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Amendement 189
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn beoogt het bestaande kader 
inzake de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels (Verordening 
(EEG) nr. 1408/71 en de nieuwe 
Verordening (EG) nr. 883/2004) aan te 
vullen met het oog op de toepassing van 
de rechten van patiënten in het kader van
de verlening van veilige, hoogwaardige en 
efficiënte grensoverschrijdende 
gezondheidszorg. Deze richtlijn brengt een 
algemeen kader tot stand voor de rechten 
van patiënten met betrekking tot de 
grensoverschrijdende mobiliteit.

Or. en

Motivering

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Amendement 190
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 

Deze richtlijn stelt voorschriften vast voor 
de toegang tot veilige en hoogwaardige 
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hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

gezondheidszorg in een andere lidstaat en 
voorziet in mechanismen voor 
samenwerking op het gebied van 
gezondheidszorg tussen de lidstaten, met 
volledige eerbiediging van de nationale 
bevoegdheid voor de organisatie en 
verlening van gezondheidszorg. 

Bij de toepassing van deze richtlijn 
houden de lidstaten rekening met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit. 

Or. en

Motivering

Het eerste deel van het amendement is bedoeld om de doelstellingen van de richtlijn te 
verduidelijken. De tweede alinea is overgenomen uit artikel 5 van het Commissievoorstel, 
omdat deze beginselen in dit artikel meer op hun plaats zijn. 

Amendement 191
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn stelt voorschriften vast voor 
de vergoeding van de kosten van de in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg voor patiënten die 
besluiten zich naar een andere lidstaat te 
begeven om daar gezondheidszorg te 
ontvangen, en maakt samenwerking 
tussen de lidstaten mogelijk op het gebied 
van evaluatie van 
gezondheidstechnologie, referentiecentra 
en e-gezondheid, met volledige 
eerbiediging van de nationale 
bevoegdheid voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg, 
overeenkomstig de beginselen van 
universele toegang, solidariteit, 
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betaalbaarheid, gelijke toegankelijkheid 
op het hele grondgebied en democratische 
controle.

Or. en

Motivering

De verschillende doelstellingen van deze richtlijn komen duidelijker uit de verf als het doel zo 
wordt omschreven. Het is belangrijk om al in de beschrijving van het doel van de richtlijn te 
wijzen op de verantwoordelijkheden van de lidstaten en de beginselen die aan het zorgbeleid 
ten grondslag moeten liggen.

Amendement 192
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn stelt voorschriften vast voor 
de toegang tot veilige en hoogwaardige 
gezondheidszorg in een andere lidstaat en 
voorziet in mechanismen voor 
samenwerking op het gebied van 
gezondheidszorg tussen de lidstaten, met 
volledige eerbiediging van de nationale 
bevoegdheid voor de organisatie en 
verlening van gezondheidszorg. 

Or. en

Motivering

In de beschrijving van het doel van de richtlijn moet gewezen worden op de bevoegdheid van 
de lidstaten voor de organisatie en verlening van gezondheidszorg, zoals bepaald in artikel 
152 van het Verdrag.
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Amendement 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn stelt voorschriften vast voor 
de toegang tot veilige en hoogwaardige 
gezondheidszorg in een andere lidstaat en 
voorziet in mechanismen voor 
samenwerking op het gebied van 
gezondheidszorg tussen de lidstaten, met 
volledige eerbiediging van de nationale 
bevoegdheid voor de organisatie en 
verlening van gezondheidszorg. 

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet zuiver en alleen gericht zijn op de toegang tot veilige en hoogwaardige 
gezondheidszorg. De organisatie en verlening van gezondheidszorg vallen overeenkomstig 
artikel 152, lid 5, onder de bevoegdheid van de lidstaten.

Amendement 194
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn stelt voorschriften vast voor 
de toegang tot veilige en hoogwaardige 
gezondheidszorg in andere lidstaten en 
voorziet in mechanismen voor 
samenwerking op het gebied van 
gezondheidszorg tussen de lidstaten, met 
volledige eerbiediging van de nationale 
bevoegdheid voor de organisatie en 
verlening van gezondheidszorg. 

Or. de
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Motivering

Het gaat niet om een algemene regeling voor de grensoverschrijdende gezondheidszorg, maar 
om een verbetering van de mobiliteit van de patiënten.

Amendement 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de toegang van de burgers van de 
EU tot veilige, hoogwaardige en efficiënte
gezondheidszorg onder billijke 
voorwaarden tot stand en creëert 
mechanismen voor samenwerking tussen 
de lidstaten op het gebied van de 
gezondheid, met inachtneming van de 
nationale bevoegdheden wat betreft de 
organisatie en verlening van 
gezondheidszorg.

Or. es

Motivering

Het huidige voorstel, waarin de mobiliteit van de patiënt centraal staat, kan als gunstig 
worden beschouwd voor een bepaald soort burger (goed geïnformeerd, met veel koopkracht 
en talenkennis), maar dat is een minderheid. 

Voorgesteld wordt dat het voorstel zich qua doelstelling niet alleen moet richten op de 
patiëntenmobiliteit (heeft slechts betrekking op een minderheid), maar ook op verbetering van 
de kwaliteit en veiligheid van de zorg en op samenwerking tussen de lidstaten, hetgeen alle 
burgers ten goede komt.
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Amendement 196
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn bepaalt het algemene kader 
voor de toegang tot veilige, hoogwaardige 
en efficiënte gezondheidszorg, 
onverminderd de nationale bevoegdheden 
wat betreft de organisatie en verlening 
van gezondheidszorg overeenkomstig 
artikel 152, lid 5, van het EG-Verdrag.

Or. pt

Amendement 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Overeenkomstig de openbare-
dienstopdrachten die aan de 
gezondheidszorgsystemen van de lidstaten 
zijn toegewezen en berusten op de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, brengt deze richtlijn een 
algemeen kader tot stand voor de verlening 
van veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg en 
voor de voorwaarden voor vergoeding van 
de kosten van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg.

Or. fr

Motivering

In het eerste artikel van de richtlijn moet worden verwezen naar de beginselen die gelden 
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voor de werking van de gezondheidszorgsystemen, en moet worden verduidelijkt dat met de 
richtlijn ook wordt beoogd de voorwaarden vast te stellen voor de vergoeding van de kosten 
van gezondheidszorg die in een andere lidstaat is verleend dan de lidstaat van aansluiting.

Amendement 198
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg tot stand en beoogt de 
toegankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie 
van de gezondheidszorgsystemen in de 
lidstaten te verbeteren.

Or. nl

Motivering

De richtlijn bestaat uit twee delen: een deel gaat over de rechten van de patiënt bij 
grensoverschrijdende zorg en een ander deel betreft enkele aspecten van de 
gezondheidszorgorganisatie meer algemeen, welke onder meer de verplichting tot 
samenwerking tussen lidstaten omvat.

Amendement 199
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige,
hoogwaardige en efficiënte
gezondheidszorg en de vergoeding van de 
kosten van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg tot stand.

Or. en
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Motivering

Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen gezondheidszorg in nationale en 
grensoverschrijdende situaties. Patiënten die in eigen land blijven, moeten dezelfde rechten 
hebben als patiënten die zich in een andere lidstaat laten behandelen of willen laten 
behandelen dan wel daar van diensten (willen) gebruikmaken.

Amendement 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de rechten van patiënten in de 
context van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg tot stand.

Or. da

Motivering

In deze richtlijn moeten niet de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van de gezondheidszorg 
worden bepaald, maar moet de omvang van de patiëntenrechten bij behandeling in het 
buitenland worden verduidelijkt.

Amendement 201
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de kosteloze verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand in gevallen waarin zeer 
gespecialiseerde medische procedures 
vereist zijn die in de woonplaats niet 
beschikbaar zijn.
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Or. pl

Motivering

Gezondheidszorg kan alleen universeel zijn als hij kosteloos is, omdat de zorg anders in de 
praktijk slechts voor een beperkt aantal mensen toegankelijk is. Verder moet de richtlijn van 
toepassing zijn in gevallen waarin zeer gespecialiseerde medische procedures vereist zijn die 
in de woonplaats niet beschikbaar zijn.

Amendement 202
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van doeltreffende, 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Or. it

Motivering

Het criterium doeltreffendheid is nodig om "passieve migratie" naar andere 
gezondheidsstelsels te voorkomen en aan te tonen dat de betrokken diensten goed kunnen 
omgaan met de ziekte waarvoor de patiënt zich naar een andere lidstaat heeft begeven.

Amendement 203
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
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grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand. Gezondheidszorg is gericht op een 
goede gezondheid en zorg voor de hele 
bevolking op gelijke voorwaarden.  De 
zorg wordt verleend met eerbiediging van 
de gelijkwaardigheid van allen en de 
waardigheid van het individu.

Or. sv

Amendement 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Alle burgers van de EU hebben op hun 
beurt en naar hun behoefte vrije en 
gelijke toegang tot de gezondheidszorg. 

Or. da

Motivering

Het is een centraal onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de EU dat 
de beginselen "beurt en behoefte" en "vrije en gelijke toegang" in de gezondheidszorg worden 
nageleefd. Deze beginselen houden in dat patiënten behandeld dienen te worden na een 
professionele beoordeling van hun gezondheidstoestand, pijn en andere klachten alsmede de 
periode die ze gewacht hebben. Vrije en gelijke toegang betekent dat gezondheidszorg 
kosteloos moet zijn en dat niemand andere wachtenden mag inhalen op grond van 
persoonlijke financiële omstandigheden, status of andere discriminerende criteria.
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Amendement 205
Kartika Tamara Liotard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit algemeen kader blijven de lidstaten 
zelf verantwoordelijk voor het verlenen 
van veilige, hoogwaardige,  efficiënte en 
kwantitatief voldoende gezondheidszorg 
aan de burgers op hun grondgebied. 
Lidstaten mogen in geen geval de 
gezondheidszorg afbouwen omdat dat in 
andere lidstaten ook wordt aangeboden.
Deze richtlijn mag in geen geval de 
lidstaten aanzetten om hun eigen 
gezondheidszorg af te bouwen.
Deze richtlijn mag er tevens niet toe 
leiden dat patiënten, op welke wijze dan 
ook, zouden worden aangespoord om voor 
gezondheidszorg naar een andere lidstaat 
te gaan.

Or. nl

Motivering

Gezondheidszorg is en blijft de verantwoordelijkheid van iedere lidstaat en kan of mag niet 
afgewenteld worden op een andere lidstaat. Deze richtlijn mag er niet toe leiden dat lidstaten 
deze verantwoordelijkheid op de Europese Unie afschuiven of dat 
verzekeringsmaatschappijen zorg inkopen in het buitenland in verband met economische 
belangen.

Amendement 206
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg, ongeacht 

Deze richtlijn is van toepassing op 
personen die zijn verzekerd uit hoofde van 
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de wijze van organisatie, verstrekking of 
financiering, en onafhankelijk van de 
vraag of het publieke of private zorg 
betreft.

of begunstigden zijn van een 
gezondheidszorgsysteem en 
grensoverschrijdende gezondheidszorg
ontvangen op basis van behoefte, zoals 
omschreven in het betrokken 
gezondheidssysteem.

Or. pt

Amendement 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg, ongeacht 
de wijze van organisatie, verstrekking of 
financiering, en onafhankelijk van de 
vraag of het publieke of private zorg 
betreft.

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg, 
gedefinieerd in artikel 4, die niet wordt 
gewaarborgd door Verordening (EG) nr. 
883/2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels.

Or. es

Motivering

Het valt te betwijfelen of in deze richtlijn de grensoverschrijdende gezondheidszorg en de 
mobiliteit van patiënten gereguleerd moeten worden, aangezien een en ander reeds wordt 
gewaarborgd door de huidige communautaire wetgeving inzake de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels (verordening 883/2004). De grens tussen het toepassingsgebied van 
verordening 883/2004 en deze richtlijn moet goed worden afgebakend.

Amendement 208
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de Deze richtlijn is van toepassing op de 
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verlening van gezondheidszorg, ongeacht 
de wijze van organisatie, verstrekking of 
financiering, en onafhankelijk van de 
vraag of het publieke of private zorg 
betreft.

verlening van gezondheidszorg.

Or. en

Motivering

De toevoegingen worden overbodig geacht, omdat zij al voorkomen in de definitie van de 
term "gezondheidszorg" (artikel 4, letter a).

Amendement 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg, ongeacht 
de wijze van organisatie, verstrekking of 
financiering, en onafhankelijk van de 
vraag of het publieke of private zorg 
betreft.

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg en op individuele 
patiënten die uit eigen beweging besluiten 
zich voor gezondheidszorg naar het 
buitenland te begeven.
Deze richtlijn mag niet worden 
aangegrepen als aanmoediging van de 
verlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg of het doorverwijzen van 
patiënten door het socialezekerheidsstelsel 
van een liedstaat naar het 
gezondheidsstelsel van een andere lidstaat 
om daar een behandeling te ondergaan.

Or. fr

Motivering

La Commission ne respecte pas les dispositions des traités en matière de systèmes de santé, 
sachant que l'organisation, la fourniture et le financement des soins de santé relèvent de la 
seule compétence des Etats membres. Par conséquent il est nécessaire de supprimer cette 
référence. Il est également nécessaire de préciser quels types de patients sont concernés par 
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cette directive. Il convient enfin de souligner que cette directive ne doit pas constituer un 
moyen pour un Etat membre de se défausser de sa mission d'intérêt général par l'envoi 
généralisé de patients dans d'autres Etats membres, ce au détriment de ses propres patients 
qui ne bénéficieraient plus de soins de proximité et des patients des Etats membres d'accueil 
qui pourraient voir augmenter les délais d'attente.

Amendement 210
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg, ongeacht 
de wijze van organisatie, verstrekking of
financiering, en onafhankelijk van de vraag 
of het publieke of private zorg betreft.

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van grensoverschrijdende
gezondheidszorg, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering, 
en onafhankelijk van de vraag of het 
publieke of private zorg betreft.

Or. en

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 211
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg, ongeacht 
de wijze van organisatie, verstrekking of 
financiering, en onafhankelijk van de vraag 
of het publieke of private zorg betreft.

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van grensoverschrijdende
gezondheidszorg, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering, 
en onafhankelijk van de vraag of het 
publieke of private zorg betreft.

Or. de
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Motivering

De verlening van gezondheidszorg zonder grensoverschrijdende dimensie blijft onder de 
bevoegdheid van de lidstaten vallen. 

Amendement 212
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg, ongeacht 
de wijze van organisatie, verstrekking of 
financiering, en onafhankelijk van de vraag 
of het publieke of private zorg betreft.

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van grensoverschrijdende
gezondheidszorg, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering, 
en onafhankelijk van de vraag of het 
publieke of private zorg betreft.

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat alleen grensoverschrijdende gezondheidszorg onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt.

Amendement 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg, ongeacht 
de wijze van organisatie, verstrekking of 
financiering, en onafhankelijk van de vraag 
of het publieke of private zorg betreft.

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg, ongeacht 
de wijze van organisatie, verstrekking of 
financiering, en onafhankelijk van de vraag 
of het publieke of private zorg betreft.
Deze richtlijn is van toepassing op 
wettelijke, particuliere en gecombineerde 
ziektekostenverzekeringen.
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Or. nl

Amendement 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg, ongeacht 
de wijze van organisatie, verstrekking of 
financiering, en onafhankelijk van de vraag 
of het publieke of private zorg betreft.

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg, ongeacht 
de wijze van organisatie, verstrekking of 
financiering, en onafhankelijk van de vraag 
of het publieke of private zorg betreft. 
Deze richtlijn is niet van toepassing op 
diensten die voornamelijk betrekking 
hebben op langdurige zorg, met name 
diensten die gedurende langere tijd 
worden verleend ter ondersteuning van 
hulpbehoevenden bij het uitvoeren van 
dagelijkse routinewerkzaamheden.

Or. en

Amendement 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle lidstaten hebben op grond van deze 
richtlijn het recht te bepalen of 
gezondheidszorg die op hun grondgebied 
wordt verstrekt, door de overheidssector 
dient te worden verleend. 

Or. da

Motivering

Het is van cruciaal belang voor de kwaliteit van de diensten van het openbare 
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gezondheidsstelsel dat het geen hulpmiddelen of personeel ter beschikking stelt van 
particuliere zorgverleners.  Particuliere zorgverleners verlenen alleen de diensten die 
financieel het aantrekkelijkst zijn en laten al het andere over aan de overheid.

Amendement 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om medisch-ethische 
criteria vast te stellen voor 
gezondheidszorg die op of vanuit hun 
grondgebied wordt verleend.

Or. en

Motivering

Artikel 55 juncto artikel 46, lid 1, van het EG-Verdrag bepaalt dat de voorschriften van dit 
hoofdstuk en de maatregelen uit hoofde daarvan genomen niet afdoen aan de toepasselijkheid 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen waarbij om redenen van openbare orde, 
openbare veiligheid en volksgezondheid een bijzondere regeling is vastgesteld voor 
vreemdelingen. De lidstaten kunnen daarom medisch-ethische criteria vaststellen voor hun 
gezondheidszorg.

Amendement 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de taken van algemeen belang 
waarmee hun gezondheidszorgstelsel 
belast is, te vervullen, nemen de lidstaten 
bij de toepassing van deze richtlijn de 
beginselen van algemeen belang in acht, 
namelijk universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid, 
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solidariteit en betaalbaarheid van de 
gezondheidsdiensten. Wanneer deze 
beginselen botsen met de bepalingen van 
deze richtlijn, geven de lidstaten voorrang 
aan deze beginselen om overeenkomstig 
artikel 152 van het Verdrag een hoog 
niveau van volksgezondheid te 
waarborgen. 

Or. en

Motivering

Er moet voor duidelijkheid worden gezorgd over de verhouding tussen de toepassing van deze 
richtlijn en de beginselen van algemeen belang. Gezondheidsdiensten zijn diensten van 
algemeen belang en daarom moet prioriteit worden toegekend aan overwegingen betreffende 
de volksgezondheid en andere openbare belangen om de in de artikelen 16 en 152 van het 
EG-Verdrag geformuleerde doelstellingen te kunnen realiseren.  

Amendement 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de taken van algemeen belang 
waarmee hun gezondheidszorgstelsel
belast is, te vervullen, nemen de lidstaten 
bij de toepassing van deze richtlijn de 
beginselen van algemeen belang in acht, 
namelijk universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid, 
solidariteit en betaalbaarheid van de 
gezondheidsdiensten. Wanneer deze 
beginselen botsen met de bepalingen van 
deze richtlijn, geven de lidstaten voorrang 
aan deze beginselen om overeenkomstig 
artikel 152 van het Verdrag een hoog 
niveau van volksgezondheid te 
waarborgen.

Or. en
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Motivering

Er moet voor duidelijkheid worden gezorgd over de verhouding tussen de toepassing van deze 
richtlijn en de beginselen van algemeen belang. Gezondheidsdiensten zijn diensten van 
algemeen belang en daarom moet prioriteit worden toegekend aan overwegingen betreffende 
de volksgezondheid en andere openbare belangen om de in artikel 152 van het EG-Verdrag 
geformuleerde doelstellingen te kunnen realiseren.

Amendement 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bepalingen van deze richtlijn 
botsen met de in artikel 1 genoemde 
beginselen, geven de lidstaten deze 
beginselen voorrang om overeenkomstig 
artikel 152 van het EG-Verdrag een hoog 
niveau van volksgezondheid te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 220
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letters -a bis en -a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a bis) Richtlijn 2005/36/EG betreffende 
de erkenning van beroepskwalificaties;
-a ter) Richtlijn 2000/31/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
8 juni 2000 betreffende bepaalde 
juridische aspecten van de diensten van 
de informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt.

Or. en
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Amendement 221
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letters -a bis en -a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a bis) Richtlijn 2005/36/EG betreffende 
de erkenning van beroepskwalificaties;
-a ter)Richtlijn 2000/31/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
8 juni 2000 betreffende bepaalde 
juridische aspecten van de diensten van 
de informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt.

Or. en

Motivering

De verwijzingen naar deze richtlijnen komen uit artikel 5.

Amendement 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de verordeningen betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen, in het 
bijzonder artikel 22 van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 
1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen en Verordening 
(EG) nr. 883/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 

f) de verordeningen betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen, in het 
bijzonder de artikelen 19, 20, 22 en 25 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 
Raad van 14 juni 1971 betreffende de 
toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen en de artikelen 
17, 18, 19, 20, 27 en 28 van Verordening 
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betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels;

(EG) nr. 883/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsel;

Or. nl

Amendement 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de verordeningen betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen, in het 
bijzonder artikel 22 van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 
1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen en Verordening 
(EG) nr. 883/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels;

f) de verordeningen betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen, in het 
bijzonder artikel 22 van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 
1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen en Verordening 
(EG) nr. 883/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels alsmede de 
bijbehorende uitvoeringsverordeningen;

Or. fr

Motivering

Omwille van de nauwkeurigheid dient te worden verwezen naar de aanvullende teksten.
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Amendement 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letters g bis en g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties;
g ter) Richtlijn 2000/31/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
8 juni 2000 betreffende bepaalde 
juridische aspecten van de diensten van 
de informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt.

Or. fr

Amendement 225
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) Richtlĳn 2002/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
januari 2003 tot vaststelling van 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het 
inzamelen, testen, bewerken, opslaan en 
distribueren van bloed en 
bloedbestanddelen van menselĳke 
oorsprong en tot wĳziging van Richtlĳn 
2001/83/EG van de Raad;

Or. en
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Amendement 226
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter)  Richtlĳn 2004/23/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits-
en veiligheidsnormen voor het doneren, 
verkrĳgen, testen, bewerken, bewaren en 
distribueren van menselĳke weefsels en 
cellen;

Or. en

Amendement 227
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quater) Richtlijn 92/49/EEG van de 
Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende het directe 
verzekeringsbedrijf, met uitzondering van 
de levensverzekeringsbranche, voor wat 
betreft de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden;

Or. en
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Amendement 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) Richtlijn 92/49/EEG van de Raad 
van 18 juni 1992 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende het directe 
verzekeringsbedrijf, met uitzondering van 
de levensverzekeringsbranche, en 
houdende wijziging van de Richtlijnen 
73/239/EEG en 88/357/EEG (derde 
richtlijn schadeverzekering);

Or. nl

Amendement 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer voldaan wordt aan de 
voorwaarden waaronder krachtens 
artikel 22 van Verordening (EEG)
nr. 1408/71 toestemming moet worden 
verleend om zich naar een andere lidstaat 
te begeven teneinde een passende 
behandeling te ondergaan, zijn de 
bepalingen van die verordening van 
toepassing; de artikelen 6, 7, 8 en 9 van 
deze richtlijn zijn dan niet van toepassing. 
Wanneer een verzekerde zich daarentegen 
in andere omstandigheden in een andere 
lidstaat wil laten behandelen, zijn de 
artikelen 6, 7, 8 en 9 van deze richtlijn wel 
van toepassing; artikel 22 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 is dan 
niet van toepassing. Wanneer echter aan 
de voorwaarden voor de verlening van 

Schrappen
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toestemming in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 
voldaan, wordt deze toestemming altijd 
verleend en worden de prestaties 
overeenkomstig die verordening verstrekt. 
In dat geval zijn de artikelen 6, 7, 8 en 9 
van deze richtlijn niet van toepassing.

Or. fr

Motivering

Dit artikel is nodeloos ingewikkeld en moet worden vereenvoudigd. Het is voor patiënten zeer 
moeilijk te bepalen of zij onder de bepalingen van Verordening 1408/71 of van deze richtlijn 
vallen, en die beoordeling moet worden overgelaten aan de autoriteiten van de lidstaat van 
aansluiting. Die autoriteiten moeten de patiënt de redenen voor hun besluit uiteenzetten.

Amendement 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer voldaan wordt aan de 
voorwaarden waaronder krachtens 
artikel 22 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 toestemming moet worden 
verleend om zich naar een andere lidstaat 
te begeven teneinde een passende 
behandeling te ondergaan, zijn de 
bepalingen van die verordening van 
toepassing; de artikelen 6, 7, 8 en 9 van 
deze richtlijn zijn dan niet van toepassing. 
Wanneer een verzekerde zich daarentegen 
in andere omstandigheden in een andere 
lidstaat wil laten behandelen, zijn de 
artikelen 6, 7, 8 en 9 van deze richtlijn wel 
van toepassing; artikel 22 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 is dan 
niet van toepassing. Wanneer echter aan 
de voorwaarden voor de verlening van 
toestemming in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 

Schrappen.
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voldaan, wordt deze toestemming altijd 
verleend en worden de prestaties 
overeenkomstig die verordening verstrekt. 
In dat geval zijn de artikelen 6, 7, 8 en 9 
van deze richtlijn niet van toepassing.

Or. es

Motivering

Geschrapt om redenen van juridische duidelijkheid overeenkomstig het amendement op 
artikel 2.

Amendement 231
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer voldaan wordt aan de 
voorwaarden waaronder krachtens 
artikel 22 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 toestemming moet worden 
verleend om zich naar een andere lidstaat 
te begeven teneinde een passende 
behandeling te ondergaan, zijn de 
bepalingen van die verordening van 
toepassing; de artikelen 6, 7, 8 en 9 van 
deze richtlijn zijn dan niet van toepassing. 
Wanneer een verzekerde zich daarentegen 
in andere omstandigheden in een andere 
lidstaat wil laten behandelen, zijn de 
artikelen 6, 7, 8 en 9 van deze richtlijn wel 
van toepassing; artikel 22 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 is dan 
niet van toepassing. Wanneer echter aan 
de voorwaarden voor de verlening van 
toestemming in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 
voldaan, wordt deze toestemming altijd 
verleend en worden de prestaties 
overeenkomstig die verordening verstrekt. 
In dat geval zijn de artikelen 6, 7, 8 en 9 

Schrappen
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van deze richtlijn niet van toepassing.

Or. en

Motivering

Het reguleren van aangelegenheden in verband met gezondheidszorg met een afzonderlijke 
richtlijn volgens een internemarktbenadering (artikel 95 van het EG-Verdrag) is onnodig en 
is geen bevoegdheid van de Europese Unie. De gezondheidszorg is geen zaak voor de interne 
markt en de bevoegdheden van de lidstaten op dit gebied, zoals bepaald in artikel 152 van het 
EG-Verdrag, moeten worden geëerbiedigd. Voor de versterking van de rechten van 
grensoverschrijdend mobiele patiënten moet uitsluitend gebruik worden gemaakt van het 
reeds bestaande en nog uit te breiden kader voor de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, namelijk Verordening (EEG) nr. 1408/71 en de nieuwe Verordening 
(EG) nr. 883/2004. 

Amendement 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer voldaan wordt aan de 
voorwaarden waaronder krachtens 
artikel 22 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 toestemming moet worden 
verleend om zich naar een andere lidstaat 
te begeven teneinde een passende 
behandeling te ondergaan, zijn de 
bepalingen van die verordening van 
toepassing; de artikelen 6, 7, 8 en 9 van 
deze richtlijn zijn dan niet van toepassing. 
Wanneer een verzekerde zich daarentegen 
in andere omstandigheden in een andere 
lidstaat wil laten behandelen, zijn de 
artikelen 6, 7, 8 en 9 van deze richtlijn wel 
van toepassing; artikel 22 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 is dan 
niet van toepassing. Wanneer echter aan 
de voorwaarden voor de verlening van 
toestemming in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 
voldaan, wordt deze toestemming altijd 

2. Deze richtlijn heeft geen betrekking op 
de vergoeding van de kosten van 
gezondheidszorg die tijdens een tijdelijk 
verblijf van verzekerden in een andere 
lidstaat medisch noodzakelijk wordt. Ook 
doet deze richtlijn niet af aan het recht 
van patiënten om toestemming te krijgen 
voor een behandeling in een andere 
lidstaat wanneer wordt voldaan aan de 
voorwaarden in de verordeningen 
betreffende de coördinatie van 
socialezekerheidsregelingen, in het 
bijzonder in artikel 22 van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 
14 juni 1971 betreffende de toepassing 
van de socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen en in artikel 20 
van Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
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verleend en worden de prestaties 
overeenkomstig die verordening verstrekt. 
In dat geval zijn de artikelen 6, 7, 8 en 9 
van deze richtlijn niet van toepassing.

29 april 2004 betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels. Als deze 
richtlijn betrekking heeft op situaties 
waarop ook Verordening (EEG) nr. 
1408/71 en Verordening (EG) nr. 
883/2004 betrekking hebben, zijn die 
verordeningen van toepassing en is deze 
richtlijn niet van toepassing.

Or. en

Motivering

Dankzij dit amendement wordt duidelijker welke gebieden onder de Verordeningen 1408/71 
en 883/2004 vallen en welke onder deze richtlijn, en hoe de onderlinge prioriteit is.

Amendement 233
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer voldaan wordt aan de 
voorwaarden waaronder krachtens 
artikel 22 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 toestemming moet worden 
verleend om zich naar een andere lidstaat 
te begeven teneinde een passende 
behandeling te ondergaan, zijn de 
bepalingen van die verordening van 
toepassing; de artikelen 6, 7, 8 en 9 van 
deze richtlijn zijn dan niet van toepassing. 
Wanneer een verzekerde zich daarentegen 
in andere omstandigheden in een andere 
lidstaat wil laten behandelen, zijn de 
artikelen 6, 7, 8 en 9 van deze richtlijn wel 
van toepassing; artikel 22 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 is dan 
niet van toepassing. Wanneer echter aan 
de voorwaarden voor de verlening van 
toestemming in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 
voldaan, wordt deze toestemming altijd 

2. Wanneer voldaan wordt aan de 
voorwaarden waaronder krachtens 
artikel 22 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 toestemming moet worden 
verleend om zich naar een andere lidstaat 
te begeven teneinde een passende 
behandeling te ondergaan, zijn de 
bepalingen van die verordening van 
toepassing; de artikelen 6, 7, 8 en 9 van 
deze richtlijn zijn dan niet van toepassing. 
Wanneer een verzekerde zich daarentegen 
in andere omstandigheden naar een andere 
lidstaat wil begeven voor ambulante zorg, 
zijn de artikelen 6, 7, 8 en 9 van deze 
richtlijn wel van toepassing. Wanneer aan 
de voorwaarden voor de verlening van 
toestemming in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 
voldaan, wordt deze toestemming altijd 
verleend en worden de prestaties 
overeenkomstig die verordening verstrekt. 
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verleend en worden de prestaties 
overeenkomstig die verordening verstrekt. 
In dat geval zijn de artikelen 6, 7, 8 en 9 
van deze richtlijn niet van toepassing.

In dat geval zijn de artikelen 6, 7, 8 en 9 
van deze richtlijn niet van toepassing.

Or. nl

Motivering

Om rechtszekerheid te creëren moet de richtlijn een duidelijk onderscheid maken tussen 
ambulante zorg en ziekenhuiszorg. Voor ambulante zorg heeft een patiënt de keuze om al dan 
niet met voorafgaande toestemming te gaan en dus hetzij onder toepassing van de 
Verordening 1408/71 te vallen, hetzij onder toepassing van deze richtlijn. Voor 
ziekenhuiszorg en hiermee gelijkgestelde zorg zijn de financiële consequenties zowel voor de 
patiënt als voor de zorgsystemen veel groter. Dit zorgt voor rechtsonzekerheid voor patiënt en 
zorgverstrekkers.

Amendement 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer voldaan wordt aan de 
voorwaarden waaronder krachtens 
artikel 22 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 toestemming moet worden 
verleend om zich naar een andere lidstaat 
te begeven teneinde een passende 
behandeling te ondergaan, zijn de 
bepalingen van die verordening van 
toepassing; de artikelen 6, 7, 8 en 9 van 
deze richtlijn zijn dan niet van toepassing. 
Wanneer een verzekerde zich daarentegen 
in andere omstandigheden in een andere 
lidstaat wil laten behandelen, zijn de 
artikelen 6, 7, 8 en 9 van deze richtlijn wel 
van toepassing; artikel 22 van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71 is dan niet van 
toepassing. Wanneer echter aan de 
voorwaarden voor de verlening van 
toestemming in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 

2. Tot de datum waarop Verordening 
(EG) nr. 883/2004 van toepassing wordt, 
geldt dat wanneer voldaan wordt aan de 
voorwaarden waaronder krachtens artikel 
22 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 
toestemming moet worden verleend om 
zich naar een andere lidstaat te begeven 
teneinde een passende behandeling te 
ondergaan, de bepalingen van die 
verordening van toepassing zijn; de 
artikelen 6, 7, 8 en 9 van deze richtlijn zijn 
dan niet van toepassing. Wanneer een 
verzekerde zich daarentegen in andere 
omstandigheden in een andere lidstaat wil 
laten behandelen, zijn de artikelen 6, 7, 8 
en 9 van deze richtlijn wel van toepassing; 
artikel 22 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 is dan niet van toepassing. 
Wanneer echter aan de voorwaarden voor 
de verlening van toestemming in artikel 22, 
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voldaan, wordt deze toestemming altijd 
verleend en worden de prestaties 
overeenkomstig die verordening verstrekt. 
In dat geval zijn de artikelen 6, 7, 8 en 9 
van deze richtlijn niet van toepassing.

lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 
wordt voldaan, wordt deze toestemming 
altijd verleend en worden de prestaties 
overeenkomstig die verordening verstrekt. 
In dat geval zijn de artikelen 6, 7, 8 en 9 
van deze richtlijn niet van toepassing.

Or. nl

Amendement 235
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer voldaan wordt aan de 
voorwaarden waaronder krachtens 
artikel 22 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 toestemming moet worden 
verleend om zich naar een andere lidstaat 
te begeven teneinde een passende 
behandeling te ondergaan, zijn de 
bepalingen van die verordening van 
toepassing; de artikelen 6, 7, 8 en 9 van 
deze richtlijn zijn dan niet van toepassing. 
Wanneer een verzekerde zich daarentegen 
in andere omstandigheden in een andere 
lidstaat wil laten behandelen, zijn de 
artikelen 6, 7, 8 en 9 van deze richtlijn wel 
van toepassing; artikel 22 van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71 is dan niet van 
toepassing. Wanneer echter aan de 
voorwaarden voor de verlening van 
toestemming in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 
voldaan, wordt deze toestemming altijd 
verleend en worden de prestaties 
overeenkomstig die verordening verstrekt. 
In dat geval zijn de artikelen 6, 7, 8 en 9 
van deze richtlijn niet van toepassing.

2. Wanneer voldaan wordt aan de 
voorwaarden waaronder krachtens 
artikel 22, lid 2, van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 - of na de inwerkingtreding 
van Verordening (EG) nr. 883/2004 
artikel 20, lid 2, van die verordening -
toestemming moet worden verleend om 
zich naar een andere lidstaat te begeven 
teneinde een passende behandeling te 
ondergaan, zijn de bepalingen van die 
verordening van toepassing; de artikelen 6, 
7, 8 en 9 van deze richtlijn zijn dan niet 
van toepassing. Wanneer een verzekerde 
zich daarentegen in andere 
omstandigheden in een andere lidstaat wil 
laten behandelen, zijn de artikelen 6, 7, 8 
en 9 van deze richtlijn wel van toepassing; 
artikel 22 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 - of na de inwerkingtreding 
van Verordening (EG) nr. 883/2004 
artikel 20 van die verordening - is dan niet 
van toepassing. Wanneer echter aan de 
voorwaarden voor de verlening van 
toestemming in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 
voldaan, wordt deze toestemming altijd 
verleend en worden de prestaties 
overeenkomstig die verordening verstrekt. 
In dat geval zijn de artikelen 6, 7, 8 en 9 
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van deze richtlijn niet van toepassing.

Or. hu

Motivering

Naar onze mening maakt de inhoudelijke overeenkomst tussen de zinnen 1 en 2 en de zinnen 3 
en 4 van artikel 3, lid 2, de tekst onnodig gecompliceerd.

Omwille van een consistente wetstekst en met name ten behoeve van de samenhang met het 
bepaalde in artikel 4, letter g), moet in dit lid worden verwezen naar Verordening (EG) nr. 
883/2004 en vooral artikel 22, lid 2, daarvan, dat net als artikel 20, lid 2, van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71 de goedgekeurde behandeling in het buitenland betreft.

Amendement 236
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten stellen elkaar 
onmiddellijk en proactief in kennis van 
zorgaanbieders en gezondheidswerkers 
tegen wie regulerende maatregelen zijn 
genomen met betrekking tot hun 
registratie of hun recht om diensten te 
verlenen.     

Or. en

Amendement 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Vanaf de datum waarop 
Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
toepassing wordt, geldt dat wanneer 
voldaan wordt aan de voorwaarden 
waaronder krachtens artikel 20 van 
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Verordening (EG) nr. 883/2004 
toestemming moet worden verleend om 
zich naar een andere lidstaat te begeven 
teneinde een passende behandeling te 
ondergaan, de bepalingen van die 
verordening van toepassing zijn; de 
artikelen 6, 7, 8 en 9 van deze richtlijn 
zijn dan niet van toepassing. Wanneer een 
verzekerde zich daarentegen in andere 
omstandigheden in een andere lidstaat wil 
laten behandelen, zijn de artikelen 6, 7, 8 
en 9 van deze richtlijn wel van toepassing; 
artikel 20 van Verordening (EG )nr. 
883/2004 is dan niet van toepassing. 
Wanneer echter aan de voorwaarden voor 
de verlening van toestemming in artikel 
20, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
883/2004 wordt voldaan, wordt deze 
toestemming altijd verleend en worden de 
prestaties overeenkomstig die verordening 
verstrekt. In dat geval zijn de artikelen 6, 
7, 8 en 9 van deze richtlijn niet van 
toepassing.

Or. nl

Amendement 238
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de bepalingen van deze 
richtlijn strijdig zijn met een bepaling van 
een ander communautair besluit dat 
betrekking heeft op specifieke aspecten 
van de gezondheidszorg, heeft de bepaling 
van het andere communautaire besluit 
voorrang en is die op die specifieke 
situaties van toepassing. Deze 
communautaire besluiten omvatten:

Schrappen

(a) Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties;
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(b) Richtlijn 2000/31/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
8 juni 2000 betreffende bepaalde 
juridische aspecten van de diensten van 
de informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt.

Or. en

Amendement 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de bepalingen van deze 
richtlijn strijdig zijn met een bepaling van 
een ander communautair besluit dat 
betrekking heeft op specifieke aspecten 
van de gezondheidszorg, heeft de bepaling 
van het andere communautaire besluit 
voorrang en is die op die specifieke 
situaties van toepassing. Deze 
communautaire besluiten omvatten:

Schrappen

(a) Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties;
(b) Richtlijn 2000/31/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
8 juni 2000 betreffende bepaalde 
juridische aspecten van de diensten van 
de informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt.

Or. fr
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Amendement 240
Marianne Thyssen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Verordening (EEG) nr. 1408/71;

Or. nl

Motivering

Om rechtszekerheid te creëren moet de richtlijn een duidelijk onderscheid maken tussen 
ambulante zorg en ziekenhuiszorg. Voor ambulante zorg heeft een patiënt de keuze om al dan 
niet met voorafgaande toestemming te gaan en dus hetzij onder toepassing van de 
Verordening 1408/71 te vallen, hetzij onder toepassing van deze richtlijn. Voor 
ziekenhuiszorg en hiermee gelijkgestelde zorg zijn de financiële consequenties zowel voor de 
patiënt als voor de zorgsystemen veel groter. 

    

Amendement 241
Richard Seeber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn heeft voorrang voor 
de voorgestelde richtlijn inzake 
consumentenrechten (COM(2008)614) 
wanneer het gaat om contracten tussen 
gezondheidswerkers en patiënten.

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie van 8 oktober 2008 voor een richtlijn inzake 
consumentenrechten (COM(2008)614) is van invloed op de rechten van consumenten die een 
contract sluiten met zelfstandige zorgverleners, en kan met deze richtlijn botsen.
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Amendement 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten passen deze richtlijn 
overeenkomstig het EG-Verdrag toe.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Zie motivering bij het amendement op lid 2 van dit artikel.

Amendement 243
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "gezondheidszorg": een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt 
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering 
op nationaal niveau, en onafhankelijk 
van de vraag of het een publieke of 
private dienst betreft;

a) "gezondheidszorg": zorg van 
preventieve of curatieve aard of met het 
oog op revalidatie, voorgeschreven of 
verleend aan de verzekerde onder het 
gezag van een gezondheidswerker wiens 
beroep in de lidstaat van inschrijving 
gereglementeerd is;  

Or. pt
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Amendement 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "gezondheidszorg": een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt 
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering 
op nationaal niveau, en onafhankelijk 
van de vraag of het een publieke of 
private dienst betreft;

a) "gezondheidszorg": 
gezondheidsdiensten en -producten die 
door een gezondheidswerker aan patiënten 
worden verleend of voorgeschreven 
teneinde hun gezondheidstoestand te 
beoordelen, te bewaren of te herstellen 
dan wel het optreden van ziektes te 
voorkomen;

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de definitie van het begrip "gezondheidszorg"..

Amendement 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "gezondheidszorg": een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt 
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering 
op nationaal niveau, en onafhankelijk 
van de vraag of het een publieke of 
private dienst betreft;

a) “gezondheidszorg”: een 
gezondheidsdienst die aan patiënten wordt 
verleend om hun gezondheid te 
beoordelen, te bewaren of te herstellen.
Voor de toepassing van de artikelen 6, 7, 
8, 9, 10 en 11 wordt onder 
“gezondheidszorg” verstaan: 
behandelingen die deel uitmaken van de 
gezondheidszorgprestaties waarin de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
voorziet;

Or. en
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Motivering

De in dit amendement voorgestelde definitie sluit beter aan bij de Verordeningen 1408/71 en 
883/2004; ook valt hieronder gezondheidszorg die niet rechtstreeks wordt verleend door 
"professionele zorgverleners". Prestaties die volgens de lidstaat van aansluiting geen 
gezondheidszorgprestaties zijn, vallen erbuiten.  

Amendement 246
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "gezondheidszorg": een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het een publieke of private dienst 
betreft;

a) “gezondheidszorg”: 
gezondheidsdiensten en -goederen die
door gezondheidswerkers aan patiënten 
worden verleend of voorgeschreven om 
hun gezondheid te beoordelen, te bewaren 
of te herstellen dan wel te voorkomen dat 
zij ziek worden, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het een publieke of private dienst 
betreft;    

Or. en

Amendement 247
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "gezondheidszorg": een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het een publieke of private dienst 

a) “gezondheidszorg”: 
gezondheidsdiensten en -goederen die
door gezondheidswerkers aan patiënten 
worden verleend of voorgeschreven om 
hun gezondheid te beoordelen, te bewaren 
of te herstellen dan wel te voorkomen dat 
zij ziek worden, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering op 
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betreft; nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het een publieke of private dienst 
betreft;

Or. en

Motivering

De oude definitie met de verwijzing naar gereglementeerde gezondheidsberoepen was te 
beperkt, omdat deze niet de jurisprudentie van het Hof van Justitie over het vrije verkeer van 
diensten en goederen in de gezondheidssector in haar totaliteit omvatte. 

Amendement 248
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "gezondheidszorg": een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het een publieke of private dienst 
betreft;

a) “gezondheidszorg”: 
gezondheidsdiensten en -goederen die
door gezondheidswerkers aan patiënten 
worden verleend of voorgeschreven om 
hun gezondheid te beoordelen, te bewaren 
of te herstellen, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het een publieke of private dienst 
betreft;

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke definitie van "gezondheidszorg" in het voorstel van de Commissie had tot 
aanzienlijke juridische problemen kunnen leiden, omdat niet alle vormen van 
gezondheidszorg eronder vielen. Daarom wordt in dit amendement getracht de definitie 
eenvoudiger en juridisch duidelijker te maken. 
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Amendement 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "gezondheidszorg": een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt 
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het een publieke of private dienst 
betreft;

a) “gezondheidszorg”: een 
gezondheidsdienst die aan patiënten wordt 
verleend om hun gezondheid te 
beoordelen, te bewaren of te herstellen, 
ongeacht de wijze van organisatie, 
verstrekking of financiering op nationaal 
niveau, en onafhankelijk van de vraag of 
het een publieke of private dienst betreft;

Or. en

Motivering

Deze richtlijn is gericht op patiënten en hun gezondheidstoestand, niet op 
gezondheidswerkers of zorgverleners.

Amendement 250
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "gezondheidszorg": een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het een publieke of private dienst
betreft;

a) “gezondheidszorg”: 
gezondheidsdiensten en -goederen, met 
inbegrip van geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen, die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker 
worden verleend of voorgeschreven, 
ongeacht de wijze van organisatie, 
verstrekking of financiering van de zorg op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het publieke of private zorg
betreft;
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Or. en

Amendement 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "gezondheidszorg": een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het een publieke of private dienst
betreft;

a) “gezondheidszorg”: 
gezondheidsdiensten en -goederen, met 
name medische of farmaceutische 
diensten en geneesmiddelen of medische 
hulpmiddelen, die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker 
worden verleend of voorgeschreven, 
ongeacht de wijze van organisatie, 
verstrekking of financiering van de zorg op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het publieke of private zorg
betreft;

Or. de

Motivering

De in artikel 4, letter a), voorgestelde definitie sluit feitelijk aan bij de sectoriële uitzondering 
in overweging 22 en artikel 2, lid 2, letter f), van Richtlijn 2006/123/EG over diensten op de 
interne markt. De daaronder vallende diensten worden aangevuld met de in de 
gezondheidszorg gebruikte producten (bijv. geneesmiddelen en medische hulpmiddelen). Zo 
ontstaat een coherent geheel van voorschriften.

Amendement 252
Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "gezondheidszorg": een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 

a) “gezondheidszorg”: 
gezondheidsdiensten en -goederen, met 
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uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het een publieke of private dienst 
betreft;

name medische of farmaceutische 
diensten en geneesmiddelen of medische 
hulpmiddelen, die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker 
worden verleend of voorgeschreven, 
ongeacht de wijze van organisatie, 
verstrekking of financiering van de zorg op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het publieke of private zorg
betreft;

Or. en

Motivering

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition.
Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.

Amendement 253
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "gezondheidszorg": een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt 
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het een publieke of private dienst 

a) "gezondheidszorg": een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een naar behoren 
gekwalificeerde gezondheidswerker wordt 
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
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betreft; vraag of het een publieke of private dienst 
betreft;

Or. pl

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat gezondheidswerkers over behoorlijke kwalificaties 
moeten beschikken die moeten blijken uit de door een lidstaat afgegeven diploma's op grond 
waarvan zij in het kader van het nationale of Gemeenschapsrecht hun beroep mogen 
uitoefenen.

Amendement 254
Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) “gezondheidszorg”: een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt 
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering 
op nationaal niveau, en onafhankelijk van 
de vraag of het een publieke of private 
dienst betreft;

a) “gezondheidszorg”: een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt 
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie en onafhankelijk van de vraag 
of de dienst onder normale 
omstandigheden of in een noodgeval 
wordt verleend;

Or. en

Motivering

Het ligt voor de hand dat na een ongeval (of ramp) medische hulp moet worden verleend met 
een minimum aan administratieve rompslomp voor een voorafgaande goedkeuring. 
Gezien de behoefte aan een snelle respons als zich in grensgebieden een noodsituatie 
voordoet, is een brede samenwerking vereist tussen de lidstaten en hun regionale 
nooddiensten. 
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Amendement 255
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "grensoverschrijdende 
gezondheidszorg": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is, of 
gezondheidszorg die wordt verleend in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven 
of gevestigd is;

b) "grensoverschrijdende 
gezondheidszorg": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is;

Or. en

Amendement 256
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "grensoverschrijdende 
gezondheidszorg": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is, of 
gezondheidszorg die wordt verleend in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven 
of gevestigd is;

b) "grensoverschrijdende 
gezondheidszorg": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is;

Or. en

Motivering

Zie hierboven; bij grensoverschrijdende gezondheidszorg gaat het uitsluitend om de mobiliteit 
van de patiënten.
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Amendement 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "grensoverschrijdende 
gezondheidszorg": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is, of 
gezondheidszorg die wordt verleend in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven 
of gevestigd is;

b) "grensoverschrijdende 
gezondheidszorg": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is;

Or. es

Motivering

Het concept grensoverschrijdende gezondheidszorg omvat zowel de mobiliteit van patiënten 
in strikte zin als de mobiliteit van gezondheidsdiensten die op afstand kunnen worden 
verleend. Het is niet passend hier te verwijzen naar zorgaanbieders.

Amendement 258
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "grensoverschrijdende 
gezondheidszorg": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is, of 
gezondheidszorg die wordt verleend in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven 
of gevestigd is;

b) "grensoverschrijdende 
gezondheidszorg": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is; 

Or. en
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Motivering

Bij grensoverschrijdende gezondheidszorg gaat het uitsluitend om de mobiliteit van 
individuele patiënten.

Amendement 259
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "grensoverschrijdende 
gezondheidszorg": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is, of 
gezondheidszorg die wordt verleend in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven 
of gevestigd is;

b) "grensoverschrijdende 
gezondheidszorg": gezondheidszorg 
verleend in of vanuit een andere lidstaat 
dan die waar de patiënt aangesloten is bij 
de sociale zekerheid conform de 
coördinatieregels van Verordening (EEG) 
nr.1408/71;

Or. nl

Motivering

Definitie grensoverschrijdende gezondheidszorg: "of vanuit" moet verduidelijken dat ook 
telegeneeskunde in de definitie vervat zit.

Amendement 260
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "grensoverschrijdende 
gezondheidszorg": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is, of 
gezondheidszorg die wordt verleend in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven of 

b) grensoverschrijdende gezondheidszorg": 
gezondheidszorg die wordt verleend in een 
andere lidstaat dan die waar de patiënt 
verzekerd is, of gezondheidszorg die wordt 
verleend in een andere lidstaat dan die 
waar de zorgaanbieder woonachtig, 
ingeschreven of gevestigd is, in gevallen 
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gevestigd is; waarin zeer gespecialiseerde medische 
procedures vereist zijn die in de 
woonplaats niet beschikbaar zijn;

Or. pl

Motivering

Elke lidstaat moet ernaar streven dat gezondheidszorg in eerste instantie op het eigen 
grondgebied beschikbaar is.

Amendement 261
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is;

Schrappen

Or. en

Amendement 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is;

Schrappen.

Or. es
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Motivering

Overbodig en daarom schrappen.

Amendement 263
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "gezondheidswerker": een arts, 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger (verpleegkundige), 
beoefenaar der tandheelkunde (tandarts), 
verloskundige of apotheker in de zin van 
Richtlijn 2005/36/EG of een andere 
beroepsbeoefenaar die werkzaamheden in 
de gezondheidszorg verricht die behoren 
tot een gereglementeerd beroep, als 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2005/36/EG;

Schrappen

Or. en

Motivering

De definitie van "gezondheidswerker" is na het schrappen van de verwijzing naar deze term 
in artikel 4, letter a), niet langer relevant.

Amendement 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "gezondheidswerker": een arts, 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger (verpleegkundige), 
beoefenaar der tandheelkunde (tandarts), 
verloskundige of apotheker in de zin van 
Richtlijn 2005/36/EG of een andere 

d) “gezondheidswerker”: een beoefenaar 
der geneeskunde (arts), verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger 
(verpleegkundige), beoefenaar der 
tandheelkunde (tandarts), verloskundige of 
apotheker in de zin van 
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beroepsbeoefenaar die werkzaamheden in 
de gezondheidszorg verricht die behoren 
tot een gereglementeerd beroep, als
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2005/36/EG; 

Richtlijn 2005/36/EG of een andere 
beroepsbeoefenaar die werkzaamheden in 
de gezondheidszorg verricht die behoren 
tot een gereglementeerd beroep, als 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2005/36/EG; 

Or. es

Motivering

Om voor de hand liggende redenen lijkt "beoefenaar der geneeskunde" een betere term, want 
gezondheidswerkers hoeven niet noodzakelijkerwijze over een doctorstitel te beschikken om 
werkzaamheden in de gezondheidszorg te kunnen verrichten.

Amendement 265
Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "gezondheidswerker": een arts, 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger (verpleegkundige), 
beoefenaar der tandheelkunde (tandarts), 
verloskundige of apotheker in de zin van 
Richtlijn 2005/36/EG of een andere 
beroepsbeoefenaar die werkzaamheden in 
de gezondheidszorg verricht die behoren 
tot een gereglementeerd beroep, als 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2005/36/EG;

d) "gezondheidswerker": een arts, 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger (verpleegkundige), 
beoefenaar der tandheelkunde (tandarts), 
verloskundige of apotheker in de zin van 
Richtlijn 2005/36/EG of paramedisch 
personeel of een andere beroepsbeoefenaar 
die werkzaamheden in de gezondheidszorg 
verricht die behoren tot een 
gereglementeerd beroep, als gedefinieerd 
in artikel 3, lid 1, onder a), van 
Richtlijn 2005/36/EG;

Or. en
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Motivering

Het ligt voor de hand dat na een ongeval (of ramp) medische hulp moet worden verleend met 
een minimum aan administratieve rompslomp voor een voorafgaande goedkeuring. 
Gezien de behoefte aan een snelle respons als zich in grensgebieden een noodsituatie 
voordoet, is een brede samenwerking vereist tussen de lidstaten en hun regionale 
nooddiensten.   Paramedisch personeel is in deze situaties belangrijk.

Amendement 266
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "gezondheidswerker": een arts, 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger (verpleegkundige), 
beoefenaar der tandheelkunde (tandarts), 
verloskundige of apotheker in de zin van 
Richtlijn 2005/36/EG of een andere 
beroepsbeoefenaar die werkzaamheden in 
de gezondheidszorg verricht die behoren 
tot een gereglementeerd beroep, als 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2005/36/EG;

d) "gezondheidswerker": een arts, 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger (verpleegkundige), 
beoefenaar der tandheelkunde (tandarts), 
verloskundige of apotheker in de zin van 
Richtlijn 2005/36/EG of een andere 
beroepsbeoefenaar die werkzaamheden in 
de gezondheidszorg verricht die behoren 
tot een gereglementeerd beroep, als 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2005/36/EG, of een persoon 
die in de lidstaat van behandeling 
rechtmatig werkzaamheden in de 
gezondheidszorg verricht;

Or. en

Amendement 267
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "gezondheidswerker": een arts, 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger (verpleegkundige), 
beoefenaar der tandheelkunde (tandarts), 
verloskundige of apotheker in de zin van 

d) "gezondheidswerker": een arts, 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger (verpleegkundige), 
beoefenaar der tandheelkunde (tandarts), 
verloskundige of apotheker in de zin van 
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Richtlijn 2005/36/EG of een andere 
beroepsbeoefenaar die werkzaamheden in 
de gezondheidszorg verricht die behoren 
tot een gereglementeerd beroep, als 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2005/36/EG;

Richtlijn 2005/36/EG of een andere 
beroepsbeoefenaar die werkzaamheden in 
de gezondheidszorg verricht die behoren 
tot een gereglementeerd beroep, als 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2005/36/EG, of een persoon 
die in de lidstaat van behandeling 
rechtmatig werkzaamheden in de 
gezondheidszorg verricht; 

Or. en

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 268
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "zorgaanbieder": een natuurlijk of 
rechtspersoon die op het grondgebied van 
een lidstaat rechtmatig gezondheidszorg 
verstrekt;

e) “zorgaanbieder”: een 
gezondheidswerker, zoals gedefinieerd 
onder d), of rechtspersoon die op het 
grondgebied van een lidstaat rechtmatig 
gezondheidszorg verstrekt;

Or. pt

Amendement 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "patiënt": een natuurlijk persoon die in
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of 
wenst te ontvangen;

f) “patiënt”: voor de toepassing van deze 
richtlijn een natuurlijk persoon die 
voornemens is zich naar een andere
lidstaat te begeven om daar
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gezondheidszorg te ontvangen;

Or. en

Motivering

It is clarified by this definition, that patients that are already residing or staying in another 
Member State when the need to treatment arises are not covered by this directive (the rights 
of these patients are already covered by regulations 1408/71 and 883/2004).

Amendement 270
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "patiënt”: een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of 
wenst te ontvangen;

f) “patiënt”: verzekerde of begunstigde van 
het gezondheidsstelsel die in een andere 
lidstaat gezondheidszorg heeft ontvangen;

Or. pt

Amendement 271
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "patiënt": een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of 
wenst te ontvangen;

 f) "patiënt": een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of
tracht te ontvangen;

Or. en
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Amendement 272
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "patiënt": een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of 
wenst te ontvangen;

f) "patiënt": een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of
tracht te ontvangen;

Or. en

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 273
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "patiënt": een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of 
wenst te ontvangen;

f) "patiënt": een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of
tracht te ontvangen;

Or. en

Motivering

Formulering die aansluit bij andere delen van de richtlijn. Geeft aan dat de patiënt actief 
betrokken is bij de behandeling in het buitenland. 
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Amendement 274
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f)"patiënt": een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of 
wenst te ontvangen;

f) "patiënt": een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of
tracht te ontvangen;

Or. en

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat de definitie van het begrip patiënt uit juridisch 
oogpunt duidelijker wordt.

Amendement 275
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "patiënt": een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of
wenst te ontvangen;

f) "patiënt": een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of
tracht te ontvangen;

Or. fr

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat de patiënt zich duidelijk actief opstelt om zulke zorg te 
ontvangen.
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Amendement 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "patiënt": een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of 
wenst te ontvangen;

f) "patiënt": een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt;

Or. es

Motivering

Relevant is dat een persoon gezondheidszorg ontvangt en niet dat deze persoon 
gezondheidszorg "wenst" te ontvangen.

Amendement 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letters f bis en f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) "urgente patiënt": een patiënt in 
een medische noodsituatie, met name 
wanneer op zeer korte termijn het gevaar 
van overlijden of uitval van vitale organen 
bestaat, wiens behandeling zonder enige 
twijfel onmiddellijk ingrijpen van de 
gezondheidsdiensten vereist;
f ter) "vrijwillige patiënt": een patiënt die 
de plaats van behandeling kiest om 
uiteenlopende redenen, zoals betere 
behandeling, kortere wachttijden, 
gezinsomstandigheden of herstelgemak;

Or. it
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Motivering

Er moet een onderscheid blijven bestaan tussen patiënten die een noodbehandeling nodig 
hebben, en patiënten die zich vrijwillig in het buitenland willen laten behandelen. 

Amendement 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "verzekerde": g) "verzekerde": een verzekerde als 
gedefinieerd in artikel 1, letter c), van 
Verordening (EG) nr. 883/2004;

i) tot de datum waarop Verordening (EG) 
nr. 883/2004 van toepassing wordt: een 
persoon die overeenkomstig de artikelen 
1, 2 en 4 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 verzekerd is,
ii) vanaf de datum waarop Verordening 
(EG) nr. 883/2004 van toepassing wordt: 
een verzekerde als gedefinieerd in artikel 1, 
onder c), van Verordening (EG) 
nr. 883/2004;

Or. es

Motivering

Verordening (EG) nr.883/2004 treedt op 1 januari 2009 in werking.

Amendement 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter g – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) een verzekerde als gedefinieerd in 
de polisvoorwaarden van particuliere 



PE418.304v02-00 58/69 AM\766244NL.doc

NL

ziektekostenverzekeringen;

Or. nl

Amendement 280
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "lidstaat van aansluiting": de lidstaat 
waar de patiënt verzekerd is;

h) "lidstaat van aansluiting": de lidstaat 
waar de patiënt aangesloten is bij de 
sociale zekerheid conform de 
coördinatieregels van Verordening (EEG) 
nr.1408/71;

Or. nl

Amendement 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "lidstaat van aansluiting": de lidstaat 
waar de patiënt verzekerd is;

h) "lidstaat van aansluiting": de lidstaat 
waar de patiënt verzekerd is; als het 
orgaan van de woonplaats 
overeenkomstig artikel 22, lid 3, tweede 
alinea, van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 of artikel 20, lid 4, of artikel 27, 
lid 5, van Verordening (EG) nr. 883/2004 
wordt beschouwd als het bevoegde 
orgaan, geldt de woonstaat als lidstaat van 
aansluiting;  

Or. de

Motivering

In de ontwerptekst wordt geen rekening gehouden met personen die in het buitenland wonen 



AM\766244NL.doc 59/69 PE418.304v02-00

NL

(grensgangers die in een lidstaat wonen en in een andere werken, en gepensioneerden die in 
een of meer lidstaten pensioenrechten hebben opgebouwd en in een andere wonen). De 
nieuwe formulering zorgt ervoor dat de instelling voor ziektekostenverzekering in de 
woonplaats de in een andere lidstaat gemaakte kosten moet dekken als dit ook in de genoemde 
verordeningen zo is geregeld.

Amendement 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "lidstaat van aansluiting": de lidstaat 
waar de patiënt verzekerd is;

h) "lidstaat van aansluiting": de lidstaat 
waar de patiënt verzekerd is. Indien de 
patiënt legaal in een lidstaat verblijft en 
niet via enig Europees 
sociaalzekerheidsstelsel verzekerd is, 
maar een erkend recht op 
gezondheidszorg heeft, is de lidstaat van 
aansluiting de woonstaat;

Or. es

Motivering

Het voorstel houdt geen rekening met al die gevallen waarin burgers een erkend recht op 
gezondheidszorg hebben, wat niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met het concept
"verzekerde".

Amendement 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "lidstaat van aansluiting": de lidstaat 
waar de patiënt verzekerd is;

h) "lidstaat van aansluiting": de lidstaat 
waar de patiënt verzekerd is of de lidstaat 
waar de patiënt woont als dit een andere 
lidstaat is;
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Or. en

Motivering

Sluit aan bij de bepalingen van Verordening 883/2004.

Amendement 284
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) "lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt": de lidstaat op het grondgebied 
waarvan de grensoverschrijdende 
gezondheidszorg feitelijk wordt verleend;

i) "lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt": de lidstaat op het grondgebied 
waarvan of van waaruit de 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
feitelijk wordt verleend;

Or. nl

Amendement 285
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) "medisch hulpmiddel": een medisch 
hulpmiddel als gedefinieerd in Richtlijn 
93/42/EEG of Richtlijn 90/385/EEG of 
Richtlijn 98/79/EG;

Or. nl

Motivering

Het aankopen van goederen, die kaderen in de gezondheidszorg (zoals bv. medische 
hulpmiddelen) was het voorwerp van het arrest Decker (in casu een bril) en moet dus ook 
opgenomen worden in een richtlijn, die de codificatie van de arresten Kohll en Decker 
beoogt.
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Amendement 286
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) "goed dat kadert in de 
gezondheidszorg": goed dat aangewend 
wordt met het oog op het behoud of het 
verbeteren van iemands 
gezondheidstoestand, zoals onder meer 
medische hulpmiddelen en 
geneesmiddelen;

Or. nl

Motivering

Het aankopen van goederen, die kaderen in de gezondheidszorg (zoals bv. medische 
hulpmiddelen) was het voorwerp van het arrest Decker (in casu een bril) en moet dus ook 
opgenomen worden in een richtlijn, die de codificatie van de arresten Kohll en Decker 
beoogt.

Amendement 287
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) "medisch hulpmiddel": een medisch 
hulpmiddel als gedefinieerd in Richtlijn 
93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 
betreffende medische hulpmiddelen of 
Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 
juni 1990 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake actieve implanteerbare 
medische hulpmiddelen of Richtlijn 
98/79/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 27 oktober 1998 betreffende 
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medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek;

Or. en

Amendement 288
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) "medisch hulpmiddel": een medisch 
hulpmiddel als gedefinieerd in Richtlijn 
93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 
betreffende medische hulpmiddelen of 
Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 
juni 1990 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake actieve implanteerbare 
medische hulpmiddelen of Richtlijn 
98/79/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 27 oktober 1998 betreffende 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek;

Or. en

Motivering

Een definitie van het begrip medisch hulpmiddel is nodig.

Amendement 289
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) "gezondheidstechnologie": een 
geneesmiddel of een medisch hulpmiddel 
of medische en chirurgische procedures 
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alsmede maatregelen voor ziektepreventie, 
diagnose of behandeling waarvan in de 
gezondheidszorg gebruik wordt gemaakt; 

Or. en

Motivering

Deze extra definitie is nodig, omdat in de artikelen 5 en 17 sprake is van 
gezondheidstechnologie.

Amendement 290
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) "gezondheidstechnologie": een 
geneesmiddel of een medisch hulpmiddel 
of medische en chirurgische procedures 
alsmede maatregelen voor ziektepreventie, 
diagnose of behandeling waarvan in de 
gezondheidszorg gebruik wordt gemaakt;

Or. en

Motivering

Een definitie van gezondheidstechnologie is nodig.

Amendement 291
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "schade": nadelige resultaten of 
verwondingen als gevolg van de verlening 
van gezondheidszorg.    

l) “ongewenst voorval”: een onopzettelijk 
letsel of een onbedoelde complicatie die 
normaliter niet het resultaat zou zijn van 
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de behandelde ziekte of van de vereiste 
verlening van gezondheidszorg.

Or. en

Motivering

The definition of "harm" as "adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare" in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word "harm" with "adverse event".

Amendement 292
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "schade": nadelige resultaten of 
verwondingen als gevolg van de verlening 
van gezondheidszorg.

l) "schade" wordt in grensoverschrijdende 
gezondheidszorg gedefinieerd onder 
verwijzing naar het bestaande rechtskader 
in de lidstaat van behandeling, waarbij 
het per lidstaat kan verschillen wat onder 
schade wordt verstaan.

Or. en

Amendement 293
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "schade": nadelige resultaten of 
verwondingen als gevolg van de verlening 
van gezondheidszorg.

l) "schade" wordt in grensoverschrijdende 
gezondheidszorg gedefinieerd onder 
verwijzing naar het in elke lidstaat van 
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behandeling bestaande rechtskader.

Or. en

Motivering

Bij de definitie van “schade” moet ermee rekening worden gehouden dat daarvan 
uiteenlopende versies bestaan in de wetgevingen van de lidstaten. Om verwarring te 
voorkomen, moet voor in behandeling zijnde patiënten de wettelijke definitie van “schade” 
gelden die wordt gebruikt in de lidstaat waar de behandeling plaatsvindt. 

Amendement 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "schade": nadelige resultaten of 
verwondingen als gevolg van de verlening 
van gezondheidszorg.

l) "schade": schade zoals gedefinieerd 
overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat van behandeling.

Or. en

Amendement 295
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "schade": nadelige resultaten of 
verwondingen als gevolg van de verlening 
van gezondheidszorg.

l) "schade": schadelijke gevolgen die 
resulteren uit de verlening van 
gezondheidszorg en oorzakelijke 
verbanden met de verlening van 
gezondheidszorg.

Or. hu
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Motivering

Naar onze mening is in de ontwerprichtlijn het begrip "schade" niet eng genoeg gedefinieerd 
en leent zich daardoor voor een ruime juridische interpretatie. Een nauwkeuriger definitie op 
basis van het burgerlijk recht zou de belangen van patiënten en lidstaten beter dienen. Het is 
niet duidelijk waarom in de ontwerprichtlijn naast "nadelige resultaten" specifiek wordt 
verwezen naar "verwondingen". Wij stellen ook de volgende toevoeging voor: "schadelijke 
gevolgen die voortvloeien uit een oorzakelijk verband met de verlening van gezondheidszorg".

Amendement 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "schade": nadelige resultaten of 
verwondingen als gevolg van de verlening 
van gezondheidszorg.

l) "schade": nadelige resultaten voor de 
gezondheid of verwondingen als gevolg 
van de verlening van gezondheidszorg, 
waarbij deze resultaten en verwondingen 
alleen verband kunnen houden met de 
inspanningsverplichting die van 
gezondheidswerkers vereist dat zij alles in 
het werk te stellen om de 
gezondheidstoestand van de patiënt te 
herstellen.

Or. fr

Motivering

Verduidelijkt moet worden om welk soort schade het gaat en dat bij de verlening van 
gezondheidszorg een behandeling ernstige gevolgen kan hebben, al naar gelang de 
gezondheidstoestand van de patiënt.
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Amendement 297
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "schade": nadelige resultaten of 
verwondingen als gevolg van de verlening 
van gezondheidszorg.

l) "schade": vermijdbare resultaten of
verwondingen als gevolg van de verlening 
van gezondheidszorg

Or. nl

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie van "schade" is te ruim. Ze zou patiënten 
volgens artikel 5, lid 1, onder d), het recht geven ook compensatie te krijgen zonder dat 
sprake is van een medische fout of nalatigheid, zoals nu vereist volgens de wetgeving van vele 
lidstaten. 

Amendement 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "schade": nadelige resultaten of 
verwondingen als gevolg van de verlening 
van gezondheidszorg.

l) "schade": nadelige resultaten voor de 
gezondheid of verwondingen die een
gevolg zijn van de verlening van 
gezondheidszorg en alleen in verband 
kunnen worden gebracht met de 
inspanningsverplichting van de 
gezondheidswerkers.

Or. en

Motivering

Duidelijk moet zijn dat de schade verband moet houden met de gezondheidszorg en duidelijk 
moet voortvloeien uit een handeling van een gezondheidswerker, ongeacht het feitelijke 
resultaat van de behandeling.
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Amendement 299
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "schade": nadelige resultaten of 
verwondingen als gevolg van de verlening 
van gezondheidszorg.

l) "schade": nadelige resultaten of 
verwondingen als gevolg van de verlening 
van gezondheidszorg, zoals gedefinieerd in 
de nationale wetgeving van de lidstaten.

Or. nl

Motivering

Conform het subsidiariteitsbeginsel behoort het de lidstaten toe de nadere regeling van 
mechanismen voor schade, veroorzaakt door het toedienen van gezondheidszorgen, te 
bepalen. Dit geldt a fortiori voor het bepalen van de omvang van schade waarvoor een 
schadevergoeding mogelijk is. Verschillende lidstaten kennen immers in hun "no-fault-
aansprakelijkheidssysteem" een drempel waardoor slechts "aanzienlijke’ schade voor 
schadevergoeding in aanmerking komt.

Amendement 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) "medisch dossier van de patiënt": 
alle documenten met gegevens, 
beoordelingen en informatie van enigerlei 
aard over de situatie en klinische 
ontwikkeling van een patiënt gedurende 
het zorgproces. 

Or. es
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Motivering

Deze term wordt in het voorstel voor een richtlijn diverse keren gebruikt en het wordt daarom 
nodig geacht een definitie op te nemen.
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