
AM\766244SV.doc PE418.304v02-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2008/0142(COD)

22.1.2009

ÄNDRINGSFÖRSLAG
189 - 300

Förslag till betänkande
John Bowis
(PE415.355v01-00)

Tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Förslag till direktiv
(KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))



PE418.304v02-00 2/64 AM\766244SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\766244SV.doc 3/64 PE418.304v02-00

SV

Ändringsförslag 189
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Detta direktiv syftar till att komplettera
nuvarande bestämmelser om samordning 
av de sociala trygghetssystemen 
(förordning (EEG) nr 1408/71 och dess 
efterföljare, förordning (EG) nr 883/2004) 
med avseende på tillämpningen av 
patienträttigheter i samband med
tillhandahållandet av en säker, 
högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 
I detta direktiv fastställs allmänna 
bestämmelser för patienträttigheter vid 
gränsöverskridande rörlighet.

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.
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Ändringsförslag 190
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I detta direktiv fastställs regler för tillgång 
till en säker och högkvalitativ hälso- och 
sjukvård i en annan medlemsstat och 
inrättas mekanismer för hälso- och 
sjukvårdssamarbete mellan 
medlemsstater, samtidigt som den 
nationella behörigheten att organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård 
respekteras fullt ut.
Medlemsstaterna ska vid tillämpning av 
detta direktiv ta hänsyn till principerna 
om allmängiltighet, tillgång till vård av 
god kvalitet, rättvisa och solidaritet.

Or. en

Motivering

Den första halvan av ändringsförslaget är avsedd att förtydliga syftet med direktivet. Det 
andra stycket har flyttats från artikel 5 i kommissionens förslag eftersom dessa principer 
passar bättre här.

Ändringsförslag 191
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I detta direktiv fastställs regler för 
kostnadsersättning för vård som patienter, 
som väljer att resa till en annan 
medlemsstat för att få vård där, får i en 
annan medlemsstat, och möjliggör 
samarbete mellan medlemsstaterna när 
det gäller utvärdering av medicinska 
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metoder, referensnätverk och e-hälsa, 
samtidigt som den nationella 
behörigheten att organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård, enligt 
principerna om allmän tillgång, 
solidaritet, överkomliga priser, tillgång på 
lika villkor överallt och demokratisk 
tillsyn, respekteras fullt ut.

Or. en

Motivering

Direktivets olika mål framgår bättre enligt denna formulering. Det är viktigt att lyfta fram 
medlemsstaternas ansvar och de principer som bör beaktas av hälso- och sjukvårdspolitiken, 
som är en del av direktivets syfte.

Ändringsförslag 192
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I detta direktiv fastställs regler för tillgång 
till en säker och högkvalitativ hälso- och 
sjukvård i en annan medlemsstat och 
inrättas mekanismer för hälso- och 
sjukvårdssamarbete mellan 
medlemsstater, samtidigt som den 
nationella behörigheten att organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård 
respekteras fullt ut.

Or. en

Motivering

Medlemsstaternas behörighet att organisera och tillhandahålla hälso- och sjukvård enligt 
artikel 152 i fördraget bör återspeglas i direktivets syfte.
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Ändringsförslag 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I detta direktiv fastställs regler för tillgång 
till en säker och högkvalitativ hälso- och 
sjukvård i en annan medlemsstat och 
inrättas mekanismer för hälso- och 
sjukvårdssamarbete mellan 
medlemsstater, samtidigt som den 
nationella behörigheten att organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård 
respekteras fullt ut.

Or. en

Motivering

Syftet med detta direktiv bör endast vara att säkra tillgången till en säker och högkvalitativ 
hälso- och sjukvård. Det är medlemsstaterna som är ansvariga för att organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård enligt artikel 152.5 i fördraget.

Ändringsförslag 194
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Detta direktiv innehåller bestämmelser för 
tillgång till en säker och högkvalitativ 
hälso- och sjukvård i andra medlemsstater 
och skapar mekanismer för hälso- och 
sjukvårdssamarbete mellan 
medlemsstaterna, samtidigt som den 
nationella behörigheten att organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård 
respekteras fullt ut.  

Or. de
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Motivering

Det handlar inte om en fullständig reglering av gränsöverskridande hälso- och sjukvård utan 
endast om en förbättring av patientrörligheten.

Ändringsförslag 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Detta förslag om patientrörlighet kan anses fördelaktigt för en viss kategori medborgare 
(köpstarka, välinformerade, språkkunniga medborgare), men dessa utgör en minoritet av 
medborgarna. 

Förslaget bör inte fokuseras enbart på patientrörlighet (som bara berör en minoritet), utan 
på att förbättra vårdens kvalitet och säkerhet samt på samarbetet mellan medlemsstaterna, 
vilket skulle gynna den breda allmänheten.
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Ändringsförslag 196
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I detta direktiv fastställs allmänna
bestämmelser för tillgång till en säker, 
högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
utan att det påverkar medlemsstaternas 
ansvar för att organisera och ge hälso-
och sjukvård i enlighet med artikel 152.5 
i EG-fördraget.

Or. pt

Ändringsförslag 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Med hänsyn tagen till att de tjänster som 
tillhandahålls inom medlemsstaternas 
hälso- och sjukvårdssystem är av allmänt 
intresse och grundas på principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställs i 
detta direktiv allmänna bestämmelser för 
en säker, högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
och för ersättningsvillkoren vid 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Or. fr

Motivering

I den första artikeln är det nödvändigt att påminna om hälso- och sjukvårdssystemens 
principer och framhålla att syftet med direktivet även är att fastställa villkoren för 
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kostnadsersättning för hälso- och sjukvård som ges i en annan medlemsstat än den där 
patienten är försäkrad. 

Ändringsförslag 198
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I detta direktiv fastställs allmänna 
bestämmelser för en gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård som syftar till att 
förbättra tillgängligheten, kvaliteten och 
effektiviteten hos hälso- och 
sjukvårdssystemen i medlemsstaterna.

Or. nl

Motivering

Direktivet består av två delar. Den ena rör patienträttigheterna i samband med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Den andra rör vissa aspekter av hälso- och 
sjukvårdens organisation mer generellt, däribland medlemsstaternas skyldighet att 
samarbeta. 

Ändringsförslag 199
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Man vill inte göra skillnad mellan nationell och gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 
Patienter som stannar i sitt eget land bör ha samma rättigheter som patienter som får eller 
söker vård i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I detta direktiv fastställs allmänna 
bestämmelser för patienträttigheter i 
samband med gränsöverskridande hälso-
och sjukvård. 

Or. da

Motivering

Det ingår inte i detta direktivs tillämpningsområde att definiera hälso- och sjukvårdens 
kvalitet, säkerhet och effektivitet, utan att klarlägga ramarna för patienters rättigheter vid 
behandling i utlandet.

Ändringsförslag 201
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I detta direktiv fastställs allmänna 
bestämmelser för en kostnadsfri, säker, 
högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
sådana fall där det krävs 
högspecialiserade medicinska 
förfaranden som inte finns tillgängliga på 
bosättningsorten.
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Or. pl

Motivering

Hälso- och sjukvård som inte är gratis kan heller inte vara allomfattande eftersom den är 
tillgänglig endast för ett fåtal. Vidare bör direktivet gälla i de fall det krävs högspecialiserade 
medicinska förfaranden som inte finns tillgängliga på bosättningsorten.

Ändringsförslag 202
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Ändamålsenlighet är ett kriterium som behövs för att undvika en passiv migration till andra 
hälso- och sjukvårdssystem och för att visa att den berörda inrättningen kan behandla den 
sjukdom som varit orsaken till att patienten rest till en annan medlemsstat.

Ändringsförslag 203
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I detta direktiv fastställs allmänna 
bestämmelser för en säker, högkvalitativ 
och effektiv gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård. Målet för hälso- och sjukvården 
är en god hälsa och en vård på lika villkor 
för hela befolkningen. Vården ska ges 
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med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans 
värdighet.

Or. sv

Ändringsförslag 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla EU-medborgare ska garanteras 
tillgång till hälso- och sjukvård i 
turordning och efter behov samt enligt fri 
och lika tillgång.

Or. da

Motivering

Det är avgörande för EU:s sociala ansvar att principerna om turordning, behov samt fri och 
lika tillgång efterlevs i hälso- och sjukvårdssystemet. Principerna innebär att patienterna ska 
ges behandling efter en yrkesmässig värdering av deras hälsotillstånd, smärtor och andra 
besvär samt den tid de har väntat. Fri och lika tillgång innebär att hälso- och 
sjukvårdstjänster ska vara gratis och att ingen får gå före någon annan på grund av 
personliga ekonomiska förhållanden, status eller andra diskriminerande kriterier.

Ändringsförslag 205
Kartika Tamara Liotard

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt de allmänna bestämmelserna 
ansvarar medlemsstaterna själva för att 
inom sitt territorium tillhandahålla en 
säker, högkvalitativ, effektiv och 
kvantitativt tillfredsställande hälso- och 
sjukvård. Medlemsstaterna får under inga 



AM\766244SV.doc 13/64 PE418.304v02-00

SV

omständigheter dra ner på hälso- och 
sjukvården på grund av att den även 
erbjuds i andra medlemsstater.
Detta direktiv får under inga 
omständigheter leda till att 
medlemsstaterna drar ner på sin egen 
hälso- och sjukvård.
Detta direktiv bör heller inte leda till att 
patienter på något sätt uppmuntras att 
bege sig till en annan medlemsstat för att 
få vård.

Or. nl

Motivering

Hälso- och sjukvård är och förblir varje medlemsstats ansvar och varken kan eller får 
överlåtas på en annan medlemsstat. Detta direktiv får inte leda till att medlemsstaterna 
skjuter över ansvaret på EU eller till att försäkringsbolag av ekonomiska skäl köper vård i 
utlandet.

Ändringsförslag 206
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Detta direktiv gäller personer som är 
försäkrade eller anslutna till ett hälso-
och sjukvårdssystem och som får vård i ett 
annat land på grundval av ett behov som 
fastställts av hälso- och 
sjukvårdssystemet.

Or. pt
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Ändringsförslag 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Det är tveksamt om det finns något behov av att detta direktiv reglerar gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård och patientrörlighet eftersom dessa redan omfattas av den gällande 
gemenskapslagstiftningen om samordning av de sociala trygghetssystemen (förordning (EG) 
nr 883/2004). Det är viktigt att dra en tydlig gräns mellan tillämpningsområdena för 
förordning (EG) nr 883/2004 och för detta direktiv.

Ändringsförslag 208
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Detta direktiv gäller hälso- och 
sjukvårdstjänster.

Or. en

Motivering

Tillägget anses överflödigt eftersom det anges i definitionen av hälso- och sjukvård i 
artikel 4 a.
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Ändringsförslag 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Detta direktiv gäller gränsöverskridande 
hälso- och sjukvårdstjänster för enskilda 
patienter som på eget initiativ väljer att 
söka vård i utlandet.

Avsikten med detta direktiv är inte att 
stödja tillhandahållande av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
eller överflyttning av patienter via 
socialförsäkringssystemet i en 
medlemsstat till vårdinrättningar i en 
annan för att patienterna ska få hälso-
och sjukvård där.

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 
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.
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Ändringsförslag 210
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 211
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Hälso- och sjukvård utan gränsöverskridande drag är alltjämt en nationell angelägenhet. 
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Ändringsförslag 212
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar att direktivet endast omfattar gränsöverskridande hälso-
och sjukvård.

Ändringsförslag 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl
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Ändringsförslag 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Detta direktiv gäller hälso- och 
sjukvårdstjänster, oavsett hur de 
organiseras, tillhandahålls och finansieras 
och om de är offentliga eller privata. Det 
gäller inte tjänster som främst är 
inriktade på långvård, särskilt sådana 
tjänster som tillhandahålls under en 
längre tid och syftar till att hjälpa 
människor som behöver stöd att utföra 
rutinmässiga vardagssysslor.

Or. en

Ändringsförslag 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla medlemsstater får genom direktivet 
rätt att besluta om hälso- och sjukvård 
som erbjuds inom deras territorium ska 
bedrivas i offentlig regi.

Or. da

Motivering

Det är avgörande för kvaliteten på tjänsterna i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet att 
man inte avsätter resurser eller personal till privata vårdgivare. Privata vårdgivare erbjuder 
endast de tjänster som är ekonomiskt mest attraktiva och överlåter allt annat till det offentliga 
systemet.
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Ändringsförslag 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att fastställa 
medicinsk-etiska kriterier för hälso- och 
sjukvård som tillhandahålls på eller från 
deras territorium.

Or. en

Motivering

I artiklarna 55 och 46.1 i EG-fördraget anges att bestämmelserna i detta kapitel och åtgärder 
som vidtagits med stöd av dessa inte ska hindra tillämpning av bestämmelser i lagar och 
andra författningar som föreskriver särskild behandling av utländska medborgare och som 
grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Medlemsstaterna får följaktligen 
fastställa medicinsk-etiska kriterier för sin hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdssystem ska kunna utföra de 
uppgifter av allmänt intresse som de 
anförtrotts, ska medlemsstaterna vid 
tillämpning av detta direktiv följa 
principerna om allmänintresse, dvs. 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa, solidaritet och 
överkomliga priser på hälso- och 
sjukvårdstjänster. För att garantera en 
hög hälsoskyddsnivå, enligt artikel 152 i 
fördraget, bör medlemsstaterna ge 
företräde åt dessa principer om de skiljer 
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sig från bestämmelserna i direktivet. 

Or. en

Motivering

Avvägningen mellan tillämpningen av detta direktiv och principerna om allmänintresse bör 
förtydligas. Eftersom hälso- och sjukvårdstjänster är tjänster av allmänt intresse bör 
företräde ges åt folkhälsan och andra allmänintressen för att målen i artiklarna 16 och 152 i 
EG-fördraget ska kunna uppnås.

Ändringsförslag 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdssystem ska kunna utföra de 
uppgifter av allmänt intresse som de 
anförtrotts, ska medlemsstaterna vid 
tillämpning av detta direktiv följa 
principerna om allmänintresse, dvs. 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa, solidaritet och 
överkomliga priser på hälso- och 
sjukvårdstjänster. För att garantera en 
hög hälsoskyddsnivå, enligt artikel 152 i 
fördraget, bör medlemsstaterna ge 
företräde åt dessa principer om de skiljer 
sig från bestämmelserna i direktivet.

Or. en

Motivering

Avvägningen mellan tillämpningen av detta direktiv och principerna om allmänintresse bör 
förtydligas. Eftersom hälso- och sjukvårdstjänster är tjänster av allmänt intresse bör 
företräde ges åt folkhälsan och andra allmänintressen för att målen i artikel 152 i EG-
fördraget ska kunna uppnås.
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Ändringsförslag 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att garantera en hög hälsoskyddsnivå, 
enligt artikel 152 i fördraget, bör 
medlemsstaterna ge företräde åt de 
principer som anges i artikel 1 om de 
skiljer sig från bestämmelserna i 
direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 220
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – leden -aa och -ab (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) direktiv 2005/36/EG om erkännande 
av yrkeskvalifikationer,
-ab) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden,

Or. en
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Ändringsförslag 221
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – leden -aa och -ab (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) direktiv 2005/36/EG om erkännande 
av yrkeskvalifikationer,
-ab) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden,

Or. en

Motivering

Hänvisningarna till dessa direktiv har flyttats från artikel 5.

Ändringsförslag 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Förordningar om samordning av de 
sociala trygghetssystemen, särskilt 
artikel 22 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EEG) nr 1408/71 om 
tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare eller 
deras familjemedlemmar flyttar inom 
gemenskapen och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen.

f) Förordningar om samordning av de 
sociala trygghetssystemen, särskilt 
artiklarna 19, 20, 22 och 25 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av 
systemen för social trygghet när anställda,
egenföretagare eller deras 
familjemedlemmar flyttar inom 
gemenskapen och artiklarna 17, 18, 19, 
20, 27 och 28 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen.
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Or. nl

Ändringsförslag 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Förordningar om samordning av de 
sociala trygghetssystemen, särskilt 
artikel 22 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EEG) nr 1408/71 om 
tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare eller 
deras familjemedlemmar flyttar inom 
gemenskapen och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen.

f) Förordningar om samordning av de 
sociala trygghetssystemen, särskilt 
artikel 22 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EEG) nr 1408/71 om 
tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare eller 
deras familjemedlemmar flyttar inom 
gemenskapen och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen, samt deras 
tillämpningsförordningar.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att hänvisa till kompletterande rättsakter för att vara så precis som 
möjligt.

Ändringsförslag 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – leden ga och gb (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Direktiv 2005/36/EG om erkännande 
av yrkeskvalifikationer.
gb) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
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elektronisk handel, på den inre 
marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 225
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/98/EG av den 
27 januari 2003 om fastställande av 
kvalitets- och säkerhetsnormer för 
insamling, kontroll, framställning, 
förvaring och distribution av humanblod 
och blodkomponenter och om ändring av 
direktiv 2001/83/EG,

Or. en

Ändringsförslag 226
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 
om fastställande av kvalitets- och 
säkerhetsnormer för donation, 
tillvaratagande, kontroll, bearbetning, 
konservering, förvaring och distribution 
av mänskliga vävnader och celler,

Or. en
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Ändringsförslag 227
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) rådets direktiv 92/49/EEG om 
samordning av lagar och andra 
författningar som avser annan direkt 
försäkring än livförsäkring, när det gäller 
kommissionens verkställande 
befogenheter, 

Or. en

Ändringsförslag 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Rådets direktiv 92/49/EEG av den 
18 juni 1992 om samordning av lagar och 
andra författningar som avser annan 
direkt försäkring än livförsäkring samt 
om ändring av direktiv 73/239/EEG och 
88/357/EEG (tredje direktivet om annan 
direkt försäkring än livförsäkring).

Or. nl

Ändringsförslag 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om villkoren för tillstånd att resa till en 
annan medlemsstat för att få adekvat vård 

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

Or. fr

Motivering

Denna artikel är onödigt komplex och bör förenklas. Det är mycket svårt för en patient att 
veta om han eller hon ska utnyttja bestämmelserna i förordning 1408/71 eller 
bestämmelserna i detta direktiv, och myndigheterna i den medlemsstat där patienten är 
försäkrad bör ha i uppgift att göra denna bedömning. Myndigheterna bör informera patienten 
om motiven till sina beslut.

Ändringsförslag 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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artikel 22 i förordning (EEG) nr 1408/71 
ska inte tillämpas. När villkoren för 
förhandstillstånd i artikel 22.2 i 
förordning (EEG) nr 1408/71 uppfylls ska 
dock förhandstillstånd och förmåner 
beviljas enligt den förordningen. I så fall 
ska artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv 
inte tillämpas.

Or. es

Motivering

Utgår för att öka den rättsliga tydligheten i överensstämmelse med ändringsförslaget till 
artikel 2.

Ändringsförslag 231
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internalmarket 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.

Ändringsförslag 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Detta direktiv behandlar inte 
kostnadsersättning för vård av en 
försäkrad person som av medicinska skäl 
blir nödvändig under en tillfällig vistelse i 
en annan medlemsstat. Det påverkar inte 
heller patientens rätt till ett tillstånd för 
vård i en annan medlemsstat om villkoren 
i förordningarna om samordning av de 
sociala trygghetssystemen uppfylls, 
särskilt artikel 22 i rådets förordning 
(EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om 
tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjemedlemmar flyttar inom 
gemenskapen, och artikel 20 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen. Om detta 
direktiv omfattar situationer som också 
omfattas av förordning (EEG) nr 1408/71 
och förordning (EG) nr 883/2004 ska 
dessa förordningar gälla och direktivet 
inte tillämpas.

Or. en
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Motivering

De områden som omfattas av både förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EG) nr 883/2004 
och detta direktiv samt prioriteringen mellan dem förtydligas genom detta ändringsförslag.

Ändringsförslag 233
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Motivering

För rättssäkerhetens skull ska direktivet göra tydlig åtskillnad mellan öppenvård och 
sjukhusvård. För öppenvård kan patienten välja att åka med eller utan förhandstillstånd och 
då ska antingen förordning 1408/71 eller detta direktiv gälla. För sjukhusvård och likvärdig 
vård är de ekonomiska konsekvenserna för både patienten och vårdsystemen mycket större. 
Detta skapar rättsosäkerhet för patienter och vårdgivare.
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Ändringsförslag 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Intill den dag då förordning (EG) 
nr 883/2004 träder i kraft ska följande 
gälla: Om villkoren för tillstånd att resa till 
en annan medlemsstat för att få adekvat 
vård enligt artikel 22 i förordning (EEG) 
nr 1408/71 är uppfyllda, gäller 
bestämmelserna i den förordningen och 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv ska 
inte tillämpas. Men om en försäkrad person 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter gäller artiklarna 6, 7, 
8 och 9 i detta direktiv och artikel 22 i 
förordning (EEG) nr 1408/71 ska inte 
tillämpas. När villkoren för 
förhandstillstånd i artikel 22.2 i förordning 
(EEG) nr 1408/71 uppfylls ska dock
förhandstillstånd och förmåner beviljas 
enligt den förordningen. I så fall ska 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv inte 
tillämpas.

Or. nl

Ändringsförslag 235
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om villkoren för tillstånd att resa till en 
annan medlemsstat för att få adekvat vård 
enligt artikel 22 i förordning (EEG) 
nr 1408/71 är uppfyllda, gäller 
bestämmelserna i den förordningen och 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv ska 
inte tillämpas. Men om en försäkrad person 

2. Om villkoren för tillstånd att resa till en 
annan medlemsstat för att få adekvat vård 
enligt artikel 22.2 i förordning (EEG) 
nr 1408/71 är uppfyllda, eller efter det att 
artikel 20.2 i förordning (EG) nr 883/2004 
trätt i kraft, gäller bestämmelserna i den 
förordningen och artiklarna 6, 7, 8 och 9 i 
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söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter gäller artiklarna 6, 7, 
8 och 9 i detta direktiv och artikel 22 i 
förordning (EEG) nr 1408/71 ska inte 
tillämpas. När villkoren för 
förhandstillstånd i artikel 22.2 i förordning 
(EEG) nr 1408/71 uppfylls ska dock 
förhandstillstånd och förmåner beviljas 
enligt den förordningen. I så fall ska 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv inte 
tillämpas.

detta direktiv ska inte tillämpas. Men om 
en försäkrad person söker vård i en annan 
medlemsstat under andra omständigheter 
gäller artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta 
direktiv och artikel 22 i förordning (EEG) 
nr 1408/71 och artikel 20 i förordning 
(EG) nr 883/2004, efter det att den trätt i 
kraft, ska inte tillämpas. När villkoren för 
förhandstillstånd i artikel 22.2 i förordning 
(EEG) nr 1408/71 uppfylls ska dock 
förhandstillstånd och förmåner beviljas 
enligt den förordningen. I så fall ska 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv inte 
tillämpas.

Or. hu

Motivering

Första och andra och tredje och fjärde meningen i artikel 3.2 är så lika till innehållet att 
texten blir onödigt komplicerad.

För att lagstiftningstexten ska bli konsekvent, och framför allt för att bestämmelserna i artikel 
4 g ska stämma överens, bör det hänvisas i denna punkt till förordning (EG) nr 883/2004 och 
särskilt artikel 22.2, som i likhet med artikel 20.2 i förordning (EG) nr 1408/71 rör tillstånd 
för vård utomlands.

Ändringsförslag 236
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Från och med den dag då förordning 
(EG) nr 883/2004 träder i kraft ska 
följande gälla: Om villkoren för tillstånd 
att resa till en annan medlemsstat för att 
få adekvat vård enligt artikel 20 i 
förordning (EG) nr 883/2004 är 
uppfyllda, gäller bestämmelserna i den 
förordningen och artiklarna 6, 7, 8 och 9 i 
detta direktiv ska inte tillämpas. Men om 
en försäkrad person söker vård i en 
annan medlemsstat under andra 
omständigheter gäller artiklarna 6, 7, 8 
och 9 i detta direktiv och artikel 20 i 
förordning (EG) nr 883/2004 ska inte 
tillämpas. När villkoren för 
förhandstillstånd i artikel 20.2 i 
förordning (EG) nr 883/2004 uppfylls ska 
dock förhandstillstånd och förmåner 
alltid beviljas enligt den förordningen. 
I så fall ska artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta 
direktiv inte tillämpas.

Or. nl

Ändringsförslag 238
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om bestämmelserna i detta direktiv 
strider mot någon annan 
gemenskapsrättsakt som reglerar vissa 
aspekter av hälso- och sjukvård ska den 
andra rättsakten ha företräde och 
tillämpas i de specifika situationerna i 

utgår
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fråga. Bland annat följande åtgärder 
kommer att beaktas:
a) direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer,
b) Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden

Or. en

Ändringsförslag 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om bestämmelserna i detta direktiv 
strider mot någon annan 
gemenskapsrättsakt som reglerar vissa 
aspekter av hälso- och sjukvård ska den 
andra rättsakten ha företräde och 
tillämpas i de specifika situationerna i 
fråga. Bland annat följande åtgärder 
kommer att beaktas:

utgår

a) direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer,
b) Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden

Or. fr

Motivering
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Ändringsförslag 240
Marianne Thyssen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) förordning (EEG) nr 1408/71,

Or. nl

Motivering

För rättssäkerhetens skull ska direktivet göra tydlig åtskillnad mellan öppenvård och 
sjukhusvård. För öppenvård kan patienten välja att åka med eller utan förhandstillstånd och 
då ska antingen förordning 1408/71 eller detta direktiv gälla. För sjukhusvård och likvärdig 
vård är de ekonomiska konsekvenserna för både patienten och vårdsystemen mycket 
större.Ändringsförslag 241
Richard Seeber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid avtal mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter har detta 
direktiv företräde framför det föreslagna 
direktivet om konsumenträttigheter 
(KOM(2008)0614).

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag till direktiv av den 8 oktober 2008 om konsumenträttigheter 
(KOM(2008)0614) tar upp rättigheterna för konsumenter som ingår avtal med självständigt 
verksamma hälso- och sjukvårdsutövare, och riskerar att kollidera med detta direktiv.
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Ändringsförslag 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska tillämpa 
bestämmelserna i detta direktiv i 
överensstämmelse med reglerna i 
EG-fördraget.

utgår

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslaget till punkt 2 i denna artikel.

Ändringsförslag 243
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av 
hälso- och sjukvårdspersonal som utövar 
sitt yrke, och oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på 
nationell nivå och om de är offentliga 
eller privata,

a) ”hälso- och sjukvård”: vård som är 
förebyggande, behandlande eller 
rehabiliterande och som en försäkrad 
person erhållit eller blivit ordinerad av 
hälso- och sjukvårdspersonal vars yrke är 
reglerat i den medlemsstat där de är 
registrerade.

Or. pt
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Ändringsförslag 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) hälso- och sjukvård: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av
hälso- och sjukvårdspersonal som utövar 
sitt yrke, och oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på 
nationell nivå och om de är offentliga 
eller privata,

a) hälso- och sjukvård: vårdtjänster och 
vårdprodukter som hälso- och 
sjukvårdspersonal tillhandahåller 
respektive föreskriver patienter i syfte att 
bedöma, bevara eller återställa deras 
hälsotillstånd eller förebygga sjukdomar,

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga definitionen av hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av 
hälso- och sjukvårdspersonal som utövar 
sitt yrke, och oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på 
nationell nivå och om de är offentliga 
eller privata,

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster som 
erbjuds patienter för att bedöma, bevara 
eller förbättra deras hälsotillstånd.
I artiklarna 6, 7, 8, 9, 10 och 11 avses med 
hälso- och sjukvård sådan behandling 
som ingår bland de förmåner som enligt 
lagstiftningen i en medlemsstat 
tillkommer en vårdförsäkrad person,

Or. en

Motivering

Den definition som föreslås i detta ändringsförslag överensstämmer bättre med 
förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EG) nr 883/2004. Även hälso- och sjukvård som inte 



AM\766244SV.doc 37/64 PE418.304v02-00

SV

direkt tillhandahålls av ”hälso- och sjukvårdspersonal” omfattas. Förmåner som inte räknas 
som sjukförmåner enligt den medlemsstat där patienten är sjukförsäkrad omfattas inte. 

Ändringsförslag 246
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av 
hälso- och sjukvårdspersonal som utövar 
sitt yrke, och oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på nationell 
nivå och om de är offentliga eller privata,

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster och 
varor som tillhandahålls eller förskrivs av 
hälso- och sjukvårdspersonal till patienter 
för att bedöma, bevara eller förbättra 
deras hälsotillstånd eller förebygga 
sjukdom, oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på nationell 
nivå och om de är offentliga eller privata,

Or. en

Ändringsförslag 247
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av 
hälso- och sjukvårdspersonal som utövar 
sitt yrke, och oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på nationell 
nivå och om de är offentliga eller privata,

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster och 
varor som tillhandahålls eller förskrivs av 
hälso- och sjukvårdspersonal till patienter 
för att bedöma, bevara eller förbättra 
deras hälsotillstånd eller förebygga 
sjukdom, oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på nationell 
nivå och om de är offentliga eller privata,

Or. en

Motivering

Den tidigare definitionen av reglerade hälso- och sjukvårdsyrken var för begränsad eftersom 
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den inte omfattade hela EG-domstolens rättspraxis om fri rörlighet för varor och tjänster 
inom vårdsektorn. 

Ändringsförslag 248
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av 
hälso- och sjukvårdspersonal som utövar 
sitt yrke, och oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på nationell 
nivå och om de är offentliga eller privata,

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster och 
varor som tillhandahålls eller förskrivs av 
hälso- och sjukvårdspersonal till patienter 
för att bedöma, bevara eller förbättra 
deras hälsotillstånd, oavsett hur de 
organiseras, tillhandahålls och finansieras 
på nationell nivå och om de är offentliga 
eller privata,

Or. en

Motivering

Den ursprungliga definitionen av hälso- och sjukvård i kommissionens förslag kan orsaka 
avsevärda rättsliga problem eftersom den inte omfattar alla former av hälso- och sjukvård. 
Detta ändringsförslag syftar därför till att förenkla definitionen och göra den tydligare ur ett 
rättsligt perspektiv. 

Ändringsförslag 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av 
hälso- och sjukvårdspersonal som utövar 
sitt yrke, och oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på nationell 
nivå och om de är offentliga eller privata,

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster som 
tillhandahålls till patienter för att 
bedöma, bevara eller förbättra deras 
hälsotillstånd, oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på nationell 
nivå och om de är offentliga eller privata,
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Or. en

Motivering

Detta direktiv inriktar sig på patienter och deras hälsotillstånd, inte hälso- och 
sjukvårdspersonal eller vårdgivare.

Ändringsförslag 250
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av 
hälso- och sjukvårdspersonal som utövar 
sitt yrke, och oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på nationell 
nivå och om de är offentliga eller privata,

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster eller 
varor, bland annat läkemedel och 
medicintekniska produkter, som 
tillhandahålls eller förskrivs av eller under 
överinseende av hälso- och 
sjukvårdspersonal som utövar sitt yrke, och 
oavsett hur vården organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på nationell 
nivå och om den är offentlig eller privat,

Or. en

Ändringsförslag 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) hälso- och sjukvård: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av 
hälso- och sjukvårdspersonal som utövar 
sitt yrke, och oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på nationell 
nivå och om de är offentliga eller privata,

a) hälso- och sjukvård: vårdtjänster eller 
vårdprodukter, särskilt medicinska eller 
farmaceutiska tjänster samt läkemedel 
eller medicintekniska produkter, som 
utförs respektive föreskrivs av eller under 
överinseende av hälso- och 
sjukvårdspersonal som utövar sitt yrke, och 
oavsett hur de organiseras, tillhandahålls 
och finansieras på nationell nivå och om de 
är offentliga eller privata, 
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Or. de

Motivering

Den föreslagna definitionen i artikel 4 a stämmer i sak överens med undantaget i skäl 22 och 
artikel 2.2 f i direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden. Utöver de tjänster 
som ingår där inbegrips även varor med anknytning till hälso- och sjukvård (exempelvis 
läkemedel och medicintekniska produkter) i definitionen. På så vis skapas ett konsekvent 
regelverk.

Ändringsförslag 252
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av 
hälso- och sjukvårdspersonal som utövar 
sitt yrke, och oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på nationell 
nivå och om de är offentliga eller privata,

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster eller 
varor, särskilt medicinska tjänster eller 
läkemedelstjänster och läkemedel eller 
medicintekniska produkter, som 
tillhandahålls eller förskrivs av eller under 
överinseende av hälso- och 
sjukvårdspersonal som utövar sitt yrke, och 
oavsett hur vården organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på nationell 
nivå och om den är offentlig eller privat,

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 
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pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.

Ändringsförslag 253
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) hälso- och sjukvård: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av 
hälso- och sjukvårdspersonal som utövar 
sitt yrke, och oavsett hur de organiseras,
tillhandahålls och finansieras på nationell 
nivå och om de är offentliga eller privata,

a) hälso- och sjukvård: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av 
utbildad hälso- och sjukvårdspersonal som 
utövar sitt yrke, och oavsett hur de 
organiseras, tillhandahålls och finansieras 
på nationell nivå och om de är offentliga 
eller privata,

Or. pl

Motivering

Det måste klargöras att det krävs behörighet styrkt av adekvata utbildningsbevis som 
utfärdats i medlemsstaterna enligt nationella bestämmelser och gemenskapsbestämmelser för 
att kunna arbeta inom detta område.

Ändringsförslag 254
Kathy Sinnott

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av 
hälso- och sjukvårdspersonal som utövar 
sitt yrke, och oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på 
nationell nivå och om de är offentliga 
eller privata,

a) ”hälso- och sjukvård”: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av 
hälso- och sjukvårdspersonal som utövar 
sitt yrke, oavsett hur de organiseras, och 
oavsett om det rör sig om vård under 
normala förhållanden eller akutsjukvård,

Or. en
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Motivering

Vid en olycka (eller katastrof) ska hälso- och sjukvård självklart tillhandahållas med minsta 
möjliga administrativa förfaranden för förhandstillstånd.
Behovet av en snabb utryckning vid nödsituationer i gränsområden kommer att kräva ett brett 
samarbete mellan medlemsstaterna och deras räddningstjänst på regional nivå. 

Ändringsförslag 255
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 256
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Se ovan, gränsöverskridande hälso- och sjukvård bör begränsas till patientrörlighet.

Ändringsförslag 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Begreppet gränsöverskridande hälso- och sjukvård uppfattas som att det omfattar rörligheten 
för såväl patienterna som för de vårdstjänster som kan ges på distans. Det är inte lämpligt att 
nämna vårdgivarna i denna artikel.

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Gränsöverskridande hälso- och sjukvård bör begränsas till rörlighet för patienter som är 
enskilda personer.

Ändringsförslag 259
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) ”gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård”: hälso- och sjukvård som ges i 
eller från en annan medlemsstat än den där 
patienten är ansluten till ett hälso- och 
sjukvårdssytem i enlighet med 
samordningsbestämmelserna i förordning 
(EEG) nr 1408/71,

Or. nl

Motivering

Med tillägget "eller från" i definitionen av gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
förtydligas att även telemedicin omfattas.

Ändringsförslag 260
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

vårdgivaren är bosatt, registrerad eller 
etablerad, i sådana fall där det krävs 
högspecialiserade medicinska 
förfaranden som inte finns tillgängliga på 
bosättningsorten,

Or. pl

Motivering

Varje medlemsstat bör sträva efter att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård först och 
främst inom det egna territoriet.

Ändringsförslag 261
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es



PE418.304v02-00 46/64 AM\766244SV.doc

SV

Motivering

Här föreslås en strykning eftersom ledet är överflödigt.

Ändringsförslag 263
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Definitionen av ”hälso- och sjukvård” är inte längre relevant när hänvisningen till denna 
term i 4 a har strukits.

Ändringsförslag 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)
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artikel 3.1 a i direktiv 2005/36/EG,

Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 265
Kathy Sinnott

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Vid en olycka (eller katastrof) ska hälso- och sjukvård självklart tillhandahållas med minsta 
möjliga administrativa förfaranden för förhandstillstånd. 
Behovet av en snabb utryckning vid nödsituationer i gränsområden kommer att kräva ett brett 
samarbete mellan medlemsstaterna och deras räddningstjänst på regional nivå.
Paramedicinsk personal är viktig i sådana situationer.
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Ändringsförslag 266
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 267
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Förtydligande

Ändringsförslag 268
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) ”vårdgivare”: fysisk eller juridisk person 
som lagligen bedriver hälso- och sjukvård 
på en medlemsstats territorium,

e) ”vårdgivare”: hälso- och
sjukvårdspersonal i enlighet med led d 
ovan, eller juridisk person som lagligen 
bedriver hälso- och sjukvård på en 
medlemsstats territorium,

Or. pt

Ändringsförslag 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) ”patient”: fysisk person som avser resa 
till en annan medlemsstat för att ta emot 
hälso- och sjukvård där,

Or. en

Motivering

Med denna definition förtydligas att patienter som redan är bosatta eller uppehåller sig i en 
annan medlemsstat när de behöver vård inte omfattas av detta direktiv (dessa patienters 
rättigheter garanteras redan genom förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EG) 
nr 883/2004).
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Ändringsförslag 270
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) ”patient”: person som är försäkrad eller 
ansluten till ett hälso- och 
sjukvårdssystem och som erhållit 
nödvändig vård i annan medlemsstat,

Or. pt

Ändringsförslag 271
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 272
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Förtydligande

Ändringsförslag 273
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Formuleringen stämmer överens med andra delar av direktivet. Den visar att patienten har en 
aktiv del i mottagandet av vård utomlands. 

Ändringsförslag 274
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förtydliga definitionen av en patient ur ett rättslig 
perspektiv.
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Ändringsförslag 275
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Det måste preciseras att patienten verkligen söker vård aktivt.

Ändringsförslag 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Det som är relevant är att personen får vård, inte att vederbörande ”önskar” få det.
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Ändringsförslag 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 4 – leden fa och fb (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) akutpatient: person med akut 
vårdbehov, som löper risk att inom kort 
avlida eller förlora vitala organfunktioner 
och som ovillkorligen och omedelbart 
behöver komma under behandling, 
fb) vårdväljande patient: person som 
väljer platsen för sin behandling av en rad 
olika skäl: bättre behandling, kortare 
väntetider, familjeskäl och passande 
konvalescensmöjligheter.

Or. it

Motivering

Det bör göras en åtskillnad mellan patienter som behöver akutvård och patienter som väljer 
vård i ett annat land.

Ändringsförslag 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) fram till dess att förordning (EG) 
nr 883/2004 börjar tillämpas: person som 
är försäkrad i enlighet med artiklarna 1, 2 
och 4 i förordning (EEG) nr 1408/71, 

ii) från och med att förordning (EG) 
nr 883/2004 börjar tillämpas: person som 
är försäkrad person i den betydelse som 
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avses i artikel 1 c i förordning (EG) 
nr 883/2004,

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led g – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) person som är försäkrad person i den 
betydelse som avses i försäkringsvillkoren 
i privata sjukförsäkringar,

Or. nl

Ändringsförslag 280
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) ”medlemsstat där patienten är 
försäkrad”: den medlemsstat där patienten 
är ansluten till försäkringskassan i 
enlighet med samordnings-
bestämmelserna i förordning (EEG) 
nr 1408/71,

Or. nl
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Ändringsförslag 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) medlemsstat där patienten är försäkrad: 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
person; om institutionen på 
bosättningsorten betraktas som behörig 
institution i enlighet med artikel 
22.3 andra stycket i förordning (EEG) 
nr 1408/71 eller artikel 20.4 eller 
artikel 27.5 i förordning (EG) nr 883/04, 
ska bosättningsstaten anses vara den 
medlemsstat där patienten är försäkrad,

Or. de

Motivering

Förslaget tar inte hänsyn till gränsarbetare som bor i ett EU-land och arbetar i ett annat eller 
till pensionärer som har rätt till pension från ett eller flera EU-länder och bor i ett annat. 
Den nya formuleringen innebär att sjukförsäkringsinstitutionen på bosättningsorten måste stå 
för kostnaderna i ett tredje EU-land om detta föreskrivs av nämnda förordningar.

Ändringsförslag 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) ”medlemsstat där patienten är 
försäkrad”: den medlemsstat där patienten 
är försäkrad person. Om patienten är 
lagligen bosatt i en medlemsstat och inte 
försäkrad av ett europeiskt 
socialförsäkringssystem men har erkänd 
rätt till hälso- och sjukvård, ska det land 
där personen är bosatt betraktas som den 
medlemsstat där patienten är försäkrad,
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Or. es

Motivering

I förslaget tas inte hänsyn till alla människor med erkänd rätt till hälso- och sjukvård, vilket 
inte nödvändigtvis sammanfaller med begreppet försäkrad person.

Ändringsförslag 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) ”medlemsstat där patienten är 
försäkrad”: den medlemsstat där patienten 
är försäkrad person eller den medlemsstat 
där patienten är bosatt om denna 
medlemsstat skiljer sig från den 
förstnämnda,

Or. en

Motivering

I linje med bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004.

Ändringsförslag 284
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) ”behandlande medlemsstat”: den 
medlemsstat på vilkens territorium den 
gränsöverskridande hälso- och sjukvården 
faktiskt bedrivs,

i) ”behandlande medlemsstat”: den 
medlemsstat på eller från vilkens 
territorium den gränsöverskridande hälso-
och sjukvården faktiskt bedrivs,

Or. nl
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Ändringsförslag 285
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) ”medicinskt hjälpmedel”: ett 
medicinskt hjälpmedel i den betydelse som 
avses i direktiv 93/42/EEG, 
direktiv 90/385/EEG eller 
direktiv 98/79/EG.

Or. nl

Motivering

Inköp av hälso- och sjukvårdsprodukter (såsom medicinska hjälpmedel) behandlas i domen i 
målet Decker (det gällde i detta fall glasögon) och ska därför också tas upp i ett direktiv som 
syftar till att kodifiera domarna i målen Kohll och Decker.

Ändringsförslag 286
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) ”produkter som används inom hälso-
och sjukvården”: produkter som används 
för att upprätthålla eller förbättra en 
persons hälsotillstånd, såsom bl.a. 
medicinska hjälpmedel och läkemedel, 

Or. nl

Motivering

Inköp av hälso- och sjukvårdsprodukter (såsom medicinska hjälpmedel) behandlades i domen 
i målet Decker (det gällde i detta fall glasögon) och ska därför också tas upp i ett direktiv som 
syftar till att kodifiera domarna i målen Kohll och Decker.
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Ändringsförslag 287
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) ”medicintekniska produkter”: 
medicintekniska produkter enligt rådets 
direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 
om medicintekniska produkter eller rådets 
direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om aktiva medicintekniska 
produkter för implantation eller 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/79/EG av den 27 oktober 1998 om 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik,

Or. en

Ändringsförslag 288
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) ”medicintekniska produkter”: 
medicintekniska produkter enligt rådets 
direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 
om medicintekniska produkter eller rådets 
direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om aktiva medicintekniska 
produkter för implantation eller 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/79/EG av den 27 oktober 1998 om 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik,

Or. en
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Motivering

Det behövs en definition av medicinsktekniska produkter.

Ändringsförslag 289
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) ”medicinska metoder”: medicinska 
eller medicintekniska produkter eller 
medicinska och kirurgiska ingrepp, 
liksom åtgärder för förebyggande, 
diagnostisering eller behandling av 
sjukdom, som används inom hälso- och 
sjukvården, 

Or. en

Motivering

Denna definition behövs eftersom medicinska metoder nämns i artiklarna 5 och 17.

Ändringsförslag 290
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) ”medicinska metoder”: medicinska 
eller medicintekniska produkter eller 
medicinska och kirurgiska ingrepp, 
liksom åtgärder för förebyggande, 
diagnostisering eller behandling av 
sjukdom, som används inom hälso- och 
sjukvården,

Or. en
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Motivering

Det behövs en definition av medicinska metoder.

Ändringsförslag 291
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) ”skada”: negativa resultat eller men 
som beror på hälso- och sjukvården.

l) ”negativ händelse”: en oavsedd skada 
eller komplikation som vanligen inte 
brukar uppstå som en följd av den 
sjukdom som behandlats eller av 
tillhandahållandet av den nödvändiga 
vården.

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”. 

Ändringsförslag 292
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) ”skada”: negativa resultat eller men som 
beror på hälso- och sjukvården.

l) ”skada”: definieras i fråga om 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
enlighet med den gällande lagstiftningen i 
den behandlande medlemsstaten, och 
tolkningen av skada kan variera från 
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medlemsstat till medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 293
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) ”skada”: negativa resultat eller men som 
beror på hälso- och sjukvården.

l) ”skada”: definieras i fråga om 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
enlighet med den gällande lagstiftningen i 
respektive behandlande medlemsstat.

Or. en

Motivering

Man måste ta hänsyn till att varje medlemsstat har olika definitioner av skada i sina 
rättssystem. För att undvika förvirring bör patienter som får vård omfattas av den rättsliga 
definition av skada som används i den behandlande medlemsstaten.

Ändringsförslag 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) ”skada”: negativa resultat eller men som 
beror på hälso- och sjukvården.

l) ”skada”: enligt definitionen i varje 
behandlande medlemsstats lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 295
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) ”skada”: negativa resultat eller men som 
beror på hälso- och sjukvården.

l) ”skada”: skadliga följder som beror på 
hälso- och sjukvården och har ett samband 
med hälso- och sjukvården.

Or. hu

Motivering

Begreppet ”skada” i förslaget till direktiv definieras inte tillräckligt ingående och lämnar 
därför öppet för en bred rättslig tolkning. En mer konkret definition som grundar sig på 
civilrätt skulle gagna både patienter och medlemsstater. Det är oklart varför direktivet 
nämner ”negativa resultat” jämte ”men”. Här föreslås i stället ”skadliga följder som beror 
på hälso- och sjukvården och har ett samband med hälso- och sjukvården”.

Ändringsförslag 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 4 - led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) skada: negativa resultat eller men som 
beror på hälso- och sjukvården.

l) skada: negativa hälsoeffekter eller men 
som beror på hälso- och sjukvården och 
som endast kan ha uppkommit i 
förbindelse med vårdpersonalens 
skyldighet att vidta bästa möjliga åtgärder 
för att återställa patientens hälsa.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att förtydliga vilken typ av skada det handlar om och att ingrepp inom 
hälso- och sjukvården kan få allvarliga hälsokonsekvenser beroende på patientens 
hälsotillstånd.
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Ändringsförslag 297
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) ”skada”: negativa resultat eller men som 
beror på hälso- och sjukvården.

l) ”skada”: resultat eller men som beror på 
hälso- och sjukvården och som hade 
kunnat undvikas.

Or. nl

Motivering

Kommissionens definition av skada är för vid. Enligt den skulle patienter kunna få ersättning 
enligt artikel 5.1 d även då inga medicinska fel begåtts eller underlåtelser ägt rum, vilket nu 
är ett krav för ersättning enligt flera medlemsstaters lagstiftning. 

Ändringsförslag 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) ”skada”: negativa resultat eller men som 
beror på hälso- och sjukvården.

l) ”skada”: negativa hälsoresultat eller 
men som beror på hälso- och sjukvården 
och som endast kan anknytas till 
vårdpersonalens nödvändiga insatser.

Or. en

Motivering

Det bör framgå tydligt att skada är hälso- och sjukvårdsrelaterat och att det måste vara en 
följd av vårdpersonalens handlande, oavsett behandlingens faktiska resultat.
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Ändringsförslag 299
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) ”skada”: negativa resultat eller men som 
beror på hälso- och sjukvården.

l) ”skada”: negativa resultat eller men som 
beror på hälso- och sjukvården, i den 
betydelse som avses i medlemsstaternas 
nationella lagstiftning,

Or. nl

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen är det medlemsstaterna som ska bestämma hur skador 
som orsakats av hälso- och sjukvården ska ersättas. Detta gäller framför allt bestämmelserna 
om hur stora skadorna ska vara för att kunna ersättas. Flera medlemsstater tillämpar i sina 
försäkringssystem strikt ansvar med trösklar som gör att enbart "ansenlig" skada kan 
ersättas. 

Ändringsförslag 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. es

Motivering

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