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Ändringsförslag 557
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Bestämmelser för hälso- och sjukvård 

som ges i en annan medlemsstat
1. Hälso- och sjukvård som ges i en 
annan medlemsstat än den där patienten 
är försäkrad person, eller hälso- och 
sjukvård som ges i en annan medlemsstat 
än den där vårdgivaren är bosatt, 
registrerad eller etablerad, gäller 
lagstiftningen i den behandlande 
medlemsstaten i enlighet med artikel 5.
2. Denna artikel gäller inte erkännande 
av yrkeskvalifikationer.

Or. hu

Motivering

Även om man bör tillstyrka principen i artikel 11, enligt vilken den behandlande 
medlemsstatens bestämmelser ska tillämpas när tjänster tillhandahålls över gränserna, 
regleras detta redan i artikel 5.

Artikel 11.2 hänför sig till tillämpningen av direktiv 2005/36/EG, dvs. bestämmelser för en 
medlemsstat som erkänner en yrkeskvalifikation. Denna fråga behöver inte behandlas här, 
eftersom kopplingen mellan de båda direktiven redan anges i detalj i artikel 3.

Ändringsförslag 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat än den där patienten är 
försäkrad person, eller hälso- och 

1. Hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat än den där patienten är 
försäkrad omfattas av lagstiftningen i den 
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sjukvård som ges i en annan medlemsstat 
än den där vårdgivaren är bosatt, 
registrerad eller etablerad, gäller
lagstiftningen i den behandlande 
medlemsstaten i enlighet med artikel 5.

behandlande medlemsstaten i enlighet med 
artikel 5.

Or. en

Motivering

Förslaget till direktiv är avsett att enbart omfatta gränsöverskridande samarbete och fall som 
rör patienters rörlighet, dvs. fall där enskilda patienter får hälso- och sjukvård utomlands. 
Hänvisningen till andra sätt att tillhandahålla hälso- och sjukvård bör därför strykas.

Ändringsförslag 559
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Nationella kontaktpunkter för 

gränsöverskridande hälso- och sjukvård
1. Medlemsstaterna ska utse nationella 
kontaktpunkter för gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård och meddela 
kommissionen deras namn och 
kontaktuppgifter.
2. Den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska i nära samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter och med 
nationella kontaktpunkter i andra 
medlemsstater, särskilt den behandlande 
medlemsstaten, och med kommissionen
a) ta fram och sprida information till 
patienter, särskilt om deras rättigheter i 
fråga om gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård och garantierna för kvalitet och 
säkerhet, skydd av personuppgifter, hur 
man gör för att överklaga och 
möjligheterna till prövning när det gäller 
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hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat samt om vilka villkor som 
gäller,
b) hjälpa patienterna att bevaka sina 
rättigheter och överklaga på lämpligt sätt 
i händelse av skada på grund av hälso-
och sjukvård i en annan medlemsstat; de 
nationella kontaktpunkterna ska särskilt 
informera patienterna om vilka 
möjligheter till tvistlösning som finns, 
hjälpa dem att välja lämplig tvistlösning 
utanför domstol för det specifika fallet 
samt vid behov hjälpa dem att följa upp 
ärendet,
c) samla in detaljerade uppgifter om 
nationella tvistlösningsorgan utanför 
domstol och främja samarbetet med dessa 
organ,
d) främja internationella mekanismer för 
tvistlösning utanför domstol när det gäller 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
3. Kommissionen ska i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet i artikel 19.2 
anta
a) åtgärder som behövs för förvaltningen 
av det nätverk av nationella 
kontaktpunkter som avses i denna artikel,
b) vilken art och typ av uppgifter som 
deltagarna i nätverket ska samla in och 
utbyta med varandra,
c) riktlinjer för den patientinformation 
som föreskrivs i punkt 2 a i denna artikel.

Or. pl

Motivering

Detta innebär orimligt dubbelarbete för de befintliga förvaltningsorganen i medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 560
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse nationella 
kontaktpunkter för gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård och meddela 
kommissionen deras namn och 
kontaktuppgifter.

1. Medlemsstaterna ska utse en eller flera 
nationella kontaktpunkter för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
och meddela kommissionen deras namn 
och kontaktuppgifter.

Or. nl

Ändringsförslag 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse nationella 
kontaktpunkter för gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård och meddela 
kommissionen deras namn och 
kontaktuppgifter.

1. Medlemsstaterna ska utse nationella 
kontaktpunkter för gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård och meddela 
kommissionen deras namn och 
kontaktuppgifter. Medlemsstaterna ska se 
till att patientorganisationer, sjukkassor 
och vårdgivare medverkar i dessa 
nationella kontaktpunkter.

Or. nl

Ändringsförslag 562
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse nationella 
kontaktpunkter för gränsöverskridande 

1. Utan att medlemsstaternas specifika 
organisation av hälso- och sjukvården 
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hälso- och sjukvård och meddela 
kommissionen deras namn och 
kontaktuppgifter.

påverkas ska medlemsstaterna utse 
befintliga strukturer som nationella 
kontaktpunkter för gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård och meddela 
kommissionen deras namn och 
kontaktuppgifter.

Or. fr

Motivering

Inrättandet av kontaktpunkterna bör ta hänsyn till hur medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdssystem är organiserade, i enlighet med bestämmelserna i fördragen.

Ändringsförslag 563
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse nationella 
kontaktpunkter för gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård och meddela 
kommissionen deras namn och 
kontaktuppgifter.

1. Medlemsstaterna ska utse nationella 
kontaktpunkter för gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård och meddela 
kommissionen deras namn och 
kontaktuppgifter. Dessa nationella 
kontaktpunkter ska utses på ett effektivt 
och öppet sätt. Information om dem ska 
spridas i medlemsstaterna, så att 
patienterna lätt får tillgång till denna.

Or. en

Motivering

För att patienter ska kunna göra anspråk på sina rättigheter i fråga om gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård är det mycket viktigt att informationen är lättillgänglig.
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Ändringsförslag 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad ska 
i nära samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter och med nationella 
kontaktpunkter i andra medlemsstater,
särskilt den behandlande medlemsstaten,
och med kommissionen

2. Den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad ska 
i nära samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter, nationella 
kontaktpunkter i andra medlemsstater och 
kommissionen

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

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

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

b) fastställa och till andra behöriga 
tillsynsorgan för hälso- och sjukvården 
delge öppen och relevant information om 
rörlighet för hälso- och 
sjukvårdspersonal; informationen ska 
också innefatta upplysningar om 
påföljder och åtgärder till följd av 
brottsliga handlingar och fel i 
yrkesutövningen samt påföljder som 
föranletts av nedsatt förmåga att utöva 
yrket.

c) samla in detaljerade uppgifter om 
nationella tvistlösningsorgan utanför 
domstol och främja samarbetet med dessa 
organ,
d) främja internationella mekanismer för 
tvistlösning utanför domstol när det gäller 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Or. en
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Motivering

Kontaktpunkter kommer inte att kunna tillhandahålla information om den hälso- och sjukvård 
som ges i alla övriga medlemsstater. Kontaktpunkten bör inte fungera som juridisk rådgivare.

Ändringsförslag 565
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad ska 
i nära samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter och med nationella 
kontaktpunkter i andra medlemsstater, 
särskilt den behandlande medlemsstaten, 
och med kommissionen

2. Den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad ska, 
eventuellt genom en webbplats, i nära 
samarbete med andra behöriga nationella 
myndigheter och med nationella 
kontaktpunkter i andra medlemsstater, 
särskilt den behandlande medlemsstaten, 
och med kommissionen

Or. nl

Ändringsförslag 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. es

Motivering

Denna artikel ålägger medlemsstaterna en skyldighet att informera om uppgifter som andra 
medlemsstater förfogar över, vilket innebär en alltför stor börda för de förstnämnda 
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medlemsstaterna. För att informationen ska vara till nytta för medborgarna skulle det krävas 
en fortsatt uppdatering, vilket inte verkar vara genomförbart. Det skulle räcka med att varje 
medlemsstat tog ansvar för att tillhandahålla uppgifter om vårdmöjligheter på det egna 
territoriet och åtog sig att förmedla kontaktuppgifter för de nationella kontaktpunkterna i 
andra medlemsstater.

Ändringsförslag 567
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad ska 
i nära samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter och med nationella 
kontaktpunkter i andra medlemsstater, 
särskilt den behandlande medlemsstaten, 
och med kommissionen

2. Den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad ska 
i nära samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter och med nationella 
kontaktpunkter i andra medlemsstater, 
särskilt den behandlande medlemsstaten, 
med patientorganisationer och med 
kommissionen

Or. en

Motivering

Patientorganisationerna bör också göras delaktiga i samarbetet med nationella 
kontaktpunkter och behöriga nationella myndigheter när det gäller att ta fram och sprida 
information till patienterna. Kommissionen bör även involvera patientorganisationerna då 
den utarbetar och antar riktlinjer om information till patienter, som bör spegla de 
kvalitetsprinciper för patientinformation som högnivåforumet om läkemedel nyligen antagit. 

Ändringsförslag 568
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad ska 
i nära samarbete med andra behöriga 

2. Den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad ska 
i nära samarbete med andra behöriga 
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nationella myndigheter och med nationella 
kontaktpunkter i andra medlemsstater, 
särskilt den behandlande medlemsstaten, 
och med kommissionen

myndigheter och med nationella 
kontaktpunkter i andra medlemsstater, 
särskilt den behandlande medlemsstaten, 
och med kommissionen

Or. en

Motivering

Samarbetet bör inte begränsas till nationella myndigheter. Alla relevanta, behöriga 
myndigheter bör involveras. 

Ändringsförslag 569
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) ta fram och sprida information till 
patienter som skrivs ut om möjligheterna 
att få hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat och de villkor som gäller, 
särskilt om deras rättigheter i fråga om 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård;  
de nationella kontaktpunkterna ska även 
hjälpa patienter som skrivs ut att bevaka 
sina rättigheter och överklaga på lämpligt 
sätt i händelse av skada på grund av 
hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat; de nationella 
kontaktpunkterna ska särskilt informera 
patienterna om vilka möjligheter till 
tvistlösning som finns, hjälpa dem att 
välja lämplig tvistlösning utanför domstol 
för det specifika fallet samt vid behov 
hjälpa dem att följa upp ärendet,

Or. en

Motivering

För att få de nationella kontaktpunkterna att fungera väl är det viktigt att definiera deras 
uppgifter i enlighet med patientens behov. Därför är det nödvändigt att göra åtskillnad 
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mellan patienter som läggs in och patienter som skrivs ut, och anpassa nödvändiga uppgifter 
därefter.

Ändringsförslag 570
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 571
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) ta fram och sprida information till 
patienter, särskilt om tillämpliga 
nationella krav på kvalitet och säkerhet, 
skydd av personuppgifter samt hur man 
gör för att överklaga och möjligheterna till 
prövning när det gäller hälso- och sjukvård,

Or. de
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Motivering

I kommissionsförslaget är de nationella kontaktpunkternas uppgifter alltför omfattande. I 
praxis blir det knappast möjligt för dem att tillhandahålla denna information. Det avgörande 
är att det finns ett enda ställe där man kan få tillgång till all information om hälso- och 
sjukvården i en viss medlemsstat. 

Ändringsförslag 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) ta fram och sprida objektiv information 
av allmän art till patienter, särskilt om 
deras rättigheter i fråga om 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
och information om kvalitet och säkerhet, 
skydd av personuppgifter, hur man gör för 
att överklaga och möjligheterna till 
prövning när det gäller hälso- och sjukvård 
som ges i en annan medlemsstat samt om 
vilka villkor som gäller,
Rekommendationer om 
tjänsteleverantörerna (rankningar) får 
inte tillhandahållas. 

Or. de

Motivering

Nationella kontaktpunkter bör tillhandahålla objektiv information, och t.ex. också
kvalitetsrapporter som är fritt tillgängliga, men däremot får kontaktpunkterna inte 
offentliggöra eller utarbeta jämförelsetabeller eller rankningar.
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Ändringsförslag 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Denna artikel ålägger medlemsstaterna en skyldighet att informera om uppgifter som andra 
medlemsstater förfogar över, vilket innebär en alltför stor börda för de förstnämnda 
medlemsstaterna. För att informationen ska vara till nytta för medborgarna skulle det krävas 
en fortsatt uppdatering, vilket inte verkar vara genomförbart. Det skulle räcka med att varje 
medlemsstat tog ansvar för att tillhandahålla uppgifter om vårdmöjligheter på det egna 
territoriet och åtog sig att förmedla kontaktuppgifter för de nationella kontaktpunkterna i 
andra medlemsstater.

Ändringsförslag 574
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ta fram och sprida information till 
patienter, särskilt om deras rättigheter i 
fråga om gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård och garantierna för kvalitet och 
säkerhet, skydd av personuppgifter, hur 
man gör för att överklaga och 

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

privat verksamma, 
återbetalningsförfaranden och 
återbetalningstariffer, hur man gör för att 
överklaga och möjligheterna till prövning 
när det gäller hälso- och sjukvård som ges i 
en annan medlemsstat samt om vilka 
villkor som gäller,

Or. nl

Motivering

Bristen på information om vårdgivarnas rättsliga status medför problem i samband med 
gränsöverskridande vårdtjänster. Medlemsstaterna bör få bättre information om 
vårdgivarnas status som privat eller offentligt verksamma för att kunna undvika finansiella 
problem till följd av en gränsöverskridande vårdgivares status som privat verksam. 

Ändringsförslag 575
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Att funktionshindrade får information om tillgången till tjänster är en förutsättning för att de 
ska kunna överväga att få hälso- eller sjukvård i en annan medlemsstat. 
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Ändringsförslag 576
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 577
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Motivering

Informationen om patientens juridiska rättigheter bör kompletteras med information om 
kunskapscentrum.

Ändringsförslag 578
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) bistå patienter i ersättningsfrågor och 
se till att patienter skyndsamt får betalt för 
sina utlägg.

Or. sv

Motivering

Det är av stor vikt att patienterna får hjälp av de nationella kontaktpunkterna även när det 
gäller ersättningsfrågor. Dessa frågor kan vara svåra och komplicerade för patienterna och 
där kan de nationella kontaktpunkterna bistå med aktivt stöd och rådgivning.

Ändringsförslag 579
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – leden b–d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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c) samla in detaljerade uppgifter om 
nationella tvistlösningsorgan utanför 
domstol och främja samarbetet med dessa 
organ,
d) främja internationella mekanismer för 
tvistlösning utanför domstol när det gäller 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Or. de

Ändringsförslag 580
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Nationella kontaktpunkter kommer att utgöra en källa till information om och en länk till 
hälso- och sjukvårdssystemen i andra medlemsstater.  De kommer inte att kunna ge 
individuellt stöd och individuella råd eller agera som sakförare för enskilda patienter.  
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Ändringsförslag 581
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) ta fram och sprida information till 
patienter som läggs in om befintliga 
nationella normer för kvalitet och 
säkerhet, skydd av personuppgifter, hur 
man gör för att överklaga och 
möjligheterna till prövning när det gäller 
hälso- och sjukvård som ges i den berörda 
medlemsstaten; de nationella 
kontaktpunkterna ska vid behov särskilt 
informera patienterna om vilka möjligheter 
till tvistlösning som finns och hjälpa dem 
att välja lämplig tvistlösning utanför 
domstol för det specifika fallet.

Or. en

Motivering

För att få de nationella kontaktpunkterna att fungera väl är det viktigt att definiera deras 
uppgifter i enlighet med patientens behov.  Därför är det nödvändigt att göra åtskillnad 
mellan patienter som läggs in och patienter som skrivs ut, och anpassa nödvändiga uppgifter 
därefter.

Ändringsförslag 582
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) hjälpa patienterna att bevaka sina 
rättigheter och överklaga på lämpligt sätt i 
händelse av skada på grund av hälso- och 
sjukvård i en annan medlemsstat; de 
nationella kontaktpunkterna ska särskilt 
informera patienterna om vilka möjligheter 
till tvistlösning som finns, hjälpa dem att 

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

om vilka möjligheter till tvistlösning som 
finns, hjälpa dem att välja lämplig 
tvistlösning utanför domstol för det 
specifika fallet samt vid behov hjälpa dem 
att följa upp ärendet, 

Or. en

Motivering

All information måste vara tillgänglig för funktionshindrade, för att de ska kunna göra 
anspråk på sina rättigheter.

Ändringsförslag 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Denna artikel ålägger medlemsstaterna en skyldighet att informera om uppgifter som andra 
medlemsstater förfogar över, vilket innebär en alltför stor börda för de förstnämnda 
medlemsstaterna. För att informationen ska vara till nytta för medborgarna skulle det krävas 
en fortsatt uppdatering, vilket inte verkar vara genomförbart. Det skulle räcka med att varje 
medlemsstat tog ansvar för att tillhandahålla uppgifter om vårdmöjligheter på det egna 
territoriet och åtog sig att förmedla kontaktuppgifter för de nationella kontaktpunkterna i 
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andra medlemsstater.

Ändringsförslag 584
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) hjälpa patienter att göra anspråk på 
sina rättigheter att få tillgång till sin 
patientjournal i enlighet med artikel 6.5,

Or. en

Ändringsförslag 585
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) hjälpa patienter att göra anspråk på 
handläggningsgarantierna enligt artikel 9 
i detta direktiv, om lämpligt genom att 
kontakta behöriga nationella 
myndigheter,

Or. en

Motivering

De nationella kontaktpunkterna bör kunna hjälpa patienter att värna om sina rättigheter 
enligt detta direktiv gentemot nationella myndigheter i den medlemsstat där patienten är 
försäkrad då de fattar beslut om rätten till hälso- och sjukvård i en annan medlemsstat. 
Kontaktpunkten skulle till exempel kunna kontakta den ansvariga myndigheten om tidsfristen 
för administrativa beslut inte respekteras i ett visst fall.
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Ändringsförslag 586
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) samla in detaljerade uppgifter om 
nationella tvistlösningsorgan utanför 
domstol och främja samarbetet med dessa 
organ,

utgår

Or. en

Motivering

För att få de nationella kontaktpunkterna att fungera väl är det viktigt att definiera deras 
uppgifter i enlighet med patientens behov.  Därför är det nödvändigt att göra åtskillnad 
mellan patienter som läggs in och patienter som skrivs ut, och anpassa nödvändiga uppgifter 
därefter.

Ändringsförslag 587
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) samla in detaljerade uppgifter om 
nationella tvistlösningsorgan utanför 
domstol och främja samarbetet med dessa 
organ,

utgår

Or. en

Motivering

Nationella kontaktpunkter kommer att utgöra en källa till information om och en länk till 
hälso- och sjukvårdssystemen i andra medlemsstater.  De kommer inte att kunna ge 
individuellt stöd och individuella råd eller agera som sakförare för enskilda patienter.  
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Ändringsförslag 588
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

För att få de nationella kontaktpunkterna att fungera väl är det viktigt att definiera deras 
uppgifter i enlighet med patientens behov.  Därför är det nödvändigt att göra åtskillnad 
mellan patienter som läggs in och patienter som skrivs ut, och anpassa nödvändiga uppgifter 
därefter.

Ändringsförslag 589
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Nationella kontaktpunkter kommer att utgöra en källa till information om och en länk till 
hälso- och sjukvårdssystemen i andra medlemsstater.  De kommer inte att kunna ge 
individuellt stöd och individuella råd eller agera som sakförare för enskilda patienter. 
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Ändringsförslag 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Vi föreslår att detta led utgår och i stället införs i punkt 9.5 (se ändringsförslaget till 
artikel 12.2 b), eftersom vi anser att det är medlemsstaterna och inte de nationella 
kontaktpunkterna för gränsöverskridande hälso- och sjukvård som ska ansvara för denna 
åtgärd.

Ändringsförslag 591
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) klargöra parallella system för 
gränsöverskridande vård (rådets 
förordning (EEG) nr 1408/71 och 
bestämmelserna i detta direktiv).

Or. nl
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Ändringsförslag 592
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) hjälpa patienter från utsatta grupper 
att göra anspråk på rättigheterna enligt 
detta direktiv i syfte att främja jämlik 
tillgång till hälso- och sjukvård. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förhindra att utsatta grupper missgynnas ytterligare jämfört 
med andra i fråga om tillgång till och utnyttjande av hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 593
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) underlätta patienternas tillgång till de 
europeiska referensnätverken.

Or. fr

Motivering

Villkoren för deltagande i de europeiska referensnätverken finns angivna i artikel 15 i 
direktivet. Villkoren kan hindra vissa medlemsstater från att delta, vilket skulle vara till 
nackdel för patienter i dessa medlemsstater som lider av sjukdomar som behandlas av 
referenscentrumen.
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Ändringsförslag 594
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen och medlemsstaterna
ska samarbeta för att fastställa

Or. en

Motivering

Den typ av information som de nationella kontaktpunkterna tillhandahåller kommer att vara 
beroende av karaktären hos deras hälso- och sjukvårdssystem och den typ av uppgifter som 
de redan samlar in. Därför bör medlemsstaterna samarbeta med kommissionen för att 
fastställa dessa åtgärder.

Ändringsförslag 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Det är inte acceptabelt att kommissionen genomför dessa åtgärder. Det måste vara 
medlemsstaterna som kommer överens om genomförandet, samtidigt som de i detta arbete kan 
bistås av kommissionen.
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Ändringsförslag 596
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) riktlinjer för den patientinformation 
som föreskrivs i punkt 2 a i denna artikel.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska utarbeta en 
förteckning över de nationella 
kontaktpunkterna och göra den 
tillgänglig för allmänheten, i första hand 
genom en lämplig webbplats. Ett avsnitt 
av denna webbplats bör förteckna de 
europeiska kunskapscenter som är 
specialiserade på vård av vissa sjukdomar, 
och ett annat avsnitt de centrum som är 
specialiserade på vård av sällsynta 
sjukdomar.

Or. it

Motivering

Europeiska patienter behöver en överblick över möjligheterna att få vård för sådana 
sjukdomar som förutsätter särskild hälso- och sjukvård i hela Europa.
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Ändringsförslag 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bistå varandra i 
den utsträckning som krävs för att 
genomföra detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska bistå varandra i 
den utsträckning som krävs för att 
genomföra detta direktiv och fastställa 
överenskommelser om sådant bistånd.

Or. nl

Ändringsförslag 599
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska främja samarbete 
om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som bedrivs på regional och lokal nivå 
samt genom informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som ges på tillfällig basis och andra former 
av samarbete över gränserna.

2. Medlemsstaterna ska främja samarbete 
om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som bedrivs på regional och lokal nivå 
samt genom informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som ges på tillfällig basis och andra former 
av samarbete över gränserna. Detta ska 
även gälla vid akut läkarvård, särskilt 
med tanke på att ambulans- och 
räddningstransporterna måste fungera 
smidigt. 

Or. de

Motivering

Det gränsöverskridande samarbetet måste fungera smidigt, särskilt i samband med olyckor 
eller andra medicinska nödsituationer och, framför allt när det gäller räddningstransporter, 
så att inga förseningar uppstår på grund av byråkratiska hinder. 
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Ändringsförslag 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska främja samarbete 
om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som bedrivs på regional och lokal nivå 
samt genom informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som ges på tillfällig basis och andra former 
av samarbete över gränserna.

2. Medlemsstaterna ska främja samarbete 
om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som bedrivs på regional och lokal nivå 
samt genom informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som ges på tillfällig basis och andra former 
av samarbete över gränserna och fastställa 
överenskommelser om detta samarbete.

Or. nl

Ändringsförslag 601
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska garantera att 
register över vårdgivare är lika 
tillgängliga för organ med samma 
befogenheter i alla medlemsstater.   

Or. en

Ändringsförslag 602
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna får utbyta 
information om etiska och straffrättsliga 

Adlib Express Watermark



PE418.360v01-00 30/94 AM\764262SV.doc

SV

förfaranden mot vårdgivare.

Or. en

Ändringsförslag 603
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
kommissionen information om fall i vilka 
medlemsstaterna inte har uppfyllt sina 
skyldigheter att bistå varandra. Om 
nödvändigt ska kommissionen vidta 
lämpliga åtgärder i enlighet med 
artikel 226 i fördraget. Kommissionen ska 
regelbundet informera medlemsstaterna 
om hur bestämmelserna om ömsesidigt 
bistånd fungerar.

Or. en

Ändringsförslag 604
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska uppmuntra och 
stödja samarbete mellan medlemsstaterna 
för utbyte av erfarenheter och 
information (t.ex. om bästa metoder, 
tillgängliga behandlingar, kliniska försök 
och resultat av forskningsprojekt), och 
därmed bidra till bättre kvalitet och 
säkerhet i hälso- och sjukvården inom 
hela EU. 

Or. en
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Motivering

Nära samarbete mellan medlemsstaterna bidrar till hög kvalitet och säkerhet i fråga om 
hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater, framför allt 
grannländer, kan sinsemellan ingå avtal 
av det slag som avses i punkterna 1 och 2 
om bland annat samarbetsorgan som 
fyller en funktion och som måste få finnas 
kvar eller få mer utrymme att utvecklas 
samt om in- och utflödet av patienter 
mellan dessa medlemsstater, om 
planeringsmekanismer och vissa former 
av sjukhusvård. 

Or. nl

Ändringsförslag 606
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna i andra 
medlemsstater kan konsultera register 
över vårdgivare på samma sätt som de 
behöriga myndigheterna på deras eget 
territorium. 

Or. nl
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Motivering

Register over vårdgivarnas juridiska status bör vara tillgängliga hos medlemsstaternas 
nationella kontaktpunkter, för att dessa ska kunna tillhandahålla information.

Ändringsförslag 607
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen ska inrätta ett system 
för utbyte av information om etiska och 
straffrättsliga förfaranden mot 
vårdgivare.

Or. nl

Motivering

Medlemsstaterna bör samarbeta för att illojala vårdgivare inte ska kunna fortsätta sin 
verksamhet i en annan medlemsstat. 

Ändringsförslag 608
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om fall där andra 
medlemsstater inte har uppfyllt sin 
skyldighet att bistå varandra.  
Kommissionen ska om nödvändigt vidta 
lämpliga åtgärder mot detta.

Or. nl
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Motivering

Liksom i tjänstedirektivet bör bestämmelserna om samarbete få bindande karaktär.

Ändringsförslag 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska i förväg 
omedelbart informera varandra om 
vårdgivare eller hälso- och 
sjukvårdspersonal när 
tillsynsmyndigheterna ingripit mot deras 
registrering eller deras rätt att 
tillhandahålla tjänster. 

Or. en

Ändringsförslag 610
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får utbyta 
information om etiska och straffrättsliga 
förfaranden mot vårdgivare.

Or. en
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Ändringsförslag 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska utbyta 
information om disciplinära och 
straffrättsliga förfaranden mot hälso- och 
sjukvårdspersonal på deras territorium. 

Or. fr

Motivering

Samma som för ändringsförslaget till punkt 2 a.

Ändringsförslag 612
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska se till att deras 
register över hälso- och sjukvårdspersonal 
kan konsulteras av de berörda 
myndigheterna i övriga medlemsstater.

Or. fr

Motivering

En bestämmelse av denna typ syftar till att garantera patienternas hälsa och säkerhet genom 
allt närmare samarbete och bistånd mellan medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 613
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om en medlemsstat inte 
uppfyller sin samarbets- eller 
biståndsskyldighet.  Om nödvändigt ska 
kommissionen vidta lämpliga åtgärder 
enligt artikel 226 i fördraget. 
Kommissionen ska regelbundet informera 
medlemsstaterna om genomförandet av de 
bestämmelser som avser skyldigheten att 
samarbeta.

Or. fr

Motivering

Samma som för ändringsförslaget till punkt 2 a och 2 b.

Ändringsförslag 614
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 utgår
Erkännande av recept som utfärdas i en 

annan medlemsstat
1. Medlemsstater som godkänner att ett 
läkemedel släpps ut på deras marknader i 
enlighet med artikel 6.1 i direktiv 
2001/83/EG ska se till att recept som 
utfärdas av en behörig person i en annan 
medlemsstat för en namngiven patient 
kan användas på deras territorium och att 
eventuella begränsningar av erkännandet 
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av enskilda recept förbjuds, såvida inte de 
är
a) begränsade till vad som är nödvändigt 
och proportionellt för att skydda 
människors hälsa och är icke-
diskriminerande eller
b) grundas på legitima och berättigade 
tvivel angående äktheten eller innehållet i 
ett enskilt recept.
2. För att underlätta genomförandet av 
punkt 1 ska kommissionen anta
a) åtgärder som gör det möjligt för 
farmaceut eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal att kontrollera att 
receptet är äkta och att det utfärdats i en 
annan medlemsstat av en behörig person 
genom att ta fram en EU-modell för 
recept och stödja att e-recepten görs 
kompatibla,
b) åtgärder för att se till att de läkemedel 
som förskrivs i en medlemsstat och som 
lämnas ut i en annan kan identifieras 
korrekt och att produktinformationen till 
patienterna är begriplig,
c) åtgärder för att undanta särskilda 
kategorier av läkemedel från det 
erkännande av recept som föreskrivs i 
denna artikel, där detta är nödvändigt för 
att skydda folkhälsan.
3. De åtgärder som avses i punkt 2 a och b 
ska antas enligt det föreskrivande 
förfarandet i artikel 19.2. Åtgärderna i 
punkt 2 c, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 19.3.
4. Punkt 1 ska inte tillämpas på läkemedel 
som endast lämnas ut på speciellt 
läkarrecept i enlighet med artikel 71.2 i 
direktiv 2001/83/EG.

Or. de
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Motivering

Det finns stora risker för missbruk och bristande överensstämmelse, t.ex. i fråga om olika 
förpackningsstorlekar och produktbeteckningar i de enskilda medlemsstaterna, liksom 
osäkerhet kring rättsläget för patienterna när det gäller ett eventuellt skadeståndsansvar. I 
skäl 39 anför kommissionen själv en koppling mellan ömsesidigt erkännande och medicinskt 
erkännande. 

Även utan artikel 14 skulle EG-domstolens rättspraxis tillämpas fullt ut: patienten har alltså 
rätt till ersättning om han eller hon mottar ett läkemedel på apoteket utomlands, i en 
behandlande medlemsstat.

Ändringsförslag 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater som godkänner att ett 
läkemedel släpps ut på deras marknader i 
enlighet med artikel 6.1 i 
direktiv 2001/83/EG ska se till att recept 
som utfärdas av en behörig person i en 
annan medlemsstat för en namngiven 
patient kan användas på deras territorium 
och att eventuella begränsningar av 
erkännandet av enskilda recept förbjuds, 
såvida inte de är

1. Medlemsstater som godkänner att ett 
läkemedel släpps ut på marknaden i en 
medlemsstat i enlighet med artikel 6.1 i 
direktiv 2001/83/EG ska se till att recept 
som utfärdas av en behörig person i kraft 
av en medicinsk legitimation i en annan 
medlemsstat för en namngiven patient och 
för läkemedlet ifråga kan användas på 
deras territorium och att eventuella 
begränsningar av erkännandet av enskilda 
recept förbjuds, såvida inte de är

a) begränsade till vad som är nödvändigt 
och proportionellt för att skydda 
människors hälsa och är icke-
diskriminerande eller

a) begränsade till vad som är nödvändigt 
och proportionellt för att skydda 
människors hälsa och är icke-
diskriminerande eller

b) grundas på legitima och berättigade 
tvivel angående äktheten eller innehållet i 
ett enskilt recept.

b) grundas på legitima och berättigade 
tvivel angående äktheten eller innehållet i 
ett enskilt recept eller den förskrivande 
personens legitimation. Kostnaderna ska 
ersättas enligt villkoren i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad.

Or. de
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Motivering

Även om det är fråga om recept som utan tvekan är äkta kan det i enskilda konkreta fall 
förekomma legitima och berättigade tvivel kring en viss persons befogenhet att förskriva det 
berörda läkemedlet, t.ex. i samband med motiverade tvivel angående den förskrivande 
personens legitimation. Sådana tvivel beaktas genom ändringen i punkt 1 b.

Ändringsförslag 616
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater som godkänner att ett 
läkemedel släpps ut på deras marknader i 
enlighet med artikel 6.1 i 
direktiv 2001/83/EG ska se till att recept 
som utfärdas av en behörig person i en 
annan medlemsstat för en namngiven 
patient kan användas på deras territorium 
och att eventuella begränsningar av 
erkännandet av enskilda recept förbjuds, 
såvida inte de är

1. Medlemsstater som godkänner att ett 
läkemedel släpps ut på deras marknader i 
enlighet med artikel 6.1 i direktiv 
2001/83/EG ska se till att recept som 
utfärdas av en behörig person i en annan 
medlemsstat för en namngiven patient som 
läkemedlet är avsett för kan användas på 
deras territorium och att eventuella 
begränsningar av erkännandet av enskilda 
recept förbjuds, såvida de inte

a) begränsade till vad som är nödvändigt 
och proportionellt för att skydda 
människors hälsa och är icke-
diskriminerande eller

a) är begränsade till vad som är nödvändigt 
och proportionellt för att skydda 
människors hälsa och är icke-
diskriminerande eller

b) grundas på legitima och berättigade 
tvivel angående äktheten eller innehållet i 
ett enskilt recept.

b) grundas på legitima och berättigade 
tvivel angående äktheten eller innehållet i 
ett enskilt recept, eller yrkesställningen 
hos den som utfärdar receptet.

Or. en
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Ändringsförslag 617
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater som godkänner att ett 
läkemedel släpps ut på deras marknader i 
enlighet med artikel 6.1 i 
direktiv 2001/83/EG ska se till att recept 
som utfärdas av en behörig person i en 
annan medlemsstat för en namngiven 
patient kan användas på deras territorium 
och att eventuella begränsningar av 
erkännandet av enskilda recept förbjuds, 
såvida inte de är

1. Medlemsstater som godkänner att ett 
läkemedel släpps ut på deras marknader i 
enlighet med artikel 6.1 i direktiv 
2001/83/EG ska se till att recept som 
utfärdas av en behörig person i en annan 
medlemsstat för en namngiven patient som 
läkemedlet är avsett för kan användas på 
deras territorium och att eventuella 
begränsningar av erkännandet av enskilda 
recept förbjuds, såvida de inte

a) begränsade till vad som är nödvändigt 
och proportionellt för att skydda 
människors hälsa och är icke-
diskriminerande eller

a) är begränsade till vad som är nödvändigt 
och proportionellt för att skydda 
människors hälsa och är icke-
diskriminerande eller

b) grundas på legitima och berättigade 
tvivel angående äktheten eller innehållet i 
ett enskilt recept.

b) grundas på legitima och berättigade 
tvivel angående äktheten eller innehållet i 
ett enskilt recept, eller yrkesställningen 
hos den som utfärdar receptet.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget till artikel 14.1 b erkänns det att ett recept kan vara äkta (i det 
avseendet att det inte har förfalskats), men att det ändå kan finnas legitima tvivel om huruvida 
den som utfärdat receptet har en lämplig auktorisering eller huruvida den berörda personens 
yrkesutövning inte omfattas av en definitiv begränsning. I artikel 14.2 a hänvisas det till 
denna skillnad, och ändringsförslaget täpper till en sådan potentiell lucka. 
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Ändringsförslag 618
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Erkännandet av sådana recept ska inte 
påverka
i) nationella bestämmelser om 
utlämnande, medräknat generisk 
substitution,
ii) nationella bestämmelser om 
kostnadsersättning för europeiska recept, 
iii) en yrkesmässig eller etisk skyldighet 
som skulle förutsätta att farmaceuten
nekade att lämna ut läkemedel om 
receptet hade utfärdats i den behandlande 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 619
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Erkännandet av sådana recept ska inte 
påverka
i) nationella bestämmelser om 
utlämnande, medräknat generisk 
substitution,
ii) nationella bestämmelser om 
kostnadsersättning för europeiska recept, 
iii) en yrkesmässig eller etisk skyldighet 
som skulle förutsätta att farmaceuten 
nekade att lämna ut läkemedel om 
receptet hade utfärdats i den behandlande 
medlemsstaten.
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Or. en

Motivering

Enligt vår mening är syftet med direktivet att underlätta patienters rörlighet men inte att 
inrätta ett system i två delar, dvs. ett system för nationella patienter respektive patienter från 
en annan medlemsstat. Därför bör utlämnande av ett läkemedel som förskrivits i en annan 
medlemsstat följa samma principer som gäller för nationella recept. Även om ett recept kan 
erkännas innebär det inte att farmaceuten i alla enskilda fall skulle vara tvungen att lämna ut 
det som står på receptet. Den här åtskillnaden görs inte i direktivet. Farmaceuten bör inte 
uppleva det som sin skyldighet att lämna ut läkemedel som förskrivits i en annan medlemsstat 
om han eller hon inte skulle göra det i fråga om ett nationellt recept, eller om han eller hon 
skulle lämna ut läkemedlet i annan form (t.ex. ett generiskt läkemedel). 

Punkt iii krävs slutligen för klarhetens skull: erkännandet av ett recept påverkar inte det 
betalningssystem som tillämpas i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Erkännandet av sådana recept ska inte 
påverka tillämpningen av följande 
nationella regler:
i) Bestämmelser om utlämnande av 
läkemedel, medräknat generisk 
substitution,
ii) Bestämmelser om prisbildning och 
ersättning.
iii) Yrkesmässiga eller etiska 
bestämmelser som skulle berättiga en 
farmaceut att neka utlämnande om 
receptet hade utfärdats i hans eller 
hennes egen medlemsstat.

Or. de

Motivering

Direktivet syftar till att främja patienters rörlighet men däremot inte till att inrätta ett tudelat 
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system för inhemska respektive utländska patienter. Därför bör utlämnande av läkemedel som 
förskrivits i en annan medlemsstat följa samma bestämmelser som nationella recept. Punkt ii 
krävs för klarhetens skull: erkännandet av ett recept i utlandet påverkar inte nationella 
prisbildings- och ersättningssystem. 

Ändringsförslag 621
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Erkännandet av sådana recept ska inte 
påverka
a) nationella bestämmelser om formen på 
det läkemedel som lämnas ut, medräknat 
bestämmelser om generisk substitution,
b) nationella bestämmelser om 
kostnadsersättning för europeiska recept, 
c) varje yrkesmässig eller etisk skyldighet 
som skulle ge farmaceuten befogenhet att 
neka utlämnande av det läkemedel som 
receptet avser om receptet hade utfärdats i 
den behandlande medlemsstaten.

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.

Ändringsförslag 622
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) begränsade till vad som är nödvändigt 
och proportionellt för att skydda 
människors hälsa och är icke-
diskriminerande eller

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 623
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) innebär en ändring av 
medlemsstaternas rätt att fastställa vilka 
tjänster de beslutar att tillhandahålla.

Or. it

Motivering

Detta direktiv syftar inte till att påverka subsidiaritetsprincipen, som tillåter medlemsstaterna 
att avgöra vilka tjänster de ämnar tillhandahålla.
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Ändringsförslag 624
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Punkt 1 ovan ska träda i kraft när 
kommissionen i tillräcklig omfattning har 
genomfört

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

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

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

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

c) åtgärder för att undanta särskilda 
kategorier av läkemedel från det 
erkännande av recept som föreskrivs i 
denna artikel, där detta är nödvändigt för 
att skydda folkhälsan.

c) de åtgärder för att undanta särskilda 
kategorier av läkemedel från det 
erkännande av recept som föreskrivs i 
denna artikel, där detta är nödvändigt för 
att skydda folkhälsan.

Or. fi

Ändringsförslag 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Motivering

I det nuvarande förslaget skapar erkännandet av recept situationer och problem, såsom 
förfarandet för att överbrygga språkbarriärer, problem relaterade till olika apotekstjänster, 
och andra typer av problem som måste lösas för att man ska kunna garantera att ett recept i 
en medlemsstat hanteras professionellt, säkert och effektivt. Det är inte acceptabelt att 
kommissionen ensam genomför dessa åtgärder. Det måste vara medlemsstaterna som kommer 
överens om genomförandet.

Ändringsförslag 626
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För att underlätta genomförandet av 
punkt 1 ska kommissionen lägga fram 
förslag om följande:

Or. de

Motivering

De åtgärder som anges kommer nödvändigtvis att påverka hälso- och sjukvårdspersonalens 
verksamhet och skyddet av folkhälsan. Medlemsstaterna bör därför behålla sina befogenheter 
på dessa områden.

Ändringsförslag 627
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

De här initiativen bör först testas genom tillämpning av icke-bindande riktlinjer.

Ändringsförslag 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

I det nuvarande förslaget skapar erkännandet av recept situationer och problem, såsom 
förfarandet för att överbrygga språkbarriärer, problem relaterade till olika apotekstjänster, 
och andra typer av problem som måste lösas för att man ska kunna garantera att ett recept i 
en medlemsstat hanteras professionellt, säkert och effektivt. Det är inte acceptabelt att 
kommissionen ensam genomför dessa åtgärder. Det måste vara medlemsstaterna som kommer 
överens om genomförandet.
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Ändringsförslag 629
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De här initiativen bör först testas genom tillämpning av icke-bindande riktlinjer. 

Ändringsförslag 630
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) åtgärder för att se till att de läkemedel 
som förskrivs i en medlemsstat och som 
lämnas ut i en annan kan identifieras 
korrekt, enbart på grundval av 
Internationella generiska namn (INN), 
och att produktinformationen till 
patienterna är begriplig,

Or. en

Motivering

På recepten bör endast det internationella generiska namnet (INN) anges. INN är 
internationellt erkända och klara och tydliga för all hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att 
använda INN begränsas utlämningen av läkemedel inte enbart till dess namn (varumärke).  
Vissa medlemsstater främjar utlämnande och intag av billigare generiska läkemedel.
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Ändringsförslag 631
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) åtgärder för att se till att de läkemedel 
som förskrivs i en medlemsstat och som 
lämnas ut i en annan kan identifieras 
korrekt och att produktinformationen till 
patienterna är begriplig, samt att de recept 
som skrivs ut med hjälp av EU-modellen 
har formulerats i överensstämmelse med 
Internationella generiska namn (INN),

Or. fr

Motivering

Varubeteckningarna för vissa läkemedel kan variera från en medlemsstat till en annan. Om 
recepten formulerades med INN skulle problemet åtgärdas.

Ändringsförslag 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Motivering

I det nuvarande förslaget skapar erkännandet av recept situationer och problem, såsom 
förfarandet för att överbrygga språkbarriärer, problem relaterade till olika apotekstjänster, 
och andra typer av problem som måste lösas för att man ska kunna garantera att ett recept i 
en medlemsstat hanteras professionellt, säkert och effektivt. Det är inte acceptabelt att 
kommissionen ensam genomför dessa åtgärder. Det måste vara medlemsstaterna som kommer 
överens om genomförandet.

Ändringsförslag 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) åtgärder för att se till att de läkemedel 
som förskrivs i en medlemsstat och som 
lämnas ut i en annan kan identifieras 
korrekt och att produktinformationen till 
patienterna är begriplig; recept enligt 
denna EU-modell bör utfärdas med 
angivande av Internationella generiska 
namn (INN),

Or. en

Motivering

För att recept som utfärdas enligt EU-modellen ska gå att läsa överallt i Europa bör de 
skrivas på ett gemensamt språk, dvs. med angivande av Internationella generiska namn 
(INN). INN identifierar produkter enligt deras molekyler och inte enligt varumärken, som 
varierar från en medlemsstat till en annan.  

Ändringsförslag 634
John Bowis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) åtgärder för att vid behov garantera 

Adlib Express Watermark



PE418.360v01-00 50/94 AM\764262SV.doc

SV

kontakt mellan den som utfärdar receptet 
och den som lämnar ut läkemedlen, i syfte 
att säkra fullständig förståelse av 
behandlingen,

Or. en

Ändringsförslag 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) åtgärder för att underlätta kontakt 
mellan den som utfärdar receptet och den 
som lämnar ut läkemedlen, i syfte att 
klargöra tvivel i fråga om receptet,

Or. de

Motivering

Ett system för erkännande av europeiska recept bör möjliggöra direkt kontakt mellan läkare 
och farmaceuter.  Sådan direktkontakt är en förutsättning för att klargöra eventuella frågor 
om behandling med läkemedel och är redan i dag gängse praxis i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 636
Stefano Zappalà

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) åtgärder för att vid behov garantera 
kontakt mellan den som utfärdar receptet 
och den som lämnar ut läkemedlen, i syfte 
att säkra fullständig förståelse av 
behandlingen,

Or. en
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Motivering

Ett system som garanterar erkännandet av recept på EU-nivå bör innefatta kontakt mellan 
den som utfärdar receptet och den som delar ut läkemedlen. Detta är avgörande för att 
garantera förståelse av behandlingen, och på nationell nivå är det allmän praxis att personal 
som ansvarar för behandlingen kommunicerar med varandra om det förekommer tvivel kring 
ett recept. 

Ändringsförslag 637
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) åtgärder för att undanta särskilda 
kategorier av läkemedel från det 
erkännande av recept som föreskrivs i 
denna artikel, där detta är nödvändigt för 
att skydda folkhälsan.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 638
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) åtgärder för att undanta särskilda 
kategorier av läkemedel från det 
erkännande av recept som föreskrivs i 
denna artikel, där detta är nödvändigt för 
att skydda folkhälsan.

utgår

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 
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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.

Ändringsförslag 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) åtgärder för att undanta särskilda 
kategorier av läkemedel från det 
erkännande av recept som föreskrivs i 
denna artikel, där detta är nödvändigt för 
att skydda folkhälsan.

utgår

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör själva med stöd av sina befogenheter bedöma vilka kategorier av 
läkemedel som bör undantas från erkännande. Systemen för övervakning av erkända 
läkemedel varierar mellan medlemsstaterna. I enskilda fall kan kommissionen ifrågasätta 
nationella åtgärders proportionalitet, men det bemyndigande av beslut på europeisk nivå som 
anges i kommissionsförslaget skulle innebära överskridande av kommissionens 
fördragsenliga befogenheter.

Ändringsförslag 640
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) åtgärder för att undanta särskilda 
kategorier av läkemedel från det 
erkännande av recept som föreskrivs i 
denna artikel, där detta är nödvändigt för 

c) om nödvändigt åtgärder för att säkra att 
den som utfärdar receptet och den som 
lämnar ut läkemedlet kan kontakta 
varandra i syfte att garantera en 
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att skydda folkhälsan. fullständig behandlingsanalys. 

Or. fr

Motivering

Ett system som garanterar erkännandet av recept på europeisk nivå bör ge möjlighet till 
kontakt mellan den som lämnar ut läkemedlet och den som utfärdar receptet. Detta är viktigt 
för att garantera en fullständig behandlingsanalys. Dessutom är kommunikation redan 
gängse praxis i medlemsstaterna mellan hälso- och sjukvårdspersonal som bär ansvaret för 
behandlingen om det förekommer tvivel kring receptet. 

Ändringsförslag 641
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) åtgärder för att undanta särskilda 
kategorier av läkemedel från det 
erkännande av recept som föreskrivs i 
denna artikel, där detta är nödvändigt för 
att skydda folkhälsan.

c) åtgärder för att undanta särskilda 
kategorier av läkemedel från det 
erkännande av recept som föreskrivs i 
denna artikel, där villkoren i punkt 1 ovan
tillämpas, eller där detta är nödvändigt för 
att skydda folkhälsan.

Or. it

Motivering

För tydlighetens skull bör man upprepa de villkor som gör det möjligt för medlemsstaterna att 
godkänna eventuella begränsningar av erkännandet av enskilda recept.

Ändringsförslag 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. es

Motivering

I det nuvarande förslaget skapar erkännandet av recept situationer och problem såsom 
förfarandet för att överbrygga språkbarriärerna, problem relaterade till olika apotekstjänster 
och andra typer av problem som måste lösas för att man ska kunna garantera att ett recept i 
en medlemsstat hanteras professionellt, säkert och effektivt. Det är inte acceptabelt att 
kommissionen ensam genomför dessa åtgärder. Det måste vara medlemsstaterna som kommer 
överens om genomförandet.

Ändringsförslag 643
Nicolae Vlad Popa

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Beslutet att i exceptionella fall tillåta 
läkemedel som normalt inte är 
tillgängliga i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad bör fattas av en 
medicinsk kommitté som avgör om 
patientens liv står på spel, om hans eller 
hennes livskvalitet är försämrad eller om 
det skulle vara möjligt att tillhandahålla 
ett alternativt läkemedel som bedöms vara 
likadant.

Or. en
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Ändringsförslag 644
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De åtgärder som avses i punkt 2 a och b 
ska antas enligt det föreskrivande 
förfarandet i artikel 19.2. Åtgärderna i 
punkt 2 c, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 19.3.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är förknippat med tidigare ändringsförslag till artikel 14.2, där det 
föreslogs att dessa initiativ först bör testas i icke-bindande form. Denna punkt är därför inte 
längre nödvändig. 

Ändringsförslag 645
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Det finns inget i punkt 1 i denna 
artikel som förpliktar en medlemsstat där 
patienten är försäkrad att ersätta honom 
eller henne för ett läkemedel som 
förskrivits i den behandlande 
medlemsstaten och som inte ingår i
försäkringsfömånerna i den medlemsstat 
där den berörda personen är försäkrad.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsörslag försöker klargöra att den medlemsstat där patienten är försäkrad inte 
är skyldig att ersätta patienter när de får läkemedel i den behandlande medlemsstaten som 
inte är godkända i den medlemsstat där patienten är försäkrad. 

Ändringsförslag 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
av europeiska referensnätverk av 
vårdgivare. Dessa nätverk ska alltid vara 
öppna för nya vårdgivare som kan vilja 
delta, förutsatt att dessa uppfyller de 
fastställda villkoren och kriterierna.

1. Referensnätverk är frivilliga 
sammanslutningar som ska utbyta 
vetenskaplig erfarenhet i syfte att öka 
möjligheterna för patienter med sällsynta 
sjukdomar att få vård, på basis av den 
öppna samordningsmetoden.  
Referensnätverken erbjuder en möjlighet 
att visa på Europas excellens inom 
medicinsk forskning och vård. 
Medlemsstaterna ska främja inrättandet av 
europeiska referensnätverk av vårdgivare. 
Dessa nätverk ska alltid vara öppna för nya 
vårdgivare som kan vilja delta, förutsatt att 
dessa uppfyller de fastställda villkoren och 
kriterierna.

Or. de

Motivering

Det är fråga om en aspekt av hälso- och sjukvårdssystemens utformning som ingår i 
medlemsstaternas behörighet. Det bör ges möjlighet att stödja utbyte av kunskap och 
erfarenheter på området sällsynta sjukdomar. 
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Ändringsförslag 647
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
av europeiska referensnätverk av 
vårdgivare. Dessa nätverk ska alltid vara 
öppna för nya vårdgivare som kan vilja 
delta, förutsatt att dessa uppfyller de 
fastställda villkoren och kriterierna.

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
av europeiska referensnätverk av 
vårdgivare. De ska utnyttja erfarenheterna 
av det samarbete på hälso- och 
sjukvårdsområdet som fåtts inom ramen 
för Europeiska grupperingar för 
territoriellt samarbete (EGTS). Dessa 
nätverk ska alltid vara öppna för nya 
vårdgivare som kan vilja delta, förutsatt att 
dessa uppfyller de fastställda villkoren och 
kriterierna. 

Or. it

Motivering

EGTS – Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete – är ett nytt instrument som 
erkänns på gemenskapsnivå i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006. 
De utgör en viktig referenspunkt på regional makronivå. 

Ändringsförslag 648
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
av europeiska referensnätverk av 
vårdgivare. Dessa nätverk ska alltid vara 
öppna för nya vårdgivare som kan vilja 
delta, förutsatt att dessa uppfyller de 
fastställda villkoren och kriterierna.

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
av europeiska referensnätverk av 
vårdtjänster och vårdgivare när det gäller 
sällsynta sjukdomar. Dessa nätverk ska 
alltid vara öppna för nya vårdgivare som 
kan vilja delta, förutsatt att dessa uppfyller 
de fastställda villkoren och kriterierna.

Or. fr
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Motivering

I nuläget bör de europeiska referensnätverkens befogenheter begränsas till vissa sjukdomar.

Ändringsförslag 649
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
av europeiska referensnätverk av 
vårdgivare. Dessa nätverk ska alltid vara 
öppna för nya vårdgivare som kan vilja 
delta, förutsatt att dessa uppfyller de 
fastställda villkoren och kriterierna.

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
av europeiska referensnätverk av 
vårdgivare, särskilt på området sällsynta 
sjukdomar. Dessa nätverk ska alltid vara 
öppna för nya vårdgivare som kan vilja 
delta, förutsatt att dessa uppfyller de 
fastställda villkoren och kriterierna.

Or. de

Motivering

Inrättandet av europeiska referensnätverk av vårdgivare är en särskild prioritering på 
området sällsynta sjukdomar, eftersom enskilda medlemsstater inte har den sakkunskap och 
de tekniska möjligheter som krävs på området för att hjälpa en patient på vederbörligt sätt. 
Verksamheten inom området sällsynta sjukdomar tillför ett äkta europeiskt mervärde. Därför 
bör inrättandet av nätverken börja just här. 

Ändringsförslag 650
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska fastställa 
mekanismer för certifiering och 
ackreditering av de nationella 
referensnätverken i syfte att garantera 
behandlingsförlopp som stämmer överens 
med kvalitets– och säkerhetsnormer.

Adlib Express Watermark



AM\764262SV.doc 59/94 PE418.360v01-00

SV

Certifieringsmekanismerna ska 
tillhandahållas av utsedda internationella 
institut och en europeisk styrelse som 
består av företrädare för medlemsstaterna 
och de mest relevanta 
patientorganisationerna. De ska ansvara 
för att övervaka och kontrollera det 
faktiska genomförandet av 
mekanismerna.

Or. en

Motivering

Det bör fastställas en mekanism för oberoende certifiering av de behandlingsförlopp och 
nätverk som medlemsstaterna ackrediterar och erkänner. Man kan tillsätta en europeisk 
styrelse bestående av företrädare för medlemsstaterna och de mest relevanta 
patientorganisationerna, som ansvarar för att övervaka verksamheten och genomförandet i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De europeiska referensnätverken ska utgår
a) bidra till att utnyttja potentialen för det 
europeiska samarbetet om högt 
specialiserad hälso- och sjukvård för 
patienter och hälso- och sjukvårdssystem 
genom att utnyttja nya medicinska rön 
och metoder,
b) bidra till att främja tillgången till 
högkvalitativ och kostnadseffektiv hälso-
och sjukvård för alla patienter med 
sjukdomar som kräver särskilda resurser 
eller särskild expertis,
c) se till att resurserna utnyttjas så 
kostnadseffektivt som möjligt genom att 
koncentrera dem där det är lämpligt,
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d) bidra till kunskapsutbyte och 
utbildning för hälso- och 
sjukvårdspersonal,
e) ta fram riktmärken för kvalitet och 
säkerhet och bidra till att utveckla och 
sprida bästa praxis inom och utanför 
nätverket,
f) hjälpa medlemsstater som inte har så 
många patienter med en viss sjukdom 
eller saknar teknik eller expertis att 
erbjuda ett komplett utbud av högt 
specialiserade tjänster av högsta kvalitet.

Or. de

Ändringsförslag 652
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) bidra till att kombinera kunskaper om 
sjukdomsförebyggande och om vård av de 
viktigaste allmänt förekommande 
sjukdomarna,

Or. nl

Motivering

Samarbetet inom europeiska referenscentrum bör inte begränsas till sällsynta sjukdomar.

Ändringsförslag 653
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) se till att resurserna utnyttjas så c) se till att resurserna utnyttjas så 
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kostnadseffektivt som möjligt genom att 
koncentrera dem där det är lämpligt,

kostnadseffektivt som möjligt genom att 
koncentrera dem när det är medicinskt
motiverat,

Or. fr

Motivering

Det bör alltid finnas ett medicinskt eller vetenskapligt motiv till att kompetenser, tekniska 
resurser och forskningsresurser koncentreras. Koncentrationen ska göras utgående från 
kvalitetskriterier. Man bör garantera patienterna bästa möjliga behandling och ekonomiska 
krav bör inte styra. 

Ändringsförslag 654
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) inrätta instrument som gör det möjligt 
att vid allvarliga olyckor utnyttja 
befintliga hälsoresurser optimalt, framför
allt i gränsområden.

Or. fr

Motivering

Allvarliga olyckor kräver akutvård vilket bör beaktas av de europeiska referensnätverken.

Ändringsförslag 655
Kathy Sinnott

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) tillhandahålla planer och förfaranden 
för att uppgradera specialiserade hälso-
och sjukvårdsresurser i händelse av större 
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olyckor eller katastrofsituationer, särskilt 
i gränsområden. 

Or. en

Motivering

Om det inträffar en olycka (eller en katastrof) bör hälso- och sjukvård självfallet ges inom 
ramen för så få administrativa förfaranden för förhandsgodkännande som möjligt.   

Behovet av snabba åtgärder i katastrofsituationer i gränsområden kräver brett samarbete 
mellan medlemsstaterna och deras regionala akutvårdssystem.   Paramedicinsk personal är 
viktig i sådana situationer.

Ändringsförslag 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta följande: utgår
a) En förteckning över särskilda kriterier 
och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla, 
däribland de villkor och kriterier som 
krävs av vårdgivare som önskar delta, i 
syfte att särskilt se till att de europeiska 
referensnätverken
i) har tillräcklig kapacitet att 
diagnostisera, följa upp och handlägga 
patienter med dokumenterat goda resultat 
i den mån det är tillämpligt,
ii) har tillräcklig kapacitet och 
verksamhet för att tillhandahålla 
relevanta tjänster och upprätthålla god 
kvalitet på de tjänster som erbjuds,
iii) har kapacitet att ge expertråd, 
diagnostisera eller bekräfta en diagnos, 
utarbeta och följa riktlinjer för god praxis 
och genomföra resultatåtgärder och 
kvalitetskontroll,
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iv) kan visa att de arbetar 
tvärvetenskapligt,
v) kan erbjuda expertis och erfarenhet på 
hög nivå, dokumenterat genom 
publikationer, anslag eller hedersposter 
och utbildningsverksamhet,
vi) har en stark forskning,
vii) deltar i epidemiologisk övervakning, 
t.ex. register,
viii) har en nära koppling till och ett nära 
samarbete med andra expertcentrum och 
nätverk på nationell och internationell 
nivå och kapacitet att nätverka,
ix) har en nära koppling till och ett nära 
samarbete med eventuella 
patientföreningar.
b) Förfarandet för att inrätta de 
europeiska referensnätverken.

Or. de

Motivering

Det är fråga om en aspekt av hälso- och sjukvårdssystemens utformning som ingår i 
medlemsstaternas behörighet. Det bör ges möjlighet att stödja utbyte av kunskap och 
erfarenheter på området sällsynta sjukdomar. 

Ändringsförslag 657
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – inledningen och led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta följande: 3. Kommissionen ska lägga fram förslag 
om följande:

a) En förteckning över särskilda kriterier 
och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla, 
däribland de villkor och kriterier som krävs 
av vårdgivare som önskar delta, i syfte att 

a) En förteckning över särskilda kriterier 
och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla, 
däribland en förteckning över de sällsynta 
sjukdomar som ska täckas och de villkor 
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särskilt se till att de europeiska 
referensnätverken

och kriterier som krävs av vårdgivare som 
önskar delta, i syfte att särskilt se till att de 
europeiska referensnätverken

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. 

Ändringsförslag 658
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – inledningen och led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta följande: 3. Kommissionen ska lägga fram förslag 
om följande:

a) En förteckning över särskilda kriterier 
och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla, 
däribland de villkor och kriterier som krävs 
av vårdgivare som önskar delta, i syfte att 
särskilt se till att de europeiska 
referensnätverken

a) En förteckning över särskilda kriterier 
och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla, 
däribland en förteckning över de sällsynta 
sjukdomar som ska täckas och de villkor 
och kriterier som krävs av vårdgivare som 
önskar delta, i syfte att särskilt se till att de 
europeiska referensnätverken

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 
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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.

Ändringsförslag 659
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta följande: 3. Efter att ha samrått med de viktigaste 
parterna ska kommissionen anta följande:

Or. en

Ändringsförslag 660
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta följande: 3. Kommissionen ska arbeta tillsammans 
med de europeiska referensnätverken för 
att ta fram följande: 

Or. en

Motivering

Kommissionen har finansierat ca fem europeiska referensnätverk som pilotprojekt. Dessa 
projekt bör utvärderas innan bindande kriterier tas fram.  I detta skede bör kommissionen 
arbeta tillsammans med de europeiska referensnätverken för att ta fram icke-bindande 
kriterier.
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Ändringsförslag 661
Georgs Andrejevs

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta följande: 3. Kommissionen ska tillsammans med 
relevanta experter och parter anta 
följande:

Or. en

Motivering

Då man grundar europeiska referensnätverk är det viktigt att samråda med parterna för att ta 
fram en korrekt och lämplig förteckning över kriterier och därmed garantera att nätverken 
fungerar.

Ändringsförslag 662
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En förteckning över särskilda kriterier 
och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla, 
däribland de villkor och kriterier som krävs 
av vårdgivare som önskar delta, i syfte att 
särskilt se till att de europeiska 
referensnätverken

a) En förteckning över särskilda kriterier 
och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla, 
däribland en förteckning över de sällsynta 
och livshotande samt svårbehandlade 
sjukdomar som ska täckas och de villkor 
och kriterier som krävs av vårdgivare som 
önskar delta, i syfte att särskilt se till att de 
europeiska referensnätverken

Or. en

Motivering

Det är viktigt att utarbeta en förteckning över sällsynta och livshotande sjukdomar som 
patienterna kommer att dö av om det inte finns någon expertbehandling i deras eget land. I 
EU finns det t.ex. på cancerområdet några centrum där man kan få specialistvård, och dessa 
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bör uppmuntras att sprida sin sakkunskap på ett bättre sätt.

Ändringsförslag 663
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En förteckning över särskilda kriterier 
och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla, 
däribland de villkor och kriterier som krävs 
av vårdgivare som önskar delta, i syfte att 
särskilt se till att de europeiska 
referensnätverken

a) En förteckning över särskilda kriterier 
och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla, 
däribland en förteckning över de sällsynta 
sjukdomar som ska täckas och de villkor 
och kriterier som krävs av vårdgivare som 
önskar delta, i syfte att särskilt se till att de 
europeiska referensnätverken

Or. en

Ändringsförslag 664
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a – led ixa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ixa) har lämpliga och effektiva kontakter 
med teknikleverantörer,

Or. fr

Motivering

Referenscentrumen är till för att påskynda spridningen av innovativa medicinska metoder, 
men förslaget till direktiv ger ingen vägledning om kontakterna med teknikleverantörerna, 
som är en viktig källa till innovation. 
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Ändringsförslag 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a – led ixa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ixa) i första hand ägnar sig åt 
behandlingen av mycket sällsynta 
sjukdomar eller åkommor som är så 
kostnadsintensiva eller som kräver en så 
hög specialiseringsnivå att det är omöjligt 
att ge den vård som behövs i varje enskild 
medlemsstat, 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att undvika en situation där remisser via europeiska referensnätverk medför att 
behandlingen inte kan fås nära patientens hem.

Ändringsförslag 666
Colm Burke

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a – led ixa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ixa) undersöka möjligheten att kombinera 
nationella kontaktpunkter och europeiska 
referensnätverk till en enskild 
institutionell struktur i varje enskild 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Nationella kontaktpunkter och europeiska referensnätverk skulle kunna kombineras så att 
patienter som vill ha information om gränsöverskridande hälso- och sjukvård kan få 
informationen på ett enda ställe.

Adlib Express Watermark



AM\764262SV.doc 69/94 PE418.360v01-00

SV

Ändringsförslag 667
Karin Jöns

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förfarandet för att inrätta de europeiska 
referensnätverken.

b) Förfarandet för att inrätta de europeiska 
referensnätverken. Kommissionen ska 
även främja utvecklingen av europeiska 
ackrediteringsförfaranden för att säkra 
att certifieringen av vårdgivare som hör 
till referensnätverket sker på ett 
oberoende, objektivt, öppet och icke 
vinstdrivande sätt.

Or. de

Motivering

Endast genom ett europeiskt ackrediteringsförfarande kan man garantera att de vårdgivare 
som hör till referensnätverket faktiskt uppfyller de kvalitetskriterier som krävs, samtidigt som 
hänsyn tas till subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 668
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) åtgärder för att säkra att de 
europeiska referensnätverken är rimligt 
prissatta och geografiskt tillgängliga.

Or. nl

Motivering

Om bestämmelsen om specialistvård på europeisk nivå ska genomföras bör det finnas 
garantier för att vården är och förblir tillgänglig.
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Ändringsförslag 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En remiss via ett referensnätverk för 
behandling i en annan medlemsstat bör 
ges när behandlingen av mycket sällsynta 
sjukdomar eller åkommor är så 
kostnadsintensiv eller kräver en så hög 
specialiseringsnivå att det är omöjligt att 
ge den vård som behövs i en viss 
medlemsstat, och referensnätverken bör 
därmed komplettera hälso- och 
sjukvården i den staten,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att undvika en situation där remisser via europeiska referensnätverk medför att 
behandlingen inte kan fås nära patientens hem.

Ändringsförslag 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. När det gäller all behandling som inte 
uppfyller kriterierna i punkt 3a ska 
medlemsstaterna ansvara för 
tillhandahållandet av behandlingen så 
nära patientens hem som möjligt och 
garantera jämlik geografisk tillgång. 

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att undvika en situation där remisser via europeiska referensnätverk medför att 
behandlingen inte kan fås nära patientens hem.

Ändringsförslag 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3c (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. De åtgärder som avses i denna artikel 
ska inte finansieras via de sedvanliga 
mekanismer för finansiering av vård som 
avses i övriga delar av detta direktiv.  
Europeiska regionala utvecklingsfonden1

(strukturfonderna) ska användas för att 
utveckla de europeiska referensnätverken. 
Referensnätverken kommer ofta att 
tillhandahålla vård som inte är tillgänglig 
i den medlemsstat där patienten är bosatt, 
och därför ska mekanismer såsom 
ersättning inte gälla.
______________________
1 http:ec.europa.eu/regional_policy/
funds/2007/index_en.htm

Or. en

Motivering

Det är viktigt att klargöra vem som ska betala då en remiss ges via ett europeiskt 
referensnätverk. Det är även viktigt att se till att betalningen görs på ett sådant sätt att den 
behandling som behövs verkligen är tillgänglig för alla patienter, och att tillhandahållandet 
av de flesta andra behandlingar i närheten av patientens hem inte äventyras. 
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Ändringsförslag 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärderna i punkt 3 som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom komplettering ska antas 
enligt det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 19.3.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 673
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärderna i punkt 3 som avser att 
ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom komplettering ska antas 
enligt det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 19.3.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med ett tidigare ändringsförslag till artikel 8.1 från 
samma ledamot  Kommissionen har finansierat ca fem europeiska referensnätverk som 
pilotprojekt. Dessa projekt bör utvärderas innan bindande kriterier tas fram. I detta skede bör 
kommissionen arbeta tillsammans med de europeiska referensnätverken för att ta fram icke-
bindande kriterier.
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Ändringsförslag 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Försöksområden

För att framtidens vårdpolitik ska bli så 
effektiv som möjligt ska kommissionen 
utse gränsregioner till försöksområden 
där nyskapande initiativ inom 
gränsöverskridande vård grundligt kan 
utprovas, analyseras och utvärderas. 

Or. nl

Ändringsförslag 675
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
E-hälsa

Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 anta särskilda 
åtgärder som krävs för att uppnå 
driftskompatibilitet mellan IKT-systemen 
på hälso- och sjukvårdsområdet närhelst 
medlemsstaterna beslutar att införa 
sådana system. Dessa åtgärder ska 
avspegla nya medicinska rön och metoder 
och respektera den grundläggande rätten 
till skydd av personuppgifter i enlighet 
med tillämplig lag. De ska särskilt 
fastställa de standarder och den 
terminologi som krävs för att 
IKT-systemen i fråga ska bli kompatibla 
så att en säker, högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
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kan säkerställas.

Or. sv

Motivering

Den politiska styrningen av sjukvården är inte en fråga om att lägga sig i t.ex. hur 
operationer ska utföras. Den bör handla om att slå fast riktlinjer, göra 
effektivitetsbedömningar, ge vägledning i finansiella frågor samt övervaka att kvaliteten är 
tillfredställande och i linje med den politiska ambitionsnivån för sjukvården. 
Medlemsstaterna har organiserat sin sjukvård på ett säkert och tillförlitligt sätt. Sjukvården, 
inklusive utvärderingar av nya produkter och metoder, bör även i fortsättningen hanteras på 
nationell nivå, då det annars riskerar att leda till mer byråkrati.

Ändringsförslag 676
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 anta särskilda
åtgärder som krävs för att uppnå
driftskompatibilitet mellan IKT-systemen
på hälso- och sjukvårdsområdet närhelst 
medlemsstaterna beslutar att införa 
sådana system. Dessa åtgärder ska 
avspegla nya medicinska rön och metoder 
och respektera den grundläggande rätten 
till skydd av personuppgifter i enlighet 
med tillämplig lag. De ska särskilt 
fastställa de standarder och den terminologi 
som krävs för att IKT-systemen i fråga ska 
bli kompatibla så att en säker, högkvalitativ 
och effektiv gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård kan säkerställas.

Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna ta fram åtgärder för att 
underlätta driftskompatibilitet mellan 
informations- och 
kommunikationstekniken i den 
utsträckning som detta krävs för att 
garantera patientsäkerhet inom den 
gränsöverskridande hälso- och 
sjukvården. Dessa åtgärder ska avspegla 
nya medicinska rön och metoder och 
respektera den grundläggande rätten till 
skydd av personuppgifter i enlighet med 
tillämplig lag. De ska särskilt fastställa de 
standarder och den terminologi som krävs 
för att IKT-systemen i fråga ska bli 
kompatibla så att en säker, högkvalitativ 
och effektiv gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård kan säkerställas.

Or. en
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Motivering

Åtgärder för e-hälsa bör övervägas noggrant innan bindande normer antas. Inom ramen för 
åtgärden e-hälsa 2004 har medlemsstaterna redan börjat engagera sig i de insatser som 
krävs för ett brett antagande av e-hälsotekniken senast 2010. Det här direktivet bör inte 
föregripa genomförandet av denna plan.

Ändringsförslag 677
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 anta särskilda 
åtgärder som krävs för att uppnå 
driftskompatibilitet mellan IKT-systemen 
på hälso- och sjukvårdsområdet närhelst 
medlemsstaterna beslutar att införa sådana 
system. Dessa åtgärder ska avspegla nya 
medicinska rön och metoder och respektera 
den grundläggande rätten till skydd av 
personuppgifter i enlighet med tillämplig 
lag. De ska särskilt fastställa de standarder 
och den terminologi som krävs för att 
IKT-systemen i fråga ska bli kompatibla så 
att en säker, högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
kan säkerställas.

Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 anta särskilda 
åtgärder som krävs för att uppnå 
driftskompatibilitet mellan IKT-systemen 
på hälso- och sjukvårdsområdet närhelst 
medlemsstaterna beslutar att införa sådana 
system. Dessa åtgärder ska vara förenliga 
med tillämpliga lagar om uppgiftsskydd i 
respektive medlemsstat och även avspegla 
nya medicinska rön och metoder och 
respektera den grundläggande rätten till 
skydd av personuppgifter. De ska särskilt 
fastställa de standarder och den terminologi 
som krävs för att IKT-systemen i fråga ska 
bli kompatibla så att en säker, högkvalitativ 
och effektiv gränsöverskridande hälso- och
sjukvård kan säkerställas.

Or. en

Ändringsförslag 678
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 anta särskilda 

Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 anta särskilda 
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åtgärder som krävs för att uppnå 
driftskompatibilitet mellan IKT-systemen 
på hälso- och sjukvårdsområdet närhelst 
medlemsstaterna beslutar att införa sådana 
system. Dessa åtgärder ska avspegla nya 
medicinska rön och metoder och respektera 
den grundläggande rätten till skydd av 
personuppgifter i enlighet med tillämplig 
lag. De ska särskilt fastställa de standarder 
och den terminologi som krävs för att 
IKT-systemen i fråga ska bli kompatibla så 
att en säker, högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
kan säkerställas.

åtgärder som krävs för att uppnå 
driftskompatibilitet mellan IKT-systemen 
på hälso- och sjukvårdsområdet närhelst 
medlemsstaterna beslutar att införa sådana 
system. Dessa åtgärder ska avspegla nya 
medicinska rön och metoder och respektera 
den grundläggande rätten till skydd av 
personuppgifter i enlighet med tillämplig 
lagstiftning om uppgiftsskydd i varje 
enskild medlemsstat. De ska särskilt 
fastställa de standarder och den terminologi 
som krävs för att IKT-systemen i fråga ska 
bli kompatibla så att en säker, högkvalitativ 
och effektiv gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård kan säkerställas.

Or. de

Ändringsförslag 679
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 anta särskilda 
åtgärder som krävs för att uppnå 
driftskompatibilitet mellan IKT-systemen 
på hälso- och sjukvårdsområdet närhelst 
medlemsstaterna beslutar att införa sådana 
system. Dessa åtgärder ska avspegla nya 
medicinska rön och metoder och respektera 
den grundläggande rätten till skydd av 
personuppgifter i enlighet med tillämplig 
lag. De ska särskilt fastställa de standarder 
och den terminologi som krävs för att 
IKT-systemen i fråga ska bli kompatibla så 
att en säker, högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
kan säkerställas.

Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 anta särskilda 
åtgärder som krävs för att uppnå 
driftskompatibilitet mellan IKT-systemen 
på hälso- och sjukvårdsområdet närhelst 
medlemsstaterna beslutar att införa sådana 
system. Dessa åtgärder ska avspegla nya 
medicinska rön och metoder och respektera 
den grundläggande rätten till skydd av 
personuppgifter i enlighet med tillämplig 
lag. De ska särskilt fastställa:

– de standarder och den terminologi som 
krävs för att IKT-systemen i fråga ska bli 
kompatibla så att en säker, högkvalitativ 
och effektiv gränsöverskridande hälso- och 
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sjukvård kan säkerställas,
– bestämmelser om tillgång till 
patientjournaler, och mer specifikt 
bestämmelser om hur man ska få 
patientens uttryckliga samtycke till att 
konsultera hans eller hennes journal.

Or. fr

Motivering

Det bör fastställas strikta normer för tillgången till patientjournaler och villkor för att få 
patientens uttryckliga samtycke om man vill konsultera en individuell journal.

Ändringsförslag 680
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 anta särskilda 
åtgärder som krävs för att uppnå 
driftskompatibilitet mellan IKT-systemen 
på hälso- och sjukvårdsområdet närhelst 
medlemsstaterna beslutar att införa sådana 
system. Dessa åtgärder ska avspegla nya 
medicinska rön och metoder och respektera 
den grundläggande rätten till skydd av 
personuppgifter i enlighet med tillämplig 
lag. De ska särskilt fastställa de standarder 
och den terminologi som krävs för att 
IKT-systemen i fråga ska bli kompatibla så 
att en säker, högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
kan säkerställas.

Medlemsstaterna ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 anta särskilda 
åtgärder som krävs för att uppnå 
driftskompatibilitet mellan IKT-systemen 
på hälso- och sjukvårdsområdet närhelst 
medlemsstaterna beslutar att införa sådana 
system. Dessa åtgärder ska beakta nya 
medicinska rön och metoder och respektera 
den grundläggande rätten till skydd av 
personuppgifter i enlighet med tillämplig 
lag. De ska särskilt fastställa de standarder 
och den terminologi som krävs för att 
IKT-systemen i fråga ska bli kompatibla så 
att en säker, högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
kan säkerställas.

Or. de
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Ändringsförslag 681
Georgs Andrejevs

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
användningen av e-hälsotjänster och 
andra telemedicinska tjänster 
a) uppfyller samma yrkesmässiga 
medicinska kvalitets- och 
säkerhetsnormer som de som tillämpas för 
icke-elektronisk hälso- och sjukvård,
b) erbjuder tillräckligt patientskydd, 
särskilt genom att införa lämpliga 
juridiska krav för vårdpersonalen, i likhet 
med de krav som gäller tillhandahållandet 
av icke-elektronisk hälso- och sjukvård. 

Or. en

Motivering

Den här nya tekniken erbjuder inte endast framsteg utan kan även leda till potentiellt 
missbruk av informations- och kommunikationsteknik inom hälso- och sjukvård, med 
relaterade risker för patienterna. Därför bör samma garantier i fråga om kvalitet och 
säkerhet gälla för dessa tjänster jämfört med medicinska ”standardtjänster”. 

Ändringsförslag 682
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
användningen av e-hälsotjänster och 
andra telemedicinska tjänster uppfyller 
samma kvalitets– och säkerhetsnormer 
som de som tillämpas för icke-elektronisk 
hälso- och sjukvård.
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Or. en

Ändringsförslag 683
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Samarbete om nya medicinska metoder

1. Medlemsstaterna ska främja 
inrättandet och förvaltningen av ett 
nätverk med nationella myndigheter eller 
organ som är ansvariga för utvärdering 
av medicinska metoder.
2. Nätverket för utvärdering av 
medicinska metoder ska
a) stödja samarbetet mellan nationella 
myndigheter eller organ,
b) bidra till objektiv, tillförlitlig, aktuell, 
tydlig och överförbar information om hur 
verkningsfulla metoderna är på kort och 
lång sikt samt möjliggöra ett effektivt 
utbyte av sådan information mellan 
nationella myndigheter eller organ.
3. Medlemsstaterna ska utse de 
myndigheter eller organ som ska delta i 
det nätverk som avses i punkt 1 och 
meddela kommissionen myndigheternas 
eller organens namn och 
kontaktuppgifter.
4. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2 anta 
de åtgärder som krävs för att inrätta och 
förvalta detta nätverk och ange vilken art 
och typ av information som ska utbytas.

Or. sv
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Motivering

Den politiska styrningen av sjukvården är inte en fråga om att lägga sig i t.ex. hur 
operationer ska utföras. Den bör handla om att slå fast riktlinjer, göra 
effektivitetsbedömningar, ge vägledning i finansiella frågor samt övervaka att kvaliteten är 
tillfredställande och i linje med den politiska ambitionsnivån för sjukvården. 
Medlemsstaterna har organiserat sin sjukvård på ett säkert och tillförlitligt sätt. Sjukvården, 
inklusive utvärderingar av nya produkter och metoder, bör även i fortsättningen hanteras på 
nationell nivå, då det annars riskerar att leda till mer byråkrati.

Ändringsförslag 684
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete om nya medicinska metoder Samarbete om medicinska metoder

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
och förvaltningen av ett nätverk med 
nationella myndigheter eller organ som är 
ansvariga för utvärdering av medicinska 
metoder.

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
och förvaltningen av ett nätverk med 
nationella myndigheter eller organ som är 
ansvariga för utvärdering av medicinska 
metoder.

1a. Kommissionen ska i samråd med 
Europaparlamentet inrätta en operativ 
ram för nätverket som grundas på 
principerna för goda styrelseformer, 
däribland insyn, objektivitet, rättvisa 
förfaranden och fullständig medverkan 
för samtliga berörda samhällsgrupper, 
inbegripet hälso- och sjukvårdspersonal, 
patienter, forskare och industri.

2. Nätverket för utvärdering av medicinska 
metoder ska

2. Nätverket för utvärdering av medicinska 
metoder ska

a) stödja samarbetet mellan nationella 
myndigheter eller organ,

a) stödja samarbetet mellan nationella 
myndigheter eller organ,

aa) hitta hållbara sätt att skapa balans 
mellan målen om tillgång till läkemedel, 
belöning av innovation och förvaltning av 
sjukvårdsbudgetar,
ab) ta fram öppna, objektiva, heltäckande 
och snabba förfaranden och metoder som 
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skapar balans mellan samtliga mål,
ac) garantera att alla relevanta 
samhällsgrupper deltar fullt ut, särskilt 
patienter, medicinsk personal, forskare 
och industri,

b) bidra till objektiv, tillförlitlig, aktuell, 
tydlig och överförbar information om hur 
verkningsfulla metoderna är på kort och 
lång sikt samt möjliggöra ett effektivt 
utbyte av sådan information mellan 
nationella myndigheter eller organ.

b) bidra till objektiv, tillförlitlig, aktuell, 
tydlig och överförbar information om hur 
verkningsfulla metoderna är på kort och 
lång sikt samt möjliggöra ett effektivt 
utbyte av sådan information mellan 
nationella myndigheter eller organ.

3. Medlemsstaterna ska utse de 
myndigheter eller organ som ska delta i det 
nätverk som avses i punkt 1 och meddela 
kommissionen myndigheternas eller 
organens namn och kontaktuppgifter.

3. Medlemsstaterna ska utse de 
myndigheter eller organ som ska delta i det 
nätverk som avses i punkt 1. 
Kommissionen ska endast tillåta sådana 
myndigheter som uppfyller principerna 
för goda styrelseformer att medverka i 
nätverket.

4. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2 anta de 
åtgärder som krävs för att inrätta och 
förvalta detta nätverk och ange vilken art 
och typ av information som ska utbytas.

4. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2 anta de 
åtgärder som krävs för att inrätta och 
förvalta detta nätverk i enlighet med 
ovanstående mål, och ange vilken art och 
typ av information som ska utbytas.

Or. en

Motivering

Det föreslagna nätverket bör verka enligt principerna om goda styrelseformer som de 
fastställs i kommissionens vitbok om europeiska styrelseformer (2001), särskilt när det gäller 
öppenhet, ansvarsskyldighet, effektivitet och konsekvens. Samarbetet om utvärdering av 
medicinska metoder bör främja öppna, objektiva, heltäckande och snabba förfaranden.   
Därför bör kommissionen endast tillåta sådana myndigheter som uppfyller dessa normer att 
utvärdera medicinska metoder. Detta ändringsförslag hör ihop med ett ändringsförslag till 
skäl 43. 
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Ändringsförslag 685
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Artikel 17 – title

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete om nya medicinska metoder Samarbete om medicinska metoder

Or. en

Motivering

Utvärderingarna bör omfatta alla medicinska metoder, även befintliga. Detta kan underlätta 
en god resursfördelning inom medlemsstaternas sjuk- och hälsovårdssystem.

Ändringsförslag 686
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
och förvaltningen av ett nätverk med 
nationella myndigheter eller organ som är 
ansvariga för utvärdering av medicinska 
metoder.

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
och förvaltningen av ett nätverk med 
nationella myndigheter eller organ som är 
ansvariga för utvärdering av medicinska 
metoder. Nätverket ska drivas enligt 
principerna för goda styrelseformer, 
däribland insyn, objektivitet, rättvisa 
förfaranden och fullständig medverkan 
för samtliga berörda grupper, inbegripet 
hälso- och sjukvårdspersonal, patienter, 
forskare och industri, utom i fall där 
nationell lagstiftning utesluter en eller 
flera av dessa gruppers deltagande.

Or. en
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Ändringsförslag 687
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
och förvaltningen av ett nätverk med 
nationella myndigheter eller organ som är
ansvariga för utvärdering av medicinska 
metoder.

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
och förvaltningen av ett nätverk med 
nationella myndigheter eller organ som är 
ansvariga för utvärdering av medicinska 
metoder. För att nätverket ska fungera 
ska medlemsstaterna inrätta ett system 
grundat på principerna för goda 
styrelseformer, däribland insyn, 
objektivitet, rättvisa förfaranden och 
fullständig medverkan för samtliga 
berörda grupper, inbegripet 
arbetsmarknadens parter, hälso- och 
sjukvårdspersonal, patienter, forskare och 
industri.

Or. en

Motivering

Inrättandet av ett nätverk för att underlätta förvaltningen av nya medicinska metoder bör 
omfatta samtliga relevanta parter, medräknat arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
och förvaltningen av ett nätverk med 
nationella myndigheter eller organ som är 
ansvariga för utvärdering av medicinska 
metoder.

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
och förvaltningen av ett nätverk med 
nationella myndigheter eller organ som är 
ansvariga för utvärdering av medicinska 
metoder. För att nätverket ska fungera 
ska medlemsstaterna inrätta ett system 
grundat på principerna för goda 
styrelseformer, däribland insyn, 
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objektivitet, rättvisa förfaranden och 
fullständig medverkan för samtliga 
berörda grupper, inbegripet 
arbetsmarknadens parter, hälso- och 
sjukvårdspersonal, patienter, forskare och 
industri.

Or. en

Motivering

Inrättandet av ett nätverk för att underlätta förvaltningen av nya medicinska metoder bör 
omfatta samtliga relevanta parter, medräknat arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
och förvaltningen av ett nätverk med 
nationella myndigheter eller organ som är 
ansvariga för utvärdering av medicinska 
metoder.

1. Medlemsstaterna ska främja inrättandet 
och förvaltningen av ett nätverk med 
nationella myndigheter eller organ som är 
ansvariga för utvärdering av medicinska 
metoder. För att nätverket ska fungera 
ska medlemsstaterna inrätta ett system 
grundat på principerna för goda 
styrelseformer, däribland insyn, 
objektivitet, rättvisa förfaranden och 
fullständig medverkan för samtliga 
berörda grupper, inbegripet 
arbetsmarknadens parter, hälso- och 
sjukvårdspersonal, patienter, forskare och 
industri.

Or. en

Motivering

Inrättandet av ett nätverk för att underlätta förvaltningen av nya medicinska metoder bör 
omfatta samtliga relevanta parter, medräknat arbetsmarknadens parter.
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Ändringsförslag 690
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska med 
Europaparlamentets samtycke fastställa 
regler för nätverkens verksamhet, som 
baseras på principerna om god 
förvaltning, bland annat insyn, 
objektivitet och opartiskhet i förfarandena 
och på att aktörer från alla berörda 
samhällsgrupper deltar, bland andra 
läkare, patienter och industri.

Or. fr

Motivering

För att det institutionella samarbetet mellan nationella myndigheter eller organisationer för 
utvärdering av medicinska metoder ska leda till en balanserad, kunskapsbaserad och öppen 
beslutsprocess bör nätverket vara öppet för berörda aktörers deltagande.

Ändringsförslag 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Nätverket ska arbeta utgående från en 
operativ ram som baseras på principerna 
om ansvarsfull förvaltning. Dessa 
principer omfattar bland annat insyn i 
förfarandena, en formell rätt till förnyad 
prövning, objektivitet, opartiskhet och 
fullständig medverkan för samtliga 
relevanta intressegrupper.

Or. de
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Motivering

Nätverkets resultat får bättre kvalitet och mer trovärdighet genom tillämpning av prinicperna 
om ansvarsfull förvaltning. Dessa stärker t.ex. insynen i förfarandena och rätten till förnyad 
prövning. Intressegrupper som patienter, läkare och industrin kan tillföra utvärderingen av 
medicinska metoder ett avsevärt mervärde och bör därför involveras fullt ut i förfarandet.  

Ändringsförslag 692
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nätverket för utvärdering av medicinska 
metoder ska:

2. Nätverket för utvärdering av medicinska 
metoder ska:

a) stödja samarbetet mellan nationella 
myndigheter eller organ,

a) finna hållbara lösningar för att uppnå 
balans mellan målen om folkhälsa, 
tillgång till läkemedel, vinst från 
innovationer och förvaltning av 
vårdbudgetarna,
aa) utveckla insynsvänliga rutiner och 
metoder för dessa mål,
ab) se till att samtliga berörda parter 
deltar, framför allt patienterna, 
läkarkåren och industrin, i beslut som 
kan påverka folkhälsa, innovation och 
konkurrenskraft i Europeiska unionen på 
både medellång och lång sikt,

b) bidra till objektiv, tillförlitlig, aktuell, 
tydlig och överförbar information om hur 
verkningsfulla metoderna är på kort och 
lång sikt samt möjliggöra ett effektivt 
utbyte av sådan information mellan 
nationella myndigheter eller organ.

b) bidra till objektiv, tillförlitlig, aktuell, 
tydlig och överförbar information om hur 
verkningsfulla metoderna är på kort och 
lång sikt samt möjliggöra ett effektivt 
utbyte av sådan information mellan 
nationella myndigheter eller organ,
ba) överlägga vilken slags information 
som kan utbytas.

Or. fr
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Motivering

Nätverkets huvudsyfte bör stämma överens med syftet för utvärderingen av medicinska
metoder: optimalt utnyttjande av vårdresurserna för hållbar finansiering av vårdsystemen, 
snabb tillgång till läkemedel för patienterna och hänsyn till medicinsk innovation. Nätverket 
bör således inbegripa samtliga berörda parter, vilket anges i forumets slutsatser och 
rekommendationer.

Ändringsförslag 693
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) bidra till objektiv, tillförlitlig, aktuell, 
tydlig och överförbar information om hur 
verkningsfulla metoderna är på kort och 
lång sikt samt möjliggöra ett effektivt 
utbyte av sådan information mellan 
nationella myndigheter eller organ. 

b) bidra till objektiv, tillförlitlig, aktuell, 
tydlig och överförbar information om hur 
verkningsfulla metoderna är på kort och 
lång sikt och deras potentiella 
biverkningar och konsekvenser för 
samhället, samt möjliggöra ett effektivt 
utbyte av sådan information mellan 
nationella myndigheter eller organ.

Or. de

Motivering

I denna artikel stadgas det om samarbete mellan organ som ansvarar för att utvärdera 
teknikens konsekvenser inom hälso- och sjukvårdsväsendet. De här organen har inte endast 
tillgång till information om hur effektiva metoderna är utan även om eventuella biverkningar 
och samhälleliga konsekvenser. Därför bör även dessa frågor diskuteras.

Ändringsförslag 694
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2 anta 

utgår
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de åtgärder som krävs för att inrätta och 
förvalta detta nätverk och ange vilken art 
och typ av information som ska utbytas.

Or. de

Ändringsförslag 695
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2 anta
de åtgärder som krävs för att inrätta och 
förvalta detta nätverk och ange vilken art 
och typ av information som ska utbytas.

4. Kommissionen ska samarbeta med 
medlemsstaterna för att ta fram de 
åtgärder som krävs för att inrätta och 
förvalta detta nätverk och ange vilken art 
och typ av information som ska utbytas.

Or. en

Motivering

Kommissionen behöver inte anta bindande åtgärder för förvaltningen av de nätverk som 
utvärderar de medicinska metoderna.

Ändringsförslag 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2 anta de 
åtgärder som krävs för att inrätta och 
förvalta detta nätverk och ange vilken art 
och typ av information som ska utbytas.

4. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.3 anta de 
åtgärder som krävs för att inrätta och 
förvalta detta nätverk och ange vilken art 
och typ av information som ska utbytas.

Or. de
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Motivering

Denna punkt hänför sig till det kommittéförfarande som ska tillämpas. I samband med denna 
viktiga punkt bör Europaparlamentet få möjlighet att utöva inflytande i enlighet med det nya 
förfarandet (parlamentets rätt till insyn). 

Ändringsförslag 697
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2 anta de 
åtgärder som krävs för att inrätta och 
förvalta detta nätverk och ange vilken art 
och typ av information som ska utbytas.

4. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2 anta de 
åtgärder som krävs för att inrätta och 
förvalta detta nätverk i en anda av 
öppenhet.

Or. fr

Motivering

Nätverket bör fungera på ett öppet sätt, så att de beslut som fattas efter informationsutbytet 
blir trovärdiga.

Nätverket bör fastställa vilken slags information som ska utbytas. Alla deltagare i nätverket 
bör vara delaktiga i diskussionen, som bör vara en del av nätverkets främsta verksamhet.

Ändringsförslag 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska skicka in de 
statistikuppgifter som avses i punkt 1 till 
kommissionen minst en gång om året, 
utom när det gäller uppgifter som redan 
samlas in enligt direktiv 2005/36/EG.

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. de

Ändringsförslag 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insamlingen av uppgifter inom ramen för 
denna artikel ska ske i nära samarbete 
med den uppgiftsinsamling som görs av 
Förvaltningskommittén för migrerande 
arbetstagares sociala trygghet.

Or. en

Ändringsförslag 700
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté som ska bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och ha kommissionens
företrädare som ordförande.

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté som ska bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och ha en företrädare för 
medlemsstaterna som ordförande.

Kommittén ska samråda med de berörda 
parterna, t.ex. företrädare för dem som 
betalar, inklusive sjukkassor, samt för 
patienter och vårdpersonal (och sjukhus), 
om den betraktar det som nödvändigt eller 
om en av de berörda parterna så kräver.  

Or. fr

Motivering

Hälsofrågor hör till medlemsstaternas exklusiva behörighet och därför bör kommittén ha en 
företrädare för medlemsstaterna som ordförande. Kommittén bör dessutom kunna samråda 
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med de berörda parterna.

Ändringsförslag 701
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté som ska bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och ha kommissionens
företrädare som ordförande.

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté som ska bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och ha medlemsstaternas
företrädare som ordförande. Kommittén får 
kompletteras med företrädare för 
patienter, finansierande organisationer 
och hälso- och sjukvårdspersonal.

Or. en

Motivering

Den föreslagna kommittén kommer att leda till ett förfarande som inte är öppet eller 
demokratiskt. För att öppna förfarandet för insyn borde medlemsstaterna och andra parter få 
en viktigare roll.

Ändringsförslag 702
Georgs Andrejevs

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté som ska bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och ha kommissionens 
företrädare som ordförande.

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté som ska bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och ha kommissionens 
företrädare som ordförande. På så sätt ska 
kommissionen se till att sakkunniga från 
relevanta patient- och personalgrupper 
hörs på lämpligt sätt, särskilt i samband 
med genomförandet av detta direktiv, och 
ska tillhandahålla en förklarande rapport 
om detta samråd. 
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Or. en

Motivering

Detta direktiv kan genomföras endast om alla relevanta parter görs delaktiga. Därför bör det 
inrättas en lämplig samrådsmekanism för att bistå den här ”gränsöverskridande hälso- och 
sjukvårdskommittén”. 

Ändringsförslag 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast fem år efter det 
datum som anges i artikel 22.1 utarbeta en 
rapport om tillämpningen av detta direktiv 
och sända den till Europaparlamentet och 
rådet.

Kommissionen ska senast tre år efter det 
datum som anges i artikel 22.1 och 
därefter åtminstone vart femte år utarbeta 
en rapport om tillämpningen av detta 
direktiv och sända den till 
Europaparlamentet och rådet. Rapporten 
ska särskilt ta upp följderna av 
tillämpningen av detta direktiv när det 
gäller tillgången till vård och till hälso-
och sjukvårdstjänster ur finansiell och 
geografisk synpunkt, liksom rörligheten 
för patienter och samtliga aktörer i 
medlemsstaternas vårdsystem. Rapporten 
ska involvera alla berörda parter och alla 
aktörer, infrastrukturer och hälso- och 
sjukvårdssystem i medlemsstaterna, 
medräknat sjukhusen och de som betalar.  
Om nödvändigt ska kommissionen till 
rapporten bifoga förslag om ändring av 
lagstiftningen.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att specificera tidsfristerna för rapporterna och fastställa vilka aspekter 
som särskilt bör beaktas och vilka berörda parter som absolut bör involveras i utvärderingen 
av hur detta direktiv genomförs och tillämpas. 
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Ändringsförslag 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 20 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att det samlas in 
den information som behövs för att 
patienters och vårdpersonals rörelser över 
gränserna ska kunna kartläggas, så att 
eventuella negativa effekter kan 
motverkas i tid och positiva effekter 
stimuleras ytterligare.  Kommissionen ska 
ta med denna information i den rapport 
som avses i första stycket.

Or. nl

Ändringsförslag 705
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte, och utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 22 ska 
medlemsstaterna underrätta kommissionen 
om alla åtgärder som de har infört, ändrat 
eller bibehållit för att tillämpa 
förfarandena i artiklarna 8 och 9.

I detta syfte, och utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 22 ska 
medlemsstaterna underrätta kommissionen 
om alla åtgärder som de vidtar för att 
genomföra det här direktivet. 

Or. nl

Motivering

I tjänstedirektivet ingår ett förfarande för ömsesidig utvärdering.  Ett liknande förfarande bör 
införas med avseende på artikel 5, för att spegla de allmänna principer som antogs vid 
Europeiska rådets toppmöte den 6 juni 2006, i syfte att ge den öppna samordningsmetoden en 
mer bindande karaktär med tanke på skillnaderna i de befintliga hälso- och 
sjukvårdssystemen samt medlemsstaternas befogenheter att organisera dessa system. 
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Ändringsförslag 706
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast den … 
[ett år efter det att direktivet har trätt i 
kraft]. 

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast den … 
[tre år efter det att direktivet har trätt i 
kraft]. 

Or. fr

Motivering

Det är omöjligt att fastställa en så kort frist för införlivandet av direktivet. Det verkar som om 
kommissionens konsekvensanalys inte har lyckats beakta alla potentiella effekter av 
patienternas ökande rörlighet eller den organisatoriska utveckling som våra respektive hälso-
och sjukvårdssystem förutsätter.
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