverschrijdende 

2. De lidstaten bevorderen de 
samenwerking bij de verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg op 
regionaal en lokaal niveau, alsmede door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, tijdelijke of ad-
hocverlening van grensoverschrijdende 
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gezondheidszorg en andere vormen van 
grensoverschrijdende samenwerking.

gezondheidszorg en andere vormen van 
grensoverschrijdende samenwerking, en 
leggen hun afspraken daarover vast.

Or. nl

Amendement 601
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid  2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten garanderen dat de 
registers waarin de zorgaanbieders zijn 
opgenomen, eveneens kunnen worden 
geraadpleegd door de overeenkomstige 
bevoegde autoriteiten in alle andere 
lidstaten. 

Or. en

Amendement 602
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid  2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten kunnen informatie 
uitwisselen over tegen zorgaanbieders 
ingestelde ethische en strafrechtelijke 
procedures. 

Or. en
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Amendement 603
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid  2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De lidstaten verstrekken de 
Commissie informatie over de gevallen 
waarin een lidstaat zijn 
samenwerkingsverplichting niet is 
nagekomen. Indien nodig neemt de 
Commissie gepaste maatregelen 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
226 van het Verdrag. De Commissie 
informeert de lidstaten regelmatig over de 
toepassing van de bepalingen inzake 
wederzijdse bijstand. 

Or. en

Amendement 604
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid  2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie bevordert en 
ondersteunt de samenwerking tussen de 
lidstaten bij het delen van ervaringen en 
informatie (bijvoorbeeld met betrekking 
tot goede praktijken, beschikbare 
behandelingen, klinische proeven en 
resultaten van onderzoekprojecten) en 
draagt aldus bij aan een verbeterde 
kwaliteit en veiligheid van de 
gezondheidszorg in heel de EU. 

Or. en

Motivering

Een nauwe samenwerking tussen de lidstaten zal bijdragen aan het bewerkstelligen van hoge 
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kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg. 

Amendement 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – paragraaf 2 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten, met name buurlanden, 
kunnen onderling afspraken maken, zoals 
bedoeld in lid 1 en lid 2, over, onder 
andere, zinvolle samenwerkingsverbanden 
die moeten blijven bestaan of meer 
ontwikkelingsruimte moeten krijgen, de 
in- en uitstroom van patiënten tussen deze 
lidstaten, planningsmechanismen en 
bepaalde intramurale zorgvormen.

Or. nl

Amendement 606
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – paragraaf 2 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten verzekeren dat registers 
waarin gezondheidszorgverleners zijn 
opgenomen op dezelfde manier kunnen 
worden geraadpleegd door de 
gelijkwaardige bevoegde autoriteiten in 
andere lidstaten als de bevoegde 
autoriteiten op hun grondgebied kunnen 
worden geraadpleegd.

Or. nl

Motivering

Registers over conventiestatus van zorgverleners moeten beschikbaar zijn bij de Nationale 
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Contactpunten van de lidstaten zodat deze informatie kunnen geven.

Amendement 607
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – paragraaf 2 b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie zal een systeem van 
uitwisseling van informatie organiseren 
over deontologische en strafrechtelijke 
procedures tegen zorgverleners.

Or. nl

Motivering

Samenwerking tussen lidstaten moet vermijden dat malafide zorgverleners kunnen actief 
blijven vanuit een andere lidstaat.

Amendement 608
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – paragraaf 2 c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De lidstaten verstrekken de 
Commissie informatie over gevallen 
waarin andere lidstaten hun verplichting 
inzake wederzijdse bijstand niet nakomen. 
Zo nodig neemt de Commissie passende 
maatregelen om hieraan te remediëren.

Or. nl

Motivering

Naar analogie met de dienstenrichtlijn moeten de bepalingen inzake samenwerking 
afdwingbaar worden gemaakt.
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Amendement 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid  2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten verstrekken elkaar 
onmiddellijk en op proactieve wijze 
informatie over zorgaanbieders of 
gezondheidswerkers, indien 
reguleringsmaatregelen zijn getroffen 
tegen hun registratie of tegen hun recht 
van dienstverlening. 

Or. en

Amendement 610
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid  2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen informatie 
uitwisselen over tegen zorgaanbieders 
ingestelde ethische en strafrechtelijke 
procedures. 

Or. en

Amendement 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten wisselen informatie uit 
over de op hun grondgebied tegen 
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gezondheidswerkers ingestelde 
tuchtrechtelijke en gerechtelijke 
procedures. 

Or. fr

Motivering

Dezelfde als bij het amendement betreffende lid 2 bis.

Amendement 612
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten garanderen dat hun 
registers van gezondheidswerkers kunnen 
worden geraadpleegd door de 
gelijkwaardig bevoegde autoriteiten van 
andere lidstaten.

Or. fr

Motivering

Het doel van deze bepaling is veiligheid en gezondheid van patiënten te garanderen in het 
kader van toenemende samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de lidstaten.

Amendement 613
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De lidstaten informeren de 
Commissie indien een lidstaat nalaat zijn 
verplichtingen inzake samenwerking en 
wederzijdse bijstand na te komen. Zo 
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nodig treft de Commissie de in artikel 226 
van het Verdrag opgenomen maatregelen. 
De Commissie informeert de lidstaten 
regelmatig over de uitvoering van de 
bepalingen inzake de 
samenwerkingsverplichting.  

Or. fr

Motivering

Dezelfde als bij de amendementen betreffende de paragrafen 2 bis en 2 ter. 

Amendement 614
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van in een andere lidstaat 
verstrekte recepten

schrappen

1. Wanneer overeenkomstig artikel 6, lid 
1, van Richtlijn 2001/83/EG een 
vergunning is verleend om een 
geneesmiddel op hun grondgebied in de 
handel te brengen, waarborgen de 
lidstaten dat recepten die door een 
gemachtigde persoon in een andere 
lidstaat voor een bepaalde patiënt zijn 
verstrekt, op hun grondgebied kunnen 
worden gebruikt en dat eventuele 
beperkingen op de erkenning van 
individuele recepten verboden zijn, tenzij 
deze: 
a) beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk en 
evenredig is om de menselijke gezondheid 
te beschermen en zij niet discriminerend 
zijn, of
b) op gegronde en gerechtvaardigde 
twijfel omtrent de echtheid of de inhoud 
van een individueel recept berusten.
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2. Om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken stelt de Commissie het 
volgende vast:
a) maatregelen die een apotheker of 
andere gezondheidswerker in staat stellen 
te controleren of een recept echt is en in 
een andere lidstaat door een gemachtigde 
persoon is verstrekt, door de ontwikkeling 
van een communautair model voor 
recepten en de bevordering van de 
interoperabiliteit van elektronische 
recepten;
b) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct 
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen 
begrijpelijk is;
c) maatregelen om specifieke categorieën 
geneesmiddelen van de in dit artikel 
bedoelde erkenning van recepten uit te 
sluiten wanneer dit nodig is om de 
volksgezondheid te beschermen.
3. De in lid 2, onder a) en b), bedoelde 
maatregelen worden vastgesteld volgens 
de in artikel 19, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure. De in lid 2, onder 
c), bedoelde maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beogen te wijzigen door haar aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 
4. Lid 1 is niet van toepassing op 
geneesmiddelen die overeenkomstig 
artikel 71, lid 2, van Richtlijn 2001/83/EG 
aan een bijzonder medisch recept 
onderworpen zijn.

Or. de
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Motivering

Er doen zich aanzienlijke misbruik- en compliancerisico’s voor als er in de lidstaten 
bijvoorbeeld verschillende verpakkingsgrootten en productnamen bestaan. Ook is er sprake 
van rechtsonzekerheid voor de patiënt bij eventuele aansprakelijkheidseisen. In overweging 
39 koppelt de Commissie zelf wederzijdse erkenning aan medische erkenning. 

Ook zonder artikel 14 zou de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie volledig zijn 
toegepast. Op grond daarvan heeft de patiënt recht op terugbetaling indien hij in de 
(buitenlandse) lidstaat waar de behandeling plaatsvindt een geneesmiddel in de apotheek 
koopt.  

Amendement 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
van Richtlijn 2001/83/EG een vergunning
is verleend om een geneesmiddel op hun 
grondgebied in de handel te brengen,
waarborgen de lidstaten dat recepten die 
door een gemachtigde persoon in een 
andere lidstaat voor een bepaalde patiënt 
zijn verstrekt, op hun grondgebied kunnen 
worden gebruikt en dat eventuele 
beperkingen op de erkenning van 
individuele recepten verboden zijn, tenzij 
deze

1. Wanneer overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
van Richtlijn 2001/83/EG een vergunning
is verleend om een geneesmiddel op zijn 
grondgebied in de handel te brengen,
waarborgt de lidstaat dat recepten die door 
een op grond van medische erkenning 
gemachtigde persoon in een andere
lidstaat voor een bepaalde patiënt voor dit 
geneesmiddel zijn verstrekt, op zijn
grondgebied kunnen worden
gebruikt en dat eventuele beperkingen op 
de erkenning van individuele recepten
verboden zijn, tenzij deze

a) beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk en 
evenredig is om de menselijke gezondheid 
te beschermen en zij niet discriminerend 
zijn, of

a) beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk en 
evenredig is om de menselijke gezondheid 
te beschermen en zij niet discriminerend 
zijn, of

b) op gegronde en gerechtvaardigde twijfel 
omtrent de echtheid of de inhoud van een 
individueel recept berusten.

b) op gegronde en gerechtvaardigde twijfel 
omtrent de echtheid of de inhoud van een 
individueel recept of omtrent de 
bevoegdheid van de betrokken persoon tot 
het voorschrijven van recepten berusten. 
Terugbetaling van kosten geschiedt 
overeenkomstig de in de lidstaat van 
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verzekering geldende voorwaarden.

Or. de

Motivering

Ook bij op zich onbetwistbaar echte recepten kunnen er in een concreet geval legitieme en 
gegronde twijfels bestaan ten aanzien van de bevoegdheid van de betrokken persoon om het 
geneesmiddel voor te schrijven, bijvoorbeeld indien de in de beroepsreglementering bepaalde 
grenzen voor aanstelling zijn overschreven. Aan deze mogelijke twijfels wordt 
tegemoetgekomen met de wijziging van letter b.

Amendement 616
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid  1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
van Richtlijn 2001/83/EG een vergunning
is verleend om een geneesmiddel op hun 
grondgebied in de handel te brengen,
waarborgen de lidstaten dat recepten die 
door een gemachtigde persoon in een 
andere lidstaat voor een bepaalde patiënt 
zijn verstrekt, op hun grondgebied kunnen 
worden gebruikt en dat eventuele 
beperkingen op de erkenning van 
individuele recepten verboden zijn, tenzij 
deze:

1. Wanneer overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
van Richtlijn 2001/83/EG een vergunning
is verleend om een geneesmiddel op hun 
grondgebied in de handel te brengen,
waarborgen de lidstaten dat recepten die 
door een gemachtigde persoon in een 
andere lidstaat voor een bepaalde patiënt 
met betrekking tot dat geneesmiddel zijn 
verstrekt, op hun grondgebied kunnen 
worden gebruikt en dat eventuele 
beperkingen op de erkenning van 
individuele recepten verboden zijn, tenzij 
deze:

a) beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk en 
evenredig is om de menselijke gezondheid 
te beschermen en zij niet discriminerend 
zijn, of

a) beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk en 
evenredig is om de menselijke gezondheid 
te beschermen en zij niet discriminerend 
zijn, of

b) op gegronde en gerechtvaardigde twijfel 
omtrent de echtheid of de inhoud van een 
individueel recept berusten.

b) op gegronde en gerechtvaardigde twijfel 
omtrent de echtheid of de inhoud van een 
individueel recept of omtrent de status van 
de voorschrijvende persoon berusten.

Or. en
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Amendement 617
Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid  1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
van Richtlijn 2001/83/EG een vergunning 
is verleend om een geneesmiddel op hun 
grondgebied in de handel te brengen, 
waarborgen de lidstaten dat recepten die 
door een gemachtigde persoon in een 
andere lidstaat voor een bepaalde patiënt 
zijn verstrekt, op hun grondgebied kunnen 
worden gebruikt en dat eventuele 
beperkingen op de erkenning van 
individuele recepten verboden zijn, tenzij 
deze:

1. Wanneer overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
van Richtlijn 2001/83/EG een vergunning
is verleend om een geneesmiddel op hun 
grondgebied in de handel te brengen,
waarborgen de lidstaten dat recepten die 
door een gemachtigde persoon in een 
andere lidstaat voor een bepaalde patiënt 
met betrekking tot dat geneesmiddel zijn 
verstrekt, op hun grondgebied kunnen 
worden gebruikt en dat eventuele 
beperkingen op de erkenning van 
individuele recepten verboden zijn, tenzij 
deze:

a) beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk en 
evenredig is om de menselijke gezondheid 
te beschermen en zij niet discriminerend 
zijn, of

a) beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk en 
evenredig is om de menselijke gezondheid 
te beschermen en zij niet discriminerend 
zijn, of

b) op gegronde en gerechtvaardigde twijfel 
omtrent de echtheid of de inhoud van een 
individueel recept berusten.

b) op gegronde en gerechtvaardigde twijfel 
omtrent de echtheid of de inhoud van een 
individueel recept of de status van de 
voorschrijvende persoon berusten.

Or. en

Motivering

In het amendement op artikel 14, lid 1, letter b) wordt erkend dat een recept weliswaar echt 
kan zijn (met dien verstande dat het niet vervalst is) maar er toch legitieme twijfels kunnen 
rijzen over de vraag of de voorschrijvende persoon wel naar behoren was gemachtigd, of zijn 
beroepsbekwaamheid misschien niet onderworpen was aan een definitieve beperking van zijn 
beroepsuitoefening. Naar dit onderscheid wordt verwezen in artikel 14, lid 2, letter a). Met dit 
amendement wordt deze mogelijke leemte opgevuld. 
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Amendement 618
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid  1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De erkenning van een dergelijk recept 
laat onverlet: 
(i) de nationale regels betreffende afgifte, 
met inbegrip van generieke vervanging; 
(ii) nationale regels betreffende de 
terugbetaling van Europese recepten;
(iii) elke professionele of morele plicht op 
grond waarvan de apotheek gedwongen 
zou zijn afgifte te weigeren indien het 
recept was uitgegeven in de lidstaat waar 
de behandeling plaatsvindt. 

Or. en

Amendement 619
Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid  1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De erkenning van een dergelijk recept 
laat onverlet:
(i) de nationale regels betreffende afgifte, 
met inbegrip van generieke vervanging;
(ii) nationale regels betreffende de 
terugbetaling van Europese recepten;
(iii) elke professionele of morele plicht op 
grond waarvan de apotheek gedwongen 
zou zijn afgifte te weigeren indien het 
recept was uitgegeven in de lidstaat waar 
de behandeling plaatsvindt.

Or. en
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Motivering

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. 

Amendement 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De erkenning van een dergelijk recept 
laat de toepassing van de volgende 
nationale regels onverlet:
(i) regels inzake de afgifte van 
geneesmiddelen, met inbegrip van 
generieke vervanging;
(ii) regels inzake prijsvorming en 
terugbetaling;
(iii) beroeps-  of ethische regels die een 
apotheker ingeval van een in zijn eigen 
lidstaat voorgeschreven recept het recht 
geven afgifte te weigeren. 

Or. de

Motivering

Het doel van de richtlijn is patiëntenmobiliteit te bevorderen. Het is niet de bedoeling 
daarmee een tweeledig systeem in het leven te roepen: voor binnenlandse en buitenlandse 
patiënten. Daarom moet de afgifte van geneesmiddelen bij presentatie van een buitenlands 
recept zijn onderworpen aan dezelfde regels als die voor binnenlandse recepten. Punt ii) is 
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bedoeld om duidelijk te maken dat erkenning van buitenlandse recepten nationale systemen 
voor prijsvorming en terugbetaling onverlet laat. 

Amendement 621
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De erkenning van deze recepten vindt 
plaats onverminderd: 
a) de nationale bepalingen betreffende de 
vorm van het afgegeven geneesmiddel, 
met inbegrip van de bepalingen 
betreffende generieke vervanging;
b) de nationale bepalingen betreffende de 
terugbetaling van Europese recepten; 
c) elke professionele of morele 
verplichting die de apotheker het recht 
geeft om afgifte te weigeren van een 
geneesmiddel waarvoor in de lidstaat 
waar de behandeling plaatsvindt een 
recept is verstrekt. 

Or. fr

Motivering

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 
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l'Etat membre concerné.

Amendement 622
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk en 
evenredig is om de menselijke
gezondheid te beschermen en zij niet
discriminerend zijn, of

a) niet beperkt zijn tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om de 
menselijke
gezondheid te beschermen en zij 
discriminerend zijn, of

Or. it

Motivering

De formulering in de tekst van de Commissie is fout. Onder a) worden namelijk de 
uitzonderingen opgesomd op grond waarvan de lidstaten de mogelijkheid hebben om af te 
wijken van de algemene regel: beperkingen op de erkenning van recepten kunnen worden 
verboden enkel indien deze recepten zich niet beperken tot hetgeen noodzakelijk en evenredig 
is om de menselijke gezondheid te beschermen en zij discriminerend zijn. 

Amendement 623
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) leiden tot een wijziging van het recht 
van een lidstaat om zelf te beslissen welke 
prestaties het wenst te verstrekken. 

Or. it

Motivering

Het is niet de bedoeling van de richtlijn om het subsidiariteitsbeginsel te ontkrachten op 
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grond waarvan de lidstaten kunnen bepalen welke prestaties zij willen verstrekken. 

Amendement 624
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken stelt de Commissie het 
volgende vast:

2. Bovenstaand lid 1 wordt van kracht 
wanneer de Commissie het volgende in 
voldoende mate heeft vastgesteld:

a) maatregelen die een apotheker of andere 
gezondheidswerker in staat stellen te 
controleren of een recept echt is en in een 
andere lidstaat door een gemachtigde 
persoon is verstrekt, door de ontwikkeling 
van een communautair model voor 
recepten en de bevordering van de 
interoperabiliteit van elektronische 
recepten;

a) de maatregelen die een apotheker of 
andere gezondheidswerker in staat stellen 
te controleren of een recept echt is en in 
een andere lidstaat door een gemachtigde 
persoon is verstrekt, door de ontwikkeling 
van een communautair model voor 
recepten en de bevordering van de 
interoperabiliteit van elektronische 
recepten;

b) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct 
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen 
begrijpelijk is;

b) de maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct 
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen 
begrijpelijk is;

c) maatregelen om specifieke categorieën 
geneesmiddelen van de in dit artikel 
bedoelde erkenning van recepten uit te 
sluiten wanneer dit nodig is om de 
volksgezondheid te beschermen.

c) de maatregelen om specifieke 
categorieën geneesmiddelen van de in dit 
artikel bedoelde erkenning van recepten uit 
te sluiten wanneer dit nodig is om de 
volksgezondheid te beschermen.

Or. fi
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Amendement 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – paragraaf 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken stelt de Commissie het 
volgende vast:

2. Om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken stellen de lidstaten, met 
de steun van de Commissie, het volgende 
vast:

Or. es

Motivering

Uit dit voorstel blijkt dat bij de erkenning van recepten situaties en problemen aan de orde 
zijn zoals het slechten van de taalbarrières en het wegnemen van de belemmeringen die 
voortkomen uit de bestaande verschillen op het gebied van farmaceutische verzorging of een 
andere oorzaak hebben. Daarom moeten maatregelen worden genomen om de kwaliteit, de 
veiligheid en de werkzaamheid van in een andere lidstaat verstrekte recepten te waarborgen. 
Het is evenwel onaanvaardbaar dat deze taak uitsluitend wordt toevertrouwd aan de 
Commissie, aangezien het aan de lidstaten is om overeenstemming te bereiken over de toe te 
passen maatregelen.

Amendement 626
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2– inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken stelt de Commissie het 
volgende vast:

2. Om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken stelt de Commissie het 
volgende voor:

Or. de

Motivering

De getroffen maatregelen zullen onvermijdelijk een weerslag hebben op de activiteiten van de 
zorgaanbieders en de bescherming van de volksgezondheid. Daarom lijkt het noodzakelijk de 
lidstaten hun bevoegdheid op deze terreinen te laten behouden. 
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Amendement 627
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid  2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen die een apotheker of andere 
gezondheidswerker in staat stellen te 
controleren of een recept echt is en in een 
andere lidstaat door een gemachtigde
persoon is verstrekt, door de ontwikkeling 
van een communautair model voor
recepten en de bevordering van de 
interoperabiliteit van elektronische 
recepten;

a) niet-bindende richtsnoeren die een 
apotheker of andere gezondheidswerker in 
staat stellen te controleren of een recept 
echt is en in een andere lidstaat door een 
gemachtigde persoon is verstrekt, door de 
ontwikkeling van een communautair model 
voor recepten en de bevordering van de 
interoperabiliteit van elektronische 
recepten;

Or. en

Motivering

Het is opportuun de haalbaarheid van deze initiatieven eerst te testen door middel van niet-
bindende richtsnoeren.

Amendement 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – paragraaf 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen die een apotheker of andere 
gezondheidswerker in staat stellen te 
controleren of een recept echt is en in een 
andere lidstaat door een gemachtigde 
persoon is verstrekt, door de ontwikkeling 
van een communautair model voor 
recepten en de bevordering van de 
interoperabiliteit van elektronische 
recepten;

a) maatregelen die een apotheker of andere 
gezondheidswerker in staat stellen te 
controleren of een recept echt is en in een 
andere lidstaat door een gemachtigde 
persoon is verstrekt, door de ontwikkeling 
van een communautair model voor 
recepten, de vaststelling van de nodige 
gegevens en taalvereisten en de 
bevordering van de interoperabiliteit van 
elektronische recepten en de 
vertrouwelijkheid van de gegevens van de 
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patiënt.

Or. es

Motivering

Uit dit voorstel blijkt dat bij de erkenning van recepten situaties en problemen aan de orde 
zijn zoals het slechten van de taalbarrières en het wegnemen van de belemmeringen die 
voortkomen uit de bestaande verschillen op het gebied van farmaceutische verzorging of een 
andere oorzaak hebben. Daarom moeten maatregelen worden genomen om de kwaliteit, de 
veiligheid en de werkzaamheid van in een andere lidstaat verstrekte recepten te waarborgen. 
Het is evenwel onaanvaardbaar dat deze taak uitsluitend wordt toevertrouwd aan de 
Commissie, aangezien het aan de lidstaten is om overeenstemming te bereiken over de toe te 
passen maatregelen.

Amendement 629
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid  2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen
begrijpelijk is;

b) niet-bindende richtsnoeren waarmee 
wordt gewaarborgd dat geneesmiddelen die 
in de ene lidstaat worden voorgeschreven 
en in de andere worden verstrekt, correct
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen
begrijpelijk is;

Or. en

Motivering

Het is opportuun de haalbaarheid van deze initiatieven eerst te testen door middel van niet-
bindende richtsnoeren.



AM\764262NL.doc 51/101 PE418.360v01-00

NL

Amendement 630
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid  2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen
begrijpelijk is;

b) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct
geïdentificeerd worden op grond van enkel 
en alleen de gemeenschappelijke 
internationale benaming (INN) en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen 
begrijpelijk is;

Or. en

Motivering

Op de recepten moet enkel de gemeenschappelijke internationale benaming (INN) worden 
vermeld. De INN is internationaal erkend en duidelijk voor alle gezondheidswerkers. Door de 
INN te gebruiken wordt afgifte van geneesmiddelen niet beperkt tot de aangegeven naam 
(merknaam). Een aantal lidstaten bevordert de afgifte en het gebruik van goedkopere 
generieke geneesmiddelen.

Amendement 631
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen
begrijpelijk is;

b) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen
begrijpelijk is; recepten die zijn opgesteld 
aan de hand van dit communautair model 
moeten geformuleerd zijn overeenkomstig 
de gemeenschappelijke internationale 
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benaming (INN);

Or. fr

Motivering

De handelsbenaming van bepaalde geneesmiddelen kan verschillen van lidstaat tot lidstaat. 
Met een recept overeenkomstig de INN kan dit probleem worden opgelost.

Amendement 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – paragraaf 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct 
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen 
begrijpelijk is;

b) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct 
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen 
begrijpelijk is; wanneer de naam van het 
voorgeschreven geneesmiddel een 
fantasienaam of een merk betreft, wordt 
ook de internationale generieke benaming 
(INN) vermeld;

Or. es

Motivering

Uit dit voorstel blijkt dat bij de erkenning van recepten situaties en problemen aan de orde 
zijn zoals het slechten van de taalbarrières en het wegnemen van de belemmeringen die 
voortkomen uit de bestaande verschillen op het gebied van farmaceutische verzorging of een 
andere oorzaak hebben. Daarom moeten maatregelen worden genomen om de kwaliteit, de 
veiligheid en de werkzaamheid van in een andere lidstaat verstrekte recepten te waarborgen. 
Het is evenwel onaanvaardbaar dat deze taak uitsluitend wordt toevertrouwd aan de 
Commissie, aangezien het aan de lidstaten is om overeenstemming te bereiken over de toe te 
passen maatregelen.
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Amendement 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid  2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen
begrijpelijk is;

b) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen
begrijpelijk is; volgens dit communautair 
model verstrekte recepten moeten de 
gemeenschappelijke internationale 
benamingen (INN) vermelden. 

Or. en

Motivering

Om recepten overal in Europa leesbaar te maken, is het noodzakelijk dat recepten volgens het 
communautair model een gemeenschappelijke taalgebruik hebben, dat wil zeggen de 
gemeenschappelijke internationale benaming (INN) vermelden. De INN identificeert de 
producten uitgaande van de molecuul en niet de merknaam, die van lidstaat tot lidstaat 
verschilt. 

Amendement 634
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid  2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat, indien nodig, de 
voorschrijvende en afgevende partij met 
elkaar contact opnemen om een volledig
begrip van de behandeling te verzekeren;

Or. en
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Amendement 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) maatregelen om contactopneming 
tussen de voorschrijvende en de afgevende 
persoon te vergemakkelijken teneinde 
twijfels met betrekking tot het recept op te 
kunnen helderen. 

Or. de

Motivering

Een systeem voor erkenning van Europese recepten moet rechtstreekse contacten tussen 
artsen en apothekers mogelijk maken. Dergelijke rechtstreekse contacten zijn een essentiële 
voorwaarde voor de opheldering van eventuele vraagstukken met betrekking tot de 
geneesmiddelentherapie en zijn nu al gangbare praktijk in de lidstaten. 

Amendement 636
Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid  2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat, indien nodig, de 
voorschrijvende en afgevende partij met 
elkaar contact opnemen om een volledig 
begrip van de behandeling te verzekeren;

Or. en

Motivering

Een systeem voor erkenning van recepten op Europees niveau moet voorzien in de 
mogelijkheid dat de afgevende en de voorschrijvende partij met elkaar contact opnemen. Dit 
is van doorslaggevend belang om een behandeling goed te begrijpen en is ook gangbare 
praktijk op nationaal niveau, indien de met de behandeling belaste gezondheidswerkers 
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twijfels hebben over het recept. 

Amendement 637
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid  2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) maatregelen om specifieke categorieën 
geneesmiddelen van de in dit artikel
bedoelde erkenning van recepten uit te 
sluiten wanneer dit nodig is om de
volksgezondheid te beschermen.

schrappen

Or. en

Amendement 638
Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid  2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) maatregelen om specifieke categorieën 
geneesmiddelen van de in dit artikel
bedoelde erkenning van recepten uit te 
sluiten wanneer dit nodig is om de
volksgezondheid te beschermen.

schrappen

Or. en

Motivering

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.
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Amendement 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) maatregelen om specifieke categorieën 
geneesmiddelen van de in dit artikel
bedoelde erkenning van recepten uit te 
sluiten wanneer dit nodig is om de
volksgezondheid te beschermen.

schrappen

Or. de

Motivering

De beoordeling welke categorieën geneesmiddelen van erkenning moeten worden uitgesloten, 
moet onder de beslissingsbevoegdheid van de lidstaten vallen. In de lidstaten zijn er 
uiteenlopende systemen voor toezicht op toegelaten geneesmiddelen. De Commissie kan in 
individuele gevallen twijfels hebben over het evenredige karakter van bepaalde nationale 
maatregelen maar de mogelijkheid die de Commissie op grond van haar voorstel zou hebben 
om voor heel Europa geldende beslissingen te nemen gaat haar bevoegdheden 
overeenkomstig het Verdrag te boven. 

Amendement 640
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) maatregelen om specifieke categorieën 
geneesmiddelen van de in dit artikel 
bedoelde erkenning van recepten uit te 
sluiten wanneer dit nodig is om de
volksgezondheid te beschermen.

c) maatregelen om ervoor te zorgen dat
indien nodig de voorschrijvende persoon 
en de afgevende persoon met elkaar 
contact kunnen opnemen teneinde een 
volledige analyse van de behandeling te 
verzekeren. 

Or. fr
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Motivering

Een systeem voor de erkenning van recepten op Europees vlak moet de afgevende en de 
voorschrijvende persoon de mogelijkheid bieden om met elkaar contact opnemen. Dat is van 
essentieel belang om een volledige analyse van de behandeling te verzekeren en is ook 
gangbare praktijk op nationaal vlak, waar de voor een bepaalde behandeling 
verantwoordelijke gezondheidswerkers contact met elkaar opnemen indien zij twijfels hebben 
over een bepaald recept. 

Amendement 641
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) maatregelen om specifieke categorieën 
geneesmiddelen van de in dit artikel
bedoelde erkenning van recepten uit te 
sluiten wanneer dit nodig is om de
volksgezondheid te beschermen.

c) maatregelen om specifieke categorieën 
geneesmiddelen van de in dit artikel 
bedoelde erkenning van recepten uit te 
sluiten, indien zich de in lid 1 genoemde 
voorwaarden voordoen of wanneer dit 
nodig is om de volksgezondheid te 
beschermen.

Or. it

Motivering

Voor de duidelijkheid is het goed te herinneren aan de voorwaarden waaronder de lidstaten 
ervan kunnen afzien beperkingen van de erkenning van individuele recepten te verbieden. 

Amendement 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – paragraaf 2 – punt c a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) maatregelen waarmee wordt 
vastgesteld in welke situaties vervanging 
van geneesmiddelen is toegestaan, zoals 
bij schaarste en in noodsituaties.
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Or. es

Motivering

Uit dit voorstel blijkt dat bij de erkenning van recepten situaties en problemen aan de orde 
zijn zoals het slechten van de taalbarrières en het wegnemen van de belemmeringen die 
voortkomen uit de bestaande verschillen op het gebied van farmaceutische verzorging of een 
andere oorzaak hebben. Daarom moeten maatregelen worden genomen om de kwaliteit, de 
veiligheid en de werkzaamheid van in een andere lidstaat verstrekte recepten te waarborgen. 
Het is evenwel onaanvaardbaar dat deze taak uitsluitend wordt toevertrouwd aan de 
Commissie, aangezien het aan de lidstaten is om overeenstemming te bereiken over de toe te 
passen maatregelen.

Amendement 643
Nicolae Vlad Popa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid  2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het besluit om bij wijze van 
uitzondering toestemming te verlenen 
voor geneesmiddelen die normaliter niet 
in de lidstaat van aansluiting beschikbaar 
zijn, moet worden genomen door een 
medisch comité; dit comité zal bepalen of 
het leven van een patiënt in gevaar is, zijn 
levenskwaliteit is aangetast, of een ander, 
als soortgelijk beschouwd geneesmiddel 
kan worden verstrekt. 

Or. en

Amendement 644
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid  3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2, onder a) en b), bedoelde 
maatregelen worden vastgesteld volgens 

schrappen
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de in artikel 19, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure. De in lid 2, onder 
c), bedoelde maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beogen te wijzigen door haar aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de vorige amendementen op artikel 14, lid 2, waarin 
werd voorgesteld deze initiatieven eerst te testen in een niet-bindende vorm. Daarom is dit lid 
niet meer nodig.

Amendement 645
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Niets in lid 1 van dit artikel 
verplicht de lidstaat van aansluiting om 
een verzekerde persoon terug te betalen 
voor een geneesmiddel dat is 
voorgeschreven in de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt maar niet onder 
de door de lidstaat van aansluiting aan de 
verzekerde persoon verstrekte prestaties
valt. 

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om te verduidelijken dat de lidstaat van aansluiting niet verplicht 
is om patiënten terug te betalen indien zij in de lidstaat waar de behandeling plaatsvindt een 
geneesmiddel ontvangen waarvoor in de lidstaat van aansluiting geen vergunning is verstrekt. 
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Amendement 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
van Europese referentienetwerken van
zorgaanbieders. Die netwerken staan 
voortdurend open voor nieuwe 
zorgaanbieders die eraan willen
deelnemen, mits deze zorgaanbieders aan 
alle vereiste voorwaarden en criteria 
voldoen.

1. Referentienetwerken zijn vrijwillige 
aaneensluitingen voor de uitwisseling van 
wetenschappelijke ervaringen met als doel 
patiënten met zeldzame ziekten betere 
verzorgingsmogelijkheden te bieden en 
zijn gegrondvest op de open-
coördinatiemethode. Referentienetwerken 
zijn een kans om de uitmuntendheid van 
Europa op het gebied van medisch 
onderzoek en medische behandeling tot 
uiting te doen komen. De lidstaten 
bevorderen de ontwikkeling van Europese 
referentienetwerken van zorgaanbieders. 
Die netwerken staan voortdurend open 
voor nieuwe zorgaanbieders die eraan 
willen deelnemen, mits deze 
zorgaanbieders aan alle vereiste 
voorwaarden en criteria voldoen.

Or. de

Motivering

Het gaat hierbij om de vormgeving van de gezondheidssystemen, een zaak die onder de 
bevoegdheid van de lidstaten valt. Er moet ondersteuning zijn voor de uitwisseling van kennis 
en ervaringen op het gebied van zeldzame ziekten. 

Amendement 647
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
van Europese referentienetwerken van
zorgaanbieders. Die netwerken staan 

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
van Europese referentienetwerken van
zorgaanbieders. Zij benutten de 
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voortdurend open voor nieuwe 
orgaanbieders die eraan willen deelnemen, 
mits deze zorgaanbieders aan alle vereiste 
voorwaarden en criteria voldoen.

ervaringen van de Europese groeperingen 
voor territoriale samenwerking (EGTS) 
op het gebied van de 
gezondheidssamenwerking. Die netwerken 
staan voortdurend open voor nieuwe 
orgaanbieders die eraan willen deelnemen, 
mits deze zorgaanbieders aan alle vereiste 
voorwaarden en criteria voldoen.

Or. it

Motivering

De EGTS bestaan pas sinds kort en zijn met Verordening nr. 1082/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 erkend. Het is belangrijk hiernaar te verwijzen op 
macroregionaal niveau. 

Amendement 648
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
van Europese referentienetwerken van 
zorgaanbieders. Die netwerken staan 
voortdurend open voor nieuwe 
zorgaanbieders die eraan willen 
deelnemen, mits deze orgaanbieders aan 
alle vereiste voorwaarden en criteria 
voldoen.

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
van Europese referentienetwerken van 
zorgdiensten en zorgaanbieders voor 
zeldzame ziekten. Die netwerken staan 
voortdurend open voor nieuwe 
zorgaanbieders die eraan willen 
deelnemen, mits deze orgaanbieders aan 
alle vereiste voorwaarden en criteria 
voldoen.

Or. fr

Motivering

In de huidige situatie moeten de bevoegdheden van de Europese referentienetwerken worden 
beperkt tot bepaalde ziekten. 
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Amendement 649
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
van Europese referentienetwerken van
zorgaanbieders. Die netwerken staan 
voortdurend open voor nieuwe 
zorgaanbieders die eraan willen 
deelnemen, mits deze zorgaanbieders aan 
alle vereiste voorwaarden en criteria 
voldoen.

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
van Europese referentienetwerken van
zorgaanbieders, met name op het gebied 
van zeldzame ziekten. Die netwerken staan 
voortdurend open voor nieuwe 
zorgaanbieders die eraan willen 
deelnemen, mits deze zorgaanbieders aan 
alle vereiste voorwaarden en criteria 
voldoen.

Or. de

Motivering

De oprichting van Europese referentienetwerken van zorgaanbieders is vooral voor zeldzame 
ziekten een grote prioriteit, daar de lidstaten op dit gebied in hun eentje de noodzakelijke 
knowhow noch de technologische mogelijkheden hebben om een patiënt vakkundig te helpen. 
De activiteiten op het gebied van zeldzame ziekten hebben een echte Europese meerwaarde. 
Daarom moet in eerste instantie hier een begin worden gemaakt met de oprichting van de 
netwerken. 

Amendement 650
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid  1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten moeten voorzien in 
mechanismen voor certificatie en 
accreditatie van de nationale 
referentienetwerken om te waarborgen 
dat de behandelingsprocedé’s 
beantwoorden aan de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen. Deze 
certificatiemechanismen moeten worden 
toegepast via aangewezen internationale 
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instituten en een Europese 
beheersinstantie bestaande uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten en de 
meest relevante patiëntenverenigingen. 
Zij zullen belast zijn met het toezicht op 
en de bewaking van de implementatie 
ervan. 

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk te voorzien in een door de lidstaten geaccrediteerd en erkend mechanisme 
voor onafhankelijke certificatie van procedé’s en netwerken. Er kan een Europese 
beheersinstantie worden opgericht met deelneming van vertegenwoordigers van de lidstaten 
en de meest relevante patiëntenvereniging. Deze instantie zal belast zijn met het toezicht op de 
activiteiten van de lidstaten en de bewaking van de implementatie van het mechanisme door 
de lidstaten. 

Amendement 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Europese referentienetwerken 
hebben de volgende doelstellingen:

schrappen

a) bijdragen tot het benutten van het 
potentieel van Europese samenwerking op
het gebied van zeer gespecialiseerde 
gezondheidszorg voor patiënten en voor
de gezondheidszorgstelsels als gevolg van 
innovaties in de medische wetenschap en 
de gezondheidstechnologieën;
b) bijdragen tot het bevorderen van de 
toegang tot hoogwaardige en 
kosteneffectieve gezondheidszorg voor alle 
patiënten met een ziekte waarvoor een 
bijzondere concentratie van middelen of 
deskundigheid vereist is;
c) maximaliseren van de 
kosteneffectiviteit van de aangewende 
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middelen, door deze waar nodig te 
bundelen;
d) bijdragen tot het delen van kennis en 
het verzorgen van opleidingen voor
Gezondheidswerkers;
e) verschaffen van benchmarks voor 
kwaliteit en veiligheid en bijdragen tot de
ontwikkeling en verspreiding van beste 
praktijken binnen en buiten het
netwerk;
f) de lidstaten met onvoldoende patiënten 
met een bepaalde ziekte of onvoldoende 
technologie of deskundigheid helpen een 
volledig scala van zeer gespecialiseerde 
diensten van optimale kwaliteit te bieden.

Or. de

Amendement 652
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - paragraaf 2 - punt b a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) bijdragen aan de bundeling van 
kennis op het gebied van 
ziektegerelateerde preventie en 
behandeling van belangrijke en veel 
voorkomende ziekten;

Or. nl

Motivering

De samenwerking in Europese referentiecentra moet niet beperkt blijven tot zeldzame ziekten.
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Amendement 653
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 2 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) maximaliseren van de kosteneffectiviteit 
van de aangewende middelen, door deze 
waar nodig te bundelen;

c) maximaliseren van de kosteneffectiviteit 
van de aangewende middelen, door
deze waar medisch nodig te bundelen;

Or. fr

Motivering

De bundeling van bevoegdheden, technische platforms en onderzoekcapaciteiten moet altijd 
medisch en wetenschappelijk gemotiveerd zijn. Deze bundeling moet geschieden aan de hand 
van kwaliteitscriteria. Het doel is een optimale opvang en verzorging van patiënten en niet het 
voldoen aan financiële vereisten.

Amendement 654
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 2 - letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) invoeren van instrumenten waarmee 
in geval van ernstige ongelukken de 
bestaande middelen op het gebied van 
gezondheidszorg beter kunnen worden 
gebruikt, met name in 
grensoverschrijdende gebieden. 

Or. fr

Motivering

De Europese referentienetwerken moeten zich ook bezig houden met ernstige ongelukken 
waarvoor medische spoedhulp vereist is.
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Amendement 655
Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid  2 - letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) plannen en procedures op te stellen 
voor de verbetering van de 
gespecialiseerde 
gezondheidszorgmiddelen in geval van 
ernstige ongelukken of grootschalige 
noodsituaties, met name in 
grensgebieden. 

Or. en

Motivering

Het behoeft geen betoog dat ingeval van ongelukken (of rampen) gezondheidszorg moet 
worden verschaft met zo min mogelijk administratieve procedures en voorafgaande 
goedkeuringen. 

Een snelle respons op noodsituaties in grensgebieden vergt een brede samenwerking tussen 
de lidstaten en hun medische nooddiensten op regionaal niveau. Paramedisch personeel is 
belangrijk in deze situaties. 

Amendement 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt het volgende vast: schrappen
a) een lijst van specifieke criteria en 
voorwaarden waaraan de Europese
referentienetwerken moeten voldoen, 
waaronder de voorwaarden en criteria
voor zorgaanbieders die aan de Europese 
referentienetwerken willen deelnemen, 
teneinde in het bijzonder te waarborgen 
dat de Europese referentienetwerken:
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i) over passende capaciteiten voor de 
diagnose, de follow-up en de behandeling 
van patiënten beschikken, met in 
voorkomend geval gegevens over goede 
resultaten;
ii) over voldoende capaciteit beschikken 
en voldoende activiteiten ontplooien om 
relevante diensten te verlenen en de 
kwaliteit van de verleende diensten in 
stand te houden;
iii) over capaciteit beschikken om 
deskundige adviezen, diagnosen of
bevestigingen van diagnosen te kunnen 
geven, richtsnoeren voor goede praktijken 
te kunnen produceren en toepassen en 
resultaatgerichte maatregelen en 
kwaliteitscontrole te kunnen toepassen;
iv) een multidisciplinaire aanpak kunnen 
aantonen;
v) over een hoog niveau van 
deskundigheid en ervaring beschikken, 
zoals blijkt uit publicaties, subsidies of 
erefuncties en onderwijs- en 
opleidingsactiviteiten;
vi) een belangrijke bijdrage aan het 
onderzoek leveren;
vii) betrokken zijn bij epidemiologische 
surveillance, zoals registers;
viii) nauw in contact staan en 
samenwerken met andere centra en 
netwerken van deskundigen op nationaal 
en internationaal niveau en over
netwerkcapaciteiten beschikken;
ix) nauw in contact staan en 
samenwerken met eventuele
patiëntenverenigingen;
b) de procedure voor de oprichting van 
Europese referentienetwerken.

Or. de
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Motivering

Het gaat hierbij om de vormgeving van de gezondheidssystemen, een zaak die onder de 
bevoegdheid van de lidstaten valt. Er moet ondersteuning zijn voor de uitwisseling van kennis 
en ervaringen op het gebied van zeldzame ziekten. 

Amendement 657
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid  3 - inleidende formule en letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt het volgende vast: 3. De Commissie stelt het volgende voor:

a) een lijst van specifieke criteria en 
voorwaarden waaraan de Europese
referentienetwerken moeten voldoen, 
waaronder de voorwaarden en criteria
voor zorgaanbieders die aan de Europese 
referentienetwerken willen deelnemen, 
teneinde in het bijzonder te waarborgen dat 
de Europese referentienetwerken:

a) een lijst van specifieke criteria en 
voorwaarden waaraan de Europese
referentienetwerken moeten voldoen, 
waaronder een lijst van op te nemen 
terreinen van zeldzame ziekten en de 
voorwaarden en criteria voor 
zorgaanbieders die aan de Europese 
referentienetwerken willen deelnemen, 
teneinde in het bijzonder te waarborgen dat 
de Europese referentienetwerken:

Or. en

Motivering

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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Amendement 658
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 3 – inleidende formule en letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt het volgende vast: 3.De Commissie stelt het volgende voor:
a) een lijst van specifieke criteria en 
voorwaarden waaraan de Europese
referentienetwerken moeten voldoen, 
waaronder de voorwaarden en criteria
voor zorgaanbieders die aan de Europese 
referentienetwerken willen deelnemen, 
teneinde in het bijzonder te waarborgen dat 
de Europese referentienetwerken:

a) een lijst van specifieke criteria en 
voorwaarden waaraan de Europese
referentienetwerken moeten voldoen, 
waaronder de lijst met de in ogenschouw 
te nemen zeldzame ziekten en de 
voorwaarden en criteria voor 
zorgaanbieders die aan de Europese 
referentienetwerken willen deelnemen, 
teneinde in het bijzonder te waarborgen dat 
de Europese referentienetwerken:

Or. de

Motivering

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.

Amendement 659
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid  3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt het volgende vast: 3. Na raadpleging van de belangrijkste 
belanghebbenden stelt de Commissie het 
volgende vast 
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Or. en

Amendement 660
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid  3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt het volgende vast: 3. De Commissie ontwikkelt in 
samenwerking met de Europese 
referentienetwerken het volgende:

Or. en

Motivering

De Commissie heeft bij wijze van proefprojecten ongeveer vijf Europese referentienetwerken 
gefinancierd. Deze projecten moeten nu worden geëvalueerd voordat bindende richtsnoeren 
kunnen worden ontwikkeld. In dit stadium moet de Commissie in samenwerking met het 
Europees referentienetwerk niet-bindende criteria ontwikkelen. 

Amendement 661
Georgs Andrejevs

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid  3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt het volgende vast: 3. De Commissie stelt in samenwerking 
met deskundigen en belanghebbenden het 
volgende vast:

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat bij de oprichting van Europese referentienetwerken de 
belanghebbenden worden geraadpleegd over de opstelling van een lijst met degelijke en 
geschikte criteria voor een goede werking.
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Amendement 662
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid  3 - letter a - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een lijst van specifieke criteria en 
voorwaarden waaraan de Europese 
referentienetwerken moeten voldoen, 
waaronder de voorwaarden en criteria voor 
zorgaanbieders die aan de Europese 
referentienetwerken willen
deelnemen, teneinde in het bijzonder te 
waarborgen dat de Europese 
referentienetwerken:

a) een lijst van specifieke criteria en 
voorwaarden waaraan de Europese
referentienetwerken moeten voldoen, 
waaronder een lijst van zeldzame ziekten 
en op te nemen levensbedreigende, 
moeilijk te behandelen ziekteterreinen, de 
voorwaarden en criteria voor 
zorgaanbieders die aan de Europese 
referentienetwerken willen deelnemen, 
teneinde in het bijzonder te waarborgen dat 
de Europese referentienetwerken:

Or. en

Motivering

Het lijkt belangrijk een lijst op te stellen van zeldzame en levensbedreigende ziekten, ziekten 
waaraan een patiënt overlijdt als hij of zij geen deskundige behandeling daarvoor krijgt in het 
eigen land. Op het gebied van kanker is er bijvoorbeeld een klein aantal gespecialiseerde 
centra voor kankerbehandeling in de EU, die ertoe moeten worden aangezet meer aan 
expertisedeling te doen.

Amendement 663
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid  3 - letter a - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een lijst van specifieke criteria en 
voorwaarden waaraan de Europese
referentienetwerken moeten voldoen, 
waaronder de voorwaarden en criteria
voor zorgaanbieders die aan de Europese 
referentienetwerken willen deelnemen, 

a) een lijst van specifieke criteria en 
voorwaarden waaraan de Europese 
referentienetwerken moeten voldoen, 
waaronder ook een lijst van op te nemen 
zeldzame ziekteterreinen en de 
voorwaarden en criteria voor 
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teneinde in het bijzonder te waarborgen dat 
de Europese referentienetwerken:

zorgaanbieders die aan de Europese 
referentienetwerken willen deelnemen, 
teneinde in het bijzonder te waarborgen dat 
de Europese referentienetwerken:

Or. en

Amendement 664
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 3 - letter a - punt ix bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ix bis) onderhouden van gepaste en 
efficiënte betrekkingen met de 
technologieverschaffers; 

Or. fr

Motivering

Het is de bedoeling dat met de referentiecentra meer vaart wordt gezet achter de verspreiding 
van innoverende medische technologie. In de tekst wordt echter niets gezegd over de 
betrekkingen met de technologieverschaffers, die een belangrijke bron van innovatie zijn. 

Amendement 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid  3 - letter a – punt ix bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ix bis) zich hoofdzakelijk bezig houden 
met de behandeling van zeer zeldzame 
ziekten of toestanden die zo 
kostenintensief zijn of een dermate hoog 
niveau van specialisatie vereisen dat de 
benodigde zorg onmogelijk in elke lidstaat 
kan worden verstrekt;
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Or. en

Motivering

Het is belangrijk een situatie te vermijden waarin een verwijzing door een Europees 
referentienetwerk ertoe leidt dat er geen behandeling dicht bij huis beschikbaar is. 

Amendement 666
Colm Burke

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid  3 - letter a - punt ix bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ix bis) de mogelijkheid onderzoeken om 
nationale contactpunten en Europese 
referentienetwerken te combineren tot een 
enkele institutionele structuur in elke 
lidstaat. 

Or. en

Motivering

Nationale contactpunten en Europese referentienetwerken zouden gecombineerd kunnen 
worden tot een één-loket-instantie voor patiënten die informatie willen over 
grensoverschrijdende gezondheidszorg. 

Amendement 667
Karin Jöns

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de procedure voor de oprichting van 
Europese referentienetwerken.

(b) de procedure voor de oprichting van 
Europese referentienetwerken en geeft 
steun aan de ontwikkeling van Europese 
accreditatieprocedures om te verzekeren 
dat de certificering van de tot het 
referentienetwerk behorende 
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zorgaanbieders op onafhankelijke, 
objectieve en transparante wijze en zonder 
winstoogmerk geschiedt.

Or. de

Motivering

Enkel met een Europese accreditatieprocedure kan worden verzekerd dat de tot het 
referentienetwerk behorende zorgaanbieders zonder enige twijfel aan de vereiste 
kwaliteitscriteria voldoen. Aldus wordt tegelijkertijd rekening worden gehouden met de 
subsidiariteitsvereisten. 

Amendement 668
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - paragraaf 3 - punt b a (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) maatregelen met het oog op de 
financiële en geografische 
toegankelijkheid van de Europese 
referentienetwerken.

Or. nl

Motivering

Als bepaalde gespecialiseerde zorg op Europees niveau wordt georganiseerd, moeten er 
garanties blijven dat deze toegankelijk blijft.

Amendement 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid  3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Verwijzing door 
referentienetwerken voor behandeling in 
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een andere lidstaat dient plaats te vinden 
indien de behandeling van zeer zeldzame 
ziekten of toestanden zo kostenintensief is 
of een dermate hoog niveau van 
specialisatie vereist dat de benodigde zorg 
onmogelijk in de individuele lidstaat kan 
worden verstrekt en is aldus een 
aanvulling op de verstrekking van 
gezondheidszorg in die lidstaat. 

Or. en

Motivering

Het is belangrijk een situatie te vermijden waarin een verwijzing door een Europees 
referentienetwerk ertoe leidt dat er geen behandeling dicht bij huis beschikbaar is. 

Amendement 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid  3 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Bij alle behandelingen die niet 
voldoen aan de in lid 3 bis genoemde 
criteria is het de verantwoordelijkheid van 
de lidstaat om te zorgen voor behandeling 
zo dicht mogelijk bij huis en om gelijke 
territoriale toegankelijkheid te 
garanderen. 

Or. en

Motivering

Het is belangrijk een situatie te vermijden waarin een verwijzing door een Europees 
referentienetwerk ertoe leidt dat er geen behandeling dicht bij huis beschikbaar is.
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Amendement 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid  3 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3quater. Bij de in dit artikel genoemde 
maatregelen wordt geen gebruik gemaakt 
van de gebruikelijke, in het overig deel 
van de richtlijn genoemde mechanismen 
voor zorgfinanciering. Het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling1

(structuurfondsen) wordt gebruikt om 
Europese referentienetwerken te 
ontwikkelen. De referentienetwerken 
zullen vaak zorg verstrekken die niet in de 
lidstaat van verblijf beschikbaar is en 
daarom zijn mechanismen zoals 
terugbetaling hierop niet van toepassing. 
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/ind
ex_nl.htm

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te verduidelijken wie betaalt ingeval van verwijzing door een Europees 
referentienetwerk. Het is ook belangrijk ervoor te zorgen dat betalingen dusdanig 
plaatsvinden dat de benodigde behandelingen echt voor alle patiënten beschikbaar zijn en de 
verstrekking van de meeste andere behandelingen dicht bij huis niet onder druk komt te staan.

Amendement 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 3 bedoelde maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen door haar aan 

schrappen
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te vullen, worden vastgesteld volgens de in
artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Amendement 673
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid  4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 3 bedoelde maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen door haar aan 
te vullen, worden vastgesteld volgens de in
artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met een vorig amendement van dezelfde indiener op artikel 
15, lid 4. De Commissie heeft bij wijze van proefprojecten ongeveer vijf Europese 
referentienetwerken gefinancierd. Deze projecten moeten nu worden geëvalueerd voordat 
bindende richtsnoeren kunnen worden ontwikkeld. In dit stadium moet de Commissie in 
samenwerking met het Europees referentienetwerk niet-bindende criteria ontwikkelen. 

Amendement 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 a (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15bis
Proefgebieden

Om in de toekomst tot een zo effectief 
mogelijk zorgbeleid te komen stelt de 



PE418.360v01-00 78/101 AM\764262NL.doc

NL

Commissie grensregio´s in als 
proefgebieden waar innovatieve 
initiatieven met betrekking tot 
grensoverschrijdende zorg uitvoerig 
getest, geanalyseerd en geëvalueerd 
kunnen worden. 

Or. nl

Amendement 675
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

E-gezondheidszorg
De Commissie stelt volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure de 
nodige specifieke maatregelen vast om 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen op het 
gebied van de gezondheidszorg 
interoperabel te maken; die maatregelen 
zijn van toepassing wanneer lidstaten 
besluiten deze systemen in te voeren. De 
maatregelen sluiten aan bij de 
ontwikkelingen van de 
gezondheidstechnologieën en de medische 
wetenschap en eerbiedigen het grondrecht 
op bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving. In het bijzonder worden de 
nodige normen en begrippen voor de 
interoperabiliteit van de desbetreffende 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen 
gespecificeerd om een veilige, 
hoogwaardige en efficiënte verlening van 
grensoverschrijdende 
gezondheidsdiensten te waarborgen.

schrappen
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Or. sv

Motivering

Bij het politieke beheer van de gezondheidszorg gaat het er niet om zich bijvoorbeeld te 
bemoeien met hoe operaties moeten worden uitgevoerd. Het zou moeten gaan om het 
vastleggen van richtsnoeren, het meten van de effectiviteit, het adviseren in financiële 
kwesties en het erop toezien dat de kwaliteit bevredigend is en spoort met het niveau van de 
politieke ambitie inzake gezondheidszorg. De lidstaten hebben hun gezondheidszorg op een 
veilige en betrouwbare manier georganiseerd. De gezondheidszorg, inclusief evaluatie van 
nieuwe producten en methoden, zou ook in de toekomst op nationaal niveau moeten worden 
beheerd want anders bestaat het risico op meer bureaucratie.

Amendement 676
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige 
specifieke maatregelen vast om 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen op het 
gebied van de gezondheidszorg 
interoperabel te maken; die maatregelen 
zijn van toepassing wanneer lidstaten 
besluiten deze systemen in te voeren. De 
maatregelen sluiten aan bij de 
ontwikkelingen van de 
gezondheidstechnologieën en de medische 
wetenschap en eerbiedigen het grondrecht 
op bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de toepasselijke
wetgeving. In het bijzonder worden de 
nodige normen en begrippen voor de 
interoperabiliteit van de desbetreffende 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen 
gespecificeerd om een veilige, 
hoogwaardige en efficiënte verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
te waarborgen.

De Commissie ontwikkelt in 
samenwerking met de lidstaten 
maatregelen ter bevordering van de 
interoperabiliteit van informatie- en 
communicatietechnologie, voor zover dit 
nodig is om de veiligheid van patiënten in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
verzekeren. De maatregelen sluiten aan bij 
de ontwikkelingen van de 
gezondheidstechnologieën en de medische 
wetenschap en eerbiedigen het grondrecht 
op bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving. In het bijzonder worden de 
nodige normen en begrippen voor de 
interoperabiliteit van de desbetreffende 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen 
gespecificeerd om een veilige, 
hoogwaardige en efficiënte verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
te waarborgen.
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Or. en

Motivering

Maatregelen voor e-Gezondheid moeten goed doordacht worden voordat bindende normen 
worden goedgekeurd. In het kader van het actieplan 'e-Gezondheid' 2004 ondernemen de 
lidstaten reeds stappen in de richting van de toepassing op grote schaal van e-
Gezondheidstechnologieën tot 2010. Deze richtlijn mag de volledige uitvoering van dit plan 
niet dwarsbomen. 

Amendement 677
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige 
specifieke maatregelen vast om informatie-
en communicatietechnologiesystemen op 
het gebied van de gezondheidszorg 
interoperabel te maken; die maatregelen 
zijn van toepassing wanneer lidstaten 
besluiten deze systemen in te voeren. De 
maatregelen sluiten aan bij de 
ontwikkelingen van de 
gezondheidstechnologieën en de medische 
wetenschap en eerbiedigen het grondrecht 
op bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de toepasselijke
wetgeving. In het bijzonder worden de 
nodige normen en begrippen voor de 
interoperabiliteit van de desbetreffende 
informatie- en  
communicatietechnologiesystemen 
gespecificeerd om een veilige, 
hoogwaardige en efficiënte verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
te waarborgen.

De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige 
specifieke maatregelen vast om informatie-
en communicatietechnologiesystemen op 
het gebied van de gezondheidszorg 
interoperabel te maken; die maatregelen 
zijn van toepassing wanneer lidstaten 
besluiten deze systemen in te voeren. De 
maatregelen zijn in overeenstemming met 
de in elke lidstaat toepasselijke wetgeving 
inzake gegevensbescherming en sluiten 
eveneens aan bij de ontwikkelingen van de 
gezondheidstechnologieën en de medische 
wetenschap en eerbiedigen het grondrecht 
op bescherming van persoonsgegevens. In 
het bijzonder worden de nodige normen en 
begrippen voor de interoperabiliteit van de 
desbetreffende informatie- en  
communicatietechnologiesystemen 
gespecificeerd om een veilige, 
hoogwaardige en efficiënte verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
te waarborgen.

Or. en
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Amendement 678
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige 
specifieke maatregelen vast om informatie-
en communicatietechnologiesystemen op 
het gebied van de gezondheidszorg 
interoperabel te maken; die maatregelen 
zijn van toepassing wanneer lidstaten 
besluiten deze systemen in te voeren. De 
maatregelen sluiten aan bij de 
ontwikkelingen van de 
gezondheidstechnologieën en de medische 
wetenschap en eerbiedigen het grondrecht 
op bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de toepasselijke
wetgeving. In het bijzonder worden de 
nodige normen en begrippen voor de 
interoperabiliteit van de desbetreffende 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen 
gespecificeerd om een veilige, 
hoogwaardige en efficiënte verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
te waarborgen.

De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige 
specifieke maatregelen vast om informatie-
en communicatietechnologiesystemen op 
het gebied van de gezondheidszorg 
interoperabel te maken; die maatregelen 
zijn van toepassing wanneer lidstaten 
besluiten deze systemen in te voeren. De 
maatregelen sluiten aan bij de
ontwikkelingen van de 
gezondheidstechnologieën en de medische 
wetenschap en eerbiedigen het grondrecht 
op bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de toepasselijke 
gegevensbeschermingswetgeving van elke 
lidstaat. In het bijzonder worden de nodige 
normen en begrippen voor de 
interoperabiliteit van de desbetreffende 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen 
gespecificeerd om een veilige, 
hoogwaardige en efficiënte verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
te waarborgen.

Or. de

Amendement 679
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige 
specifieke maatregelen vast om informatie-

De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige 
specifieke maatregelen vast om informatie-
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en communicatietechnologiesystemen op 
het gebied van de gezondheidszorg 
interoperabel te maken; die maatregelen 
zijn van toepassing wanneer lidstaten 
besluiten deze systemen in te voeren. De 
maatregelen sluiten aan bij de 
ontwikkelingen van de  
gezondheidstechnologieën en de medische 
wetenschap en eerbiedigen het grondrecht 
op bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving. In het bijzonder worden de 
nodige normen en begrippen voor de 
interoperabiliteit van de desbetreffende 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen 
gespecificeerd om een veilige, 
hoogwaardige en efficiënte verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
te waarborgen.

en communicatietechnologiesystemen op 
het gebied van de gezondheidszorg 
interoperabel te maken; die maatregelen 
zijn van toepassing wanneer lidstaten 
besluiten deze systemen in te voeren. De 
maatregelen sluiten aan bij de 
ontwikkelingen van de 
gezondheidstechnologieën en de medische 
wetenschap en eerbiedigen het grondrecht 
op bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving. In het bijzonder worden 
gespecificeerd:

- de nodige normen en begrippen voor de 
interoperabiliteit van de desbetreffende 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen om een 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
verlening van grensoverschrijdende 
gezondheidsdiensten te waarborgen;

- de regels voor toegang tot medische 
dossiers en meer in het bijzonder de regels 
voor het verkrijgen van uitdrukkelijke 
toestemming van de patiënt voor toegang 
tot medische dossiers. 

Or. fr

Motivering

Er moet worden voorzien in strikte regels voor toegang tot gezondheidsdossiers en voor de 
manier waarop uitdrukkelijke toestemming moet worden verkregen voor raadpleging van 
individuele gezondheidsdossiers. 
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Amendement 680
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige 
specifieke maatregelen vast om informatie-
en communicatietechnologiesystemen op 
het gebied van de gezondheidszorg 
interoperabel te maken; die maatregelen 
zijn van toepassing wanneer lidstaten 
besluiten deze systemen in te voeren. De 
maatregelen sluiten aan bij de 
ontwikkelingen van de 
gezondheidstechnologieën en de medische 
wetenschap en eerbiedigen het grondrecht 
op bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving. In het bijzonder worden de 
nodige normen en begrippen voor de 
interoperabiliteit van de desbetreffende 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen 
gespecificeerd om een veilige, 
hoogwaardige en efficiënte verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
te waarborgen.

De lidstaten stellen volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige 
specifieke maatregelen vast om informatie-
en communicatietechnologiesystemen op 
het gebied van de gezondheidszorg 
interoperabel te maken; die maatregelen 
zijn van toepassing wanneer lidstaten 
besluiten deze systemen in te voeren. De 
maatregelen sluiten aan bij de 
ontwikkelingen van de 
gezondheidstechnologieën en de medische 
wetenschap en eerbiedigen het grondrecht 
op bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving. In het bijzonder worden de 
nodige normen en begrippen voor de 
interoperabiliteit van de desbetreffende 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen 
gespecificeerd om een veilige, 
hoogwaardige en efficiënte verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
te waarborgen.

Or. de

Amendement 681
Georgs Andrejevs

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid  1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verzekeren dat het gebruik 
van e-Gezondheid en andere telemedische 
diensten:
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a) beantwoordt aan dezelfde professionele 
medische kwaliteits- en veiligheidsnormen 
als die gelden voor niet-elektronische 
verstrekking van gezondheidzorg; 
b) patiënten adequate bescherming biedt 
met name via de invoering van gepaste 
regelgevingsvereisten overeenkomstig 
hetgeen geldt voor niet-elektronische 
gezondheidszorg. 

Or. en

Motivering

Deze nieuwe technologie maakt weliswaar vooruitgang mogelijk maar kan ook leiden tot 
misbruik van informatie en communicatietechnologie in de gezondheidszorg en tot eventuele, 
daarmee gepaard gaande risico’s voor patiënten. Daarom moet voor deze diensten hetzelfde 
kwaliteits- en veiligheidsniveau worden gegarandeerd als voor ‘normale’ medische 
verrichtingen. 

Amendement 682
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid  1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verzekeren dat het gebruik 
van e-Gezondheid en andere telemedische 
diensten beantwoordt aan dezelfde 
kwaliteits- en veiligheidsnormen als die 
gelden voor niet-elektronische 
verstrekking van gezondheidszorg. 

Or. en
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Amendement 683
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking op het gebied van het 
beheer van nieuwe 

gezondheidstechnologieën

schrappen

1. De lidstaten bevorderen de 
ontwikkeling en werking van een 
netwerk waarin de nationale autoriteiten 
of instanties die verantwoordelijk zijn 
voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie met elkaar 
worden verbonden. 
2. Het netwerk voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie heeft de 
volgende doelstellingen:
a) ondersteunen van de samenwerking 
tussen de nationale autoriteiten of 
instanties;
b) ondersteunen van de verstrekking van 
objectieve, betrouwbare, tijdige, 
transparante en overdraagbare 
informatie over de doeltreffendheid van 
gezondheidstechnologieën op korte en 
lange termijn en een effectieve 
uitwisseling van deze informatie tussen 
de nationale autoriteiten of instanties 
mogelijk maken. 
3. De lidstaten wijzen de autoriteiten of 
instanties aan die aan het in lid 1 
bedoelde netwerk deelnemen en stellen 
de Commissie in kennis van de naam en 
contactgegevens van die autoriteiten of 
instanties.
4. De Commissie stelt volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure de 
nodige maatregelen voor de oprichting 
en het beheer van dit netwerk vast, 
waarbij ook de aard en het type van de 
uit te wisselen informatie wordt 
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gespecificeerd.

Or. sv

Motivering

Bij het politieke beheer van de gezondheidszorg gaat het er niet om zich bijvoorbeeld te 
bemoeien met hoe operaties moeten worden uitgevoerd. Het zou moeten gaan om het 
vastleggen van richtsnoeren, het meten van de effectiviteit, het adviseren in financiële 
kwesties en het erop toezien dat de kwaliteit bevredigend is en spoort met het niveau van de 
politieke ambitie inzake gezondheidszorg. De lidstaten hebben hun gezondheidszorg op een 
veilige en betrouwbare manier georganiseerd. De gezondheidszorg, inclusief evaluatie van 
nieuwe producten en methoden, zou ook in de toekomst op nationaal niveau moeten worden 
beheerd want anders bestaat het risico op meer bureaucratie.

Amendement 684
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking op het gebied van het 
beheer van nieuwe
gezondheidstechnologieën

Samenwerking op het gebied van het 
beheer van gezondheidstechnologieën

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
en werking van een netwerk waarin de
nationale autoriteiten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van
gezondheidstechnologie met elkaar worden 
verbonden.

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
en werking van een netwerk waarin de
nationale autoriteiten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van
gezondheidstechnologie met elkaar worden 
verbonden.

1 bis. De Commissie stelt in overleg met 
het Europees Parlement een operationeel 
kader voor het netwerk op, dat is 
gebaseerd op de beginselen van goed 
bestuur, waaronder transparantie, 
objectiviteit, eerlijke procedures en op een 
brede en volledige deelneming van de 
belanghebbenden van alle relevante 
maatschappelijke groepen, met inbegrip 
van gezondheidswerkers, patiënten, 
onderzoekers en het bedrijfsleven. 

2. Het netwerk voor de evaluatie van 2. Het netwerk voor de evaluatie van 
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gezondheidstechnologie heeft de volgende
doelstellingen:

gezondheidstechnologie heeft de volgende
doelstellingen:

a) ondersteunen van de samenwerking 
tussen de nationale autoriteiten of 
instanties;

a) ondersteunen van de samenwerking 
tussen de nationale autoriteiten of
instanties;

a bis) vinden van duurzame manieren om 
een evenwicht te bewerkstelligen tussen de 
doelstellingen van toegang tot 
geneesmiddelen, beloning voor innovatie 
en beheer van de 
gezondheidszorgbegroting; 
a ter) ontwikkelen van transparante, 
objectieve, inclusieve en tijdige 
procedures en methoden om een 
evenwicht te bereiken tussen alle 
doelstellingen;
a quater) verzekeren van volledige 
deelneming van alle relevante 
maatschappelijke groepen, met name 
patiënten, medische gemeenschap, 
onderzoekers en bedrijfsleven; 

b) ondersteunen van de verstrekking van 
objectieve, betrouwbare, tijdige,
transparante en overdraagbare informatie 
over de doeltreffendheid van
gezondheidstechnologieën op korte en 
lange termijn en een effectieve
uitwisseling van deze informatie tussen de 
nationale autoriteiten of instanties
mogelijk maken.

b) ondersteunen van de verstrekking van 
objectieve, betrouwbare, tijdige,
transparante en overdraagbare informatie 
over de doeltreffendheid van
gezondheidstechnologieën op korte en 
lange termijn en een effectieve
uitwisseling van deze informatie tussen de 
nationale autoriteiten of instanties
mogelijk maken.

3. De lidstaten wijzen de autoriteiten of 
instanties aan die aan het in lid 1 bedoelde 
netwerk deelnemen en stellen de 
Commissie in kennis van de naam en
contactgegevens van die autoriteiten of 
instanties.

3. De lidstaten wijzen de autoriteiten of 
instanties aan die aan het in lid 1 bedoelde 
netwerk deelnemen. De Commissie staat 
enkel autoriteiten die voldoen aan de 
beginselen van goed bestuur toe om zich 
aan te sluiten bij het netwerk. 

4. De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige
maatregelen voor de oprichting en het 
beheer van dit netwerk vast, waarbij ook de
aard en het type van de uit te wisselen 
informatie wordt gespecificeerd.

4. De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige
maatregelen voor de oprichting en het 
beheer van dit netwerk vast 
overeenkomstig voornoemde 
doelstellingen, waarbij ook de
aard en het type van de uit te wisselen 
informatie wordt gespecificeerd.
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Or. en

Motivering

Het voorgestelde netwerk moet functioneren volgens de beginselen van goed bestuur, zoals 
ook is vermeld in het Witboek van de Commissie over Europese governance (2001), met name 
als het gaat om openheid, rekenschap en verantwoording, effectiviteit en coherentie. 
Samenwerking bij de evaluatie van de gezondheidstechnologie is bedoeld om transparante, 
objectieve, inclusieve en tijdige procedures te bevorderen. De Commissie mag daarom alleen 
autoriteiten voor de evaluatie van gezondheidstechnologie toelaten die aan deze normen 
voldoen toelaten. Dit amendement gaat samen met een amendement op overweging 43. 

Amendement 685
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking op het gebied van het 
beheer van nieuwe
gezondheidstechnologieën

Samenwerking op het gebied van het 
beheer van gezondheidstechnologieën

Or. en

Motivering

Alle gezondheidstechnologieën moeten geëvalueerd worden, ook de bestaande. Op die manier 
kan ertoe worden bijgedragen dat de middelen van de gezondheidsstelsels van de lidstaten op 
effectieve manier worden toegewezen. 

Amendement 686
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid  1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
en werking van een netwerk waarin de
nationale autoriteiten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
en werking van een netwerk waarin de
nationale autoriteiten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van
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gezondheidstechnologie met elkaar worden 
verbonden.

gezondheidstechnologie met elkaar worden 
verbonden. Er wordt een operationeel 
kader opgesteld dat is gebaseerd op de 
beginselen van goed bestuur, waaronder 
transparantie, objectiviteit, eerlijke 
procedures en volledige betrokkenheid 
van alle belanghebbende groepen, met 
inbegrip van gezondheidswerkers, 
patiënten, wetenschappers en 
bedrijfsleven, behoudens gevallen waarin 
de wet deelneming van een of meer 
belanghebbenden onmogelijk maakt. 

Or. en

Amendement 687
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid  1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
en werking van een netwerk waarin de 
nationale autoriteiten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie met elkaar worden 
verbonden.

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
en werking van een netwerk waarin de 
nationale autoriteiten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van
gezondheidstechnologie met elkaar worden 
verbonden. Voor de functionering van het 
netwerk zetten de lidstaten een systeem op 
dat is gebaseerd op de beginselen van 
goed bestuur, waaronder transparantie, 
objectiviteit, eerlijke procedures en 
volledige betrokkenheid van alle 
belanghebbende groepen, met inbegrip 
van sociale partners, gezondheidswerkers, 
patiënten, wetenschappers en 
bedrijfsleven. 

Or. en

Motivering

Bij de oprichting van een netwerk dat tot doel heeft samenwerking bij het beheer van nieuwe 
gezondheidstechnologieën te bevorderen, moeten alle belanghebbenden worden betrokken, 
ook de sociale partners. 
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Amendement 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid  1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
en werking van een netwerk waarin de 
nationale autoriteiten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie met elkaar worden 
verbonden.

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
en werking van een netwerk waarin de 
nationale autoriteiten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van
gezondheidstechnologie met elkaar worden 
verbonden. Voor de functionering van het 
netwerk zetten de lidstaten een systeem op 
dat is gebaseerd op de beginselen van 
goed bestuur, waaronder transparantie, 
objectiviteit, eerlijke procedures en 
volledige betrokkenheid van alle 
belanghebbende groepen, met inbegrip 
van sociale partners, gezondheidswerkers, 
patiënten, wetenschappers en 
bedrijfsleven.

Or. en

Motivering

Bij de oprichting van een netwerk dat tot doel heeft samenwerking bij het beheer van nieuwe 
gezondheidstechnologieën te bevorderen, moeten alle belanghebbenden worden betrokken, 
ook de sociale partners.

Amendement 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid  1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
en werking van een netwerk waarin de
nationale autoriteiten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
en werking van een netwerk waarin de
nationale autoriteiten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van
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gezondheidstechnologie met elkaar worden 
verbonden.

gezondheidstechnologie met elkaar worden 
verbonden. Voor de functionering van het 
netwerk zetten de lidstaten een systeem op 
dat is gebaseerd op de beginselen van 
goed bestuur, waaronder transparantie, 
objectiviteit, eerlijke procedures en 
volledige betrokkenheid van alle 
belanghebbende groepen, met inbegrip 
van sociale partners, gezondheidswerkers, 
patiënten, wetenschappers en 
bedrijfsleven. 

Or. en

Motivering

Bij de oprichting van een netwerk dat tot doel heeft samenwerking bij het beheer van nieuwe 
gezondheidstechnologieën te bevorderen, moeten alle belanghebbenden worden betrokken, 
ook de sociale partners.

Amendement 690
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie stelt in overleg met 
het Europees Parlement een operationeel 
kader voor het netwerk vast dat is 
gebaseerd op de beginselen van goed 
bestuur, waaronder transparantie, 
objectiviteit en onpartijdige procedures, 
evenals op de deelneming van 
belanghebbenden uit alle betrokken 
maatschappelijke groeperingen, met 
inbegrip van artsen, patiënten en 
bedrijfsleven. 

Or. fr

Motivering

Om te kunnen waarborgen dat de institutionele samenwerking tussen de nationale 
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autoriteiten of de instanties voor de evaluatie van de gezondheidstechnologie uitmondt in een 
evenwichtig, vakkundig en doorzichtig besluitvormingsproces moet het netwerk open zijn voor 
deelneming van belanghebbenden 

Amendement 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het netwerk verricht zijn 
werkzaamheden op grond van een op de 
beginselen van verantwoord beheer 
gebaseerd operationeel kader. Deze 
beginselen omvatten onder meer: 
transparantie in de procedures, een 
formele beroepsprocedure, objectiviteit, 
onpartijdigheid evenals volledige 
participatie van alle belangengroepen.    

Or. de

Motivering

Zowel de kwaliteit als de geloofwaardigheid van de met de werkzaamheden van het netwerk 
verkregen resultaten kan worden verbeterd als de beginselen van verantwoord beheer, zoals 
bijvoorbeeld transparantie in de procedures en het recht van beroep, worden nageleefd. 
Belangengroepen, zoals patiënten, artsen en industrie, kunnen zorgen voor een substantiële 
meerwaarde bij de beoordeling van gezondheidstechnologieën en moeten derhalve volledig 
bij de werkzaamheden worden betrokken.  

Amendement 692
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het netwerk voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie heeft de volgende
doelstellingen:

2. Het netwerk voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie heeft de volgende
doelstellingen:
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a) ondersteunen van de samenwerking 
tussen de nationale autoriteiten of
instanties;

a) vinden van duurzame oplossingen voor 
evenwicht tussen de doelstellingen 
volksgezondheid, toegang tot 
geneesmiddelen, beloning van innovatie 
en beheer van de gezondheidsbegroting; 
a bis) ontwikkelen van transparante 
procedures en methoden voor het 
bereiken van deze doelstellingen
a ter) verzekeren van de deelneming van 
alle betrokken partijen, met name 
patiënten, medische gemeenschap en 
bedrijfsleven, daar de te treffen keuzes 
gevolgen kunnen hebben voor de 
volksgezondheid, de innovatie en het 
concurrentievermogen van de Europese 
Unie op lange en middellange termijn;

b) ondersteunen van de verstrekking van 
objectieve, betrouwbare, tijdige, 
transparante en overdraagbare informatie 
over de doeltreffendheid van
gezondheidstechnologieën op korte en 
lange termijn en een effectieve uitwisseling 
van deze informatie tussen de nationale 
autoriteiten of instanties mogelijk maken.

b) ondersteunen van de verstrekking van 
objectieve, betrouwbare, tijdige,
transparante en overdraagbare informatie 
over de doeltreffendheid van
gezondheidstechnologieën op korte en 
lange termijn en een effectieve uitwisseling 
van deze informatie tussen de nationale 
autoriteiten of instanties mogelijk maken.

b bis) onderzoeken van de aard en het 
type van de uit te wisselen informatie.

Or. fr

Motivering

Het hoofddoel van het netwerk moet stroken met het doel dat wordt nagestreefd met de 
evaluatie van de gezondheidstechnologie, te weten een optimale inzet van de 
gezondheidsmiddelen met het oog op betaalbare gezondheidssystemen, snelle toegang van 
patiënten tot geneesmiddelen en medische innovatie. Het netwerk moet dus alle 
belanghebbenden omvatten, zoals ook is vermeld in de conclusies en aanbevelingen van het 
Forum. 
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Amendement 693
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ondersteunen van de verstrekking van 
objectieve, betrouwbare, tijdige, 
transparante en overdraagbare informatie 
over de doeltreffendheid van
gezondheidstechnologieën op korte en 
lange termijn en een effectieve uitwisseling 
van deze informatie tussen de nationale 
autoriteiten of instanties mogelijk maken.

b) ondersteunen van de verstrekking van 
objectieve, betrouwbare, tijdige, 
transparante en overdraagbare informatie 
over de doeltreffendheid van 
gezondheidstechnologieën op korte en 
lange termijn, evenals over mogelijke 
neveneffecten en effecten op de 
samenleving, en een effectieve 
uitwisseling van deze informatie tussen de 
nationale autoriteiten of instanties mogelijk 
maken.

Or. de

Motivering

Dit artikel voorziet in de samenwerking tussen de instanties die bevoegd zijn voor de 
effectbeoordeling van technologie op gezondheidsgebied. Deze instanties beschikken niet 
alleen over informatie over de effectiviteit, maar ook over mogelijke neveneffecten en 
maatschappelijke veranderingen. Daarom moet eveneens een uitwisseling plaatsvinden over 
deze vraagstukken. 

Amendement 694
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige 
maatregelen voor de oprichting en het 
beheer van dit netwerk vast, waarbij ook 
de aard en het type van de uit te wisselen 
informatie wordt gespecificeerd.

schrappen
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Or. de

Amendement 695
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid  4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige
maatregelen voor de oprichting en het 
beheer van dit netwerk vast, waarbij ook de
aard en het type van de uit te wisselen 
informatie wordt gespecificeerd.

4. De Commissie ontwikkelt in 
samenwerking met de lidstaten de nodige
maatregelen voor de oprichting en het 
beheer van dit netwerk vast, waarbij ook de
aard en het type van de uit te wisselen 
informatie wordt gespecificeerd.

Or. en

Motivering

Het is niet nodig dat de Commissie bindende maatregelen neemt voor het beheer van de 
evaluatienetwerken voor gezondheidstechnologie.

Amendement 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige
maatregelen voor de oprichting en het 
beheer van dit netwerk vast, waarbij ook de
aard en het type van de uit te wisselen 
informatie wordt gespecificeerd.

4. De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 3, bedoelde procedure de nodige
maatregelen voor de oprichting en het 
beheer van dit netwerk vast, waarbij ook de
aard en het type van de uit te wisselen 
informatie wordt gespecificeerd.

Or. de
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Motivering

In dit lid wordt verwezen naar de toepasselijke comitologieprocedure. Het Europees 
Parlement moet bij dit belangrijke punt de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen 
overeenkomstig de nieuwe procedure (right of scrutiny). 

Amendement 697
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige 
maatregelen voor de oprichting en het 
beheer van dit netwerk vast, waarbij ook 
de aard en het type van de uit te wisselen 
informatie wordt gespecificeerd.

4. De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige
maatregelen voor de oprichting, het beheer 
en de transparantie van dit netwerk vast.

Or. fr

Motivering

Het netwerk moet op transparante wijze functioneren om te verzekeren dat de op de 
informatie-uitwisseling volgende besluiten geloofwaardig zijn. 

Het netwerk moet het type van de uit te wisselen informatie vaststellen. Alle deelnemers aan 
het netwerk moeten betrokken worden bij deze discussie, die een van de eerste activiteiten van 
het netwerk moet zijn. 

Amendement 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zenden de in lid 1 bedoelde 
gegevens ten minste jaarlijks naar de
Commissie, met uitzondering van de 
gegevens die al krachtens Richtlijn 

2. De lidstaten zenden voor statistische 
doeleinden de in lid 1 bedoelde gegevens 
ten minste jaarlijks naar de Commissie, 
met uitzondering van de gegevens die al 



AM\764262NL.doc 97/101 PE418.360v01-00

NL

005/36/EG worden verzameld. krachtens Richtlijn 2005/36/EG worden 
verzameld.

Or. de

Amendement 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid  3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gegevensvergaring in het kader van dit 
artikel moet worden verricht in nauwe 
samenwerking met de gegevensvergaring 
door de Administratieve Commissie voor 
de sociale zekerheid van migrerende 
werknemers. 

Or. en

Amendement 700
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité van vertegenwoordigers van de 
lidstaten, voorgezeten door de
vertegenwoordiger van de Commissie.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité van vertegenwoordigers van de 
lidstaten, voorgezeten door een 
vertegenwoordiger van de lidstaten.

Het comité raadpleegt de 
belanghebbenden, zoals de 
vertegenwoordigers van 
betalingsinstanties, patiënten en 
gezondheidswerkers (met inbegrip van 
ziekenhuizen), zodra het dit voor 
noodzakelijk houdt, of indien een van de 
belanghebbenden daarom verzoekt. 

Or. fr
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Motivering

Op gezondheidsgebied zijn enkel de lidstaten bevoegd. Daarom moet het comité worden 
voorgezeten door een van de vertegenwoordigers van de lidstaten. Deze moet bovendien de 
mogelijkheid hebben om de belanghebbenden te raadplegen. 

Amendement 701
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid  1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité van vertegenwoordigers van de
lidstaten, voorgezeten door de 
vertegenwoordiger van de Commissie.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité van vertegenwoordigers van de
lidstaten, voorgezeten door de lidstaten. 
Het comité kan worden aangevuld met 
vertegenwoordigers van patiënten, 
betalingsinstanties en 
gezondheidswerkers. 

Or. en

Motivering

De voorgestelde comitologie zal leiden tot een ondoorzichtig en ondemocratisch proces. Om 
in dit proces open te breken is het noodzakelijk de lidstaten en de belanghebbenden een 
belangrijkere rol te geven. 

Amendement 702
Georgs Andrejevs

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid  1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité van vertegenwoordigers van de
lidstaten, voorgezeten door de 
vertegenwoordiger van de Commissie.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité van vertegenwoordigers van de
lidstaten, voorgezeten door de 
vertegenwoordiger van de Commissie. Zij 
verzekert daarbij dat de deskundigen van 
de relevante patiënten- en beroepsgroepen 
op gepaste manier worden geraadpleegd, 
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met name bij de implementatie van 
onderhavige richtlijn, en stelt een met 
redenen omkleed verslag op over deze 
raadpleging. 

Or. en

Motivering

De implementatie van onderhavige richtlijn is alleen mogelijk indien alle betrokken partijen 
hieraan deelnemen. Daarom moet ter ondersteuning van dit “grensoverschrijdend comité 
voor de gezondheidszorg” een geschikt raadplegingsmechanisme worden opgesteld. 

Amendement 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen vijf jaar na de in artikel 22, lid 1, 
genoemde termijn stelt de Commissie een 
verslag over de werking van deze richtlijn 
op en dient dit bij het Europees Parlement 
en de Raad in.

Binnen drie jaar na de in artikel 22, lid 1, 
genoemde termijn, en daarna tenminste 
eens in de vijf jaar, stelt de Commissie een 
verslag over de werking van deze richtlijn 
op en dient dit bij het Europees Parlement 
en de Raad in. In dit verslag wordt 
bijzondere aandacht geschonken aan de 
gevolgen die de toepassing van de richtlijn 
in financieel en geografisch opzicht heeft 
voor de toegang tot gezondheidszorg en 
gezondheidsdiensten, de 
patiëntenmobiliteit en alle deelnemers aan 
de gezondheidsstelsels van de lidstaten. 
Bij het verslag worden alle 
belanghebbenden betrokken evenals alle 
marktdeelnemers, heel de 
gezondheidsinfrastructuur en alle 
gezondheidsstelsels van de lidstaten, met 
inbegrip van ziekenhuizen en 
betalingsinstanties. Indien nodig doet de 
Commissie het verslag vergezeld doen van 
voorstellen voor wetgevingswijziging. 

Or. fr
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Motivering

Het is noodzakelijk te verduidelijken welke termijnen voor de verslagen gelden, welke 
elementen meer specifiek in ogenschouw genomen en welke belanghebbenden absoluut 
betrokken moeten worden bij de evaluatie van de uitvoering en toepassing van deze richtlijn. 

Amendement 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – paragraaf 1 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie draagt er zorg voor dat de 
nodige informatie verzameld wordt om 
grensoverschrijdende stromen van 
patiënten en professionals in kaart te 
brengen om zodoende eventuele negatieve 
effecten tijdig te kunnen bijstellen en 
positieve effecten verder te stimuleren. De 
Commissie neemt deze informatie op in 
het onder lid 1 bedoelde  verslag.

Or. nl

Amendement 705
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe stellen de lidstaten de Commissie, 
onverminderd artikel 22, in kennis van alle 
maatregelen die zij in verband met de 
toepassing van de procedures in de 
artikelen  8 en 9 invoeren, wijzigen of 
handhaven.

Daartoe stellen de lidstaten de Commissie, 
onverminderd artikel 22, in kennis van alle 
maatregelen die zij in verband met de 
toepassing van de richtlijn hanteren.

Or. nl
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Motivering

De dienstenrichtlijn omvat een procedure van wederzijdse evaluatie. Een gelijkaardige 
procedure zou moeten bestaan met betrekking tot artikel 5 dat de principes van algemeen 
belang weergeeft die op de Europese top van 6 juni 2006 werden vooropgesteld, zodat een 
meer afdwingbaar karakter wordt gegeven aan de open coördinatiemethode, met respect voor 
de verscheidenheid van gezondheidszorgsystemen en de bevoegdheid van de LS om hun 
systemen te organiseren. 

Amendement 706
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op ... [een jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] aan 
deze richtlijn te voldoen.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op ... [drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] aan 
deze richtlijn te voldoen.

Or. fr

Motivering

Een dermate korte omzettingstermijn kan onmogelijk worden geëerbiedigd. De Commissie 
heeft met haar effectbeoordeling kennelijk niet alle mogelijke gevolgen van de verhoogde 
patiëntenmobiliteit, noch de ontwikkelingen die zich moeten voltrekken binnen onze 
respectieve gezondheidsstelsels, kunnen bevatten. 
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