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KORT BEGRUNDELSE

Respekt for komplementariteten mellem kvinder og mænd og anvendelse af 
lighedsprincippet

Når fællesskabslovgiveren lovgiver om patientrettigheder, skal dette ske på grundlag af 
lighedsprincippet. Kvinder og mænd komplimenterer hinanden. Ingen vil benægte, at 
kvinders og mænds medicinske behov giver sig udtryk på forskellig vis. De vedvarende fælles 
overordnede principper i EU's sundhedssystemer om universalitet, adgang til pleje af god 
kvalitet, lighed og solidaritet, der blev vedtaget af Rådet i juni 2006, bør også omfatte 
princippet om "lighed i sundhed", hvilket indebærer at mænd og kvinder behandles lige, 
når de har samme behov, samtidig med at der tages rimeligt hensyn til deres 
forskelligheder.

Ordføreren insisterer på, at det sikres, at der er adgang til det offentlige sundhedsvæsen i en 
grænseoverskridende kontekst. Det handler naturligvis om at sikre adgangen til 
gynækologisk-obstetrisk sundhedspleje og sundhedspleje af mødre og børn i 
overensstemmelse med definitionen fastlagt af Verdenssundhedsorganisationen på dens 56. 
Verdenssundhedskonference i Alma-Ata (resolution A56/27)1.

Ordføreren understreger, at han i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling er optaget 
af spørgsmålet om behandling af brystkræft, der i dag er den mest almindelige dødsårsag 
blandt kvinder i alderen 35-55 år i EU. Forebyggelse, mammografiscreening og behandling af 
bryst- og livmoderhalskræft bør omfattes af de specifikke ordninger for godtgørelse af 
grænseoverskridende sundhedsydelser. Det samme gør sig gældende for mænd, der også bør 
være omfattet af foranstaltninger til forebyggelse, screening og behandling af lungekræft, 
prostatakræft, bugspytkirtelkræft og testikelkræft. Vi kan redde mange kvinder/mødre og 
mænd/fædre, der er ramt af kræft uden at vide det, hvis lovgiveren ikke lægger hindringer i 
vejen for et styrket grænseoverskridende samarbejde på dette område, og hvis 
medlemsstaterne indgår i et frivilligt samarbejde på dette område.

De specifikke ordninger for godtgørelse af udgifter til behandling og sundhedspleje 
afspejler forskelsbehandlingen af mænd og kvinder. Forsikringsselskaber, gensidige 
selskaber og sygekasser bør afskaffe enhver form for forskelsbehandling, herunder skjult 
forskelsbehandling, f.eks. gennem anvendelse af risikofaktorer relateret til arvelige eller 
genetiske sygdomme. De bør ligeledes holde op med at beregne omkostningerne ved 
sygeforsikringer og forsikringspræmierne på baggrund af køn og typen af det arbejde, der 
indekseres. De mekanismer, der anvendes til at beregne omkostningerne og præmierne, må 
ikke indebære nogen form for forskelsbehandling baseret på typen af det arbejde, der 
indekseres. En lang række kvinder arbejder rent faktisk ikke på det formelle arbejdsmarked, 
men investerer deres kræfter i andre aktiviteter som f.eks. at skabe netværk til fremme af 
solidariteten mellem generationerne, omsorg for børnene i deres første leveår og den videre 
opdragelse eller ældreomsorg. Ordføreren understreger derfor nødvendigheden af at beregne 
omkostningerne og præmierne, navnlig for kvinder, på grundlag af en livscyklustilgang.

                                               
1(International konference om primær sundhedspleje, Alma-Ata: 25-års-jubilæum, sekretariatets rapport, punkt 
14.18, på den foreløbige dagsorden, den 24. april 2003).
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For at undgå enhver forskelsbehandling af patienter på grund af formueforhold og 
nationalitet foreslår ordføreren, at man udnytter erfaringerne fra Den Europæiske 
Pharmakopé, en institution under Europarådet i Strasbourg, der arbejder for at fremme en 
bedre udveksling af lægemidler mellem medlemsstaterne og samtidig sikre en bedre kvalitet.

Udvekslingen af grænseoverskridende sundhedsydelser indebærer meget store 
muligheder for det interregionale samarbejde. Dette samarbejde giver sig til udtryk på 
forskellig vis alt efter den geografiske sammensætning mellem de gamle medlemsstater (EU-
15) i forhold til de nye medlemsstater (EU-12) og en række sammensætninger mellem nye og 
gamle medlemsstater, navnlig i Centraleuropa. Den ofte ulige socioøkonomiske regionale 
udvikling skaber ligeledes ulighed på folkesundhedsområdet. Dette ses navnlig tydeligt 
mellem gamle og nye medlemsstater. Medlemsstaterne bør således træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til foregribelse af de økonomiske og organisatoriske konsekvenser, der 
pålægges sundhedsprofessionelle, sundhedstjenesteydere og sygesikringskasser. Det er 
således nødvendigt at forene de krav, der stilles af patienter, som modtager 
grænseoverskridende sundhedsydelser, med de forpligtelser, der påhviler sundhedspersonalet, 
som skal anskue sundhedsydelser ud fra en ny økonomisk synsvinkel. Sundhed og 
sundhedsydelser kan således ikke udelukkende anskues ud fra en økonomisk synsvinkel og 
underlægges konkurrencereglerne. Som følge af denne tilgang bør nærværende direktiv i 
øvrigt ikke blot baseres på traktatens artikel 95 om det frie marked, men også på artikel 152 
om folkesundhed. Det er medlemsstaternes ansvar at sikre den nationale offentlige 
sundhedstjenestes bæredygtighed og lige adgang til denne tjeneste, og de skal først og 
fremmest sikre alle borgernes sundhed. Den nationale sundhedssektor henhører fortsat under 
medlemsstaternes kompetenceområde.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– under henvisning til traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, 
særlig artikel 95,

– under henvisning til traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, 
særlig artikel 152,

Or. fr
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Begrundelse

Et EU-direktiv om patientrettigheder i forbindelse med sundhedsydelser må nødvendigvis 
være baseret på EF-traktatens artikel 152 om Fællesskabets politikker og aktiviteter på 
folkesundhedsområdet.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Endvidere bør patienter fra andre 
medlemsstater behandles på samme måde 
som behandlingsmedlemsstatens egne 
borgere, og ifølge de generelle principper 
om lighed og ikke-forskelsbehandling, som 
anerkendt i chartrets artikel 21, bør der 
under ingen omstændigheder ske 
forskelsbehandling af patienter på grund af 
køn, race, farve, etnisk eller social 
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion 
eller tro, politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering. Medlemsstaterne må 
gerne differentiere den behandling, de 
giver forskellige grupper af patienter, hvis 
de kan dokumentere, at det er berettiget af 
lægelige grunde, f.eks. i tilfælde af 
specifikke tiltag for kvinder eller for 
særlige aldersgrupper (f.eks. gratis 
vaccination af børn eller ældre). Da dette 
direktiv overholder de grundlæggende 
rettigheder og følger de principper, som 
særlig er anerkendt i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, skal det desuden gennemføres 
og anvendes under behørig hensyntagen til 
retten til lighed for loven og princippet om 
ikke-forskelsbehandling i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsprincipper som omhandlet i chartrets 
artikel 20 og 21. Dette direktiv finder 
anvendelse, uden at det berører Rådets 
direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om 

(13) Endvidere bør patienter fra andre 
medlemsstater behandles på samme måde 
som behandlingsmedlemsstatens egne 
borgere, og ifølge de generelle principper 
om lighed og ikke-forskelsbehandling bør 
der under ingen omstændigheder ske 
forskelsbehandling af patienter på grund af 
køn, race, farve, etnisk eller social 
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion 
eller tro, politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering. De fælles overordnede 
principper i EU's sundhedssystemer, der 
blev vedtaget af Rådet i juni 2006, 
herunder navnlig om universalitet, 
adgang til pleje af god kvalitet, lighed og 
solidaritet, skal således være et centralt 
element i den sociale beskyttelse i Europa.
Medlemsstaterne opfordres navnlig til at
differentiere den behandling, de giver 
forskellige grupper af patienter, hvis de kan 
dokumentere, at det er berettiget af 
lægelige grunde, f.eks. i tilfælde af 
specifikke tiltag for kvinder eller for 
særlige aldersgrupper. Da dette direktiv 
overholder de grundlæggende rettigheder 
og følger anerkendte principper, skal det 
desuden gennemføres og anvendes under 
behørig hensyntagen til retten til lighed for 
loven og princippet om ikke-
forskelsbehandling i overensstemmelse 
med de almindelige retsprincipper. Dette 
direktiv finder desuden anvendelse, uden 
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gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse og andre direktiver med 
EF-traktatens artikel 13 som retsgrundlag. 
På baggrund heraf foreskriver direktivet, at 
patienter skal behandles på samme måde 
som behandlingsmedlemsstatens egne 
borgere; dette omfatter også beskyttelse 
mod forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten såvel som til 
lovgivningen i behandlingsmedlemsstaten.

at det berører Rådets direktiv 2000/43/EF 
af 29. juni 2000 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset 
race eller etnisk oprindelse og andre 
direktiver med EF-traktatens artikel 13 som 
retsgrundlag. På baggrund heraf foreskriver 
direktivet, at patienter skal behandles på 
samme måde som 
behandlingsmedlemsstatens egne borgere; 
dette omfatter også beskyttelse mod 
forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten såvel som til 
lovgivningen i behandlingsmedlemsstaten.

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Det er nødvendigt at understrege 
nødvendigheden af at træffe særlige 
forholdsregler, der sikrer kvinder lige 
adgang til det offentlige sundhedsvæsen, 
herunder navnlig til gynækologisk-
obstetrisk sundhedspleje og til 
sundhedspleje af mødre og børn, i 
overensstemmelse med definitionen af 
primær sundhedspleje fastlagt af 
Verdenssundhedsorganisationen på dens 
56. Verdenssundhedskonference den 24. 
april 20031.
1International konference om primær 
sundhedspleje i Alma-Ata: 25-års-jubilæum,
sekretariatets rapport (A56/27).

Or. fr
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Dette direktiv giver også en patient ret 
til at gøre brug af et hvilket som helst 
lægemiddel, som det er tilladt at 
markedsføre i den medlemsstat, hvor 
sundhedsydelsen leveres, selv om det ikke 
er tilladt at markedsføre lægemidlet i 
forsikringsmedlemsstaten, da det er 
nødvendigt for at få effektiv behandling i 
en anden medlemsstat.

(27) Dette direktiv giver også en patient ret 
til at gøre brug af et hvilket som helst 
lægemiddel, som det er tilladt at 
markedsføre i den medlemsstat, hvor 
sundhedsydelsen leveres, selv om det ikke 
er tilladt at markedsføre lægemidlet i 
forsikringsmedlemsstaten, da det er 
nødvendigt for at få effektiv behandling i 
en anden medlemsstat. Medlemsstaterne 
skal fastsætte betingelserne for brug af 
ikkegodkendte lægemidler for at undgå 
enhver forskelsbehandling af patienter.

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne kan opretholde 
generelle betingelser, behandlingskriterier 
og lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter for brug af sundhedsydelser og 
godtgørelse af udgifter hertil, f.eks. kravet 
om at skulle opsøge en almenpraktiserende 
læge før en speciallæge eller før 
behandling på hospital, også for patienter, 
der ønsker at gøre brug af sundhedsydelser 
i en anden medlemsstat, forudsat at 
sådanne betingelser er nødvendige, står i 
rimeligt forhold til det tilstræbte mål og 
ikke er vilkårlige og diskriminerende. Det 
bør derfor kræves, at disse generelle 
betingelser og formaliteter anvendes på en 
objektiv, gennemsigtig og ikke-
diskriminerende måde og er kendt på 

(28) Medlemsstaterne bør opretholde 
generelle betingelser, behandlingskriterier 
og lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter for brug af sundhedsydelser og 
godtgørelse af udgifter hertil samt 
opfølgende behandling ydet af den 
sundhedsprofessionelle i 
forsikringsmedlemsstaten, f.eks. kravet 
om at skulle opsøge en almenpraktiserende 
læge før en speciallæge eller før 
behandling på hospital, også for patienter, 
der ønsker at gøre brug af sundhedsydelser 
i en anden medlemsstat, forudsat at 
sådanne betingelser er nødvendige, står i 
rimeligt forhold til det tilstræbte mål og 
ikke er vilkårlige og diskriminerende. Det 
bør derfor kræves, at disse generelle 
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forhånd, at de først og fremmest er baseret 
på medicinske overvejelser, og at de ikke 
indebærer yderligere byrder for patienter, 
der ønsker at gøre brug af sundhedsydelser 
i en anden medlemsstat, sammenlignet med 
patienter, der behandles i 
forsikringsmedlemsstaten, og at 
afgørelserne træffes hurtigst muligt. Dette 
berører ikke medlemsstaternes ret til at 
fastlægge kriterier eller betingelser for 
forhåndstilladelse, hvis der er tale om 
patienter, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i 
forsikringsmedlemsstaten.

betingelser og formaliteter anvendes på en 
objektiv, gennemsigtig og ikke-
diskriminerende måde og er kendt på 
forhånd, at de først og fremmest er baseret 
på medicinske overvejelser, og at de ikke 
indebærer yderligere byrder, hverken for 
den sundhedsprofessionelle i 
forsikringsmedlemsstaten eller for 
patienter, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
sammenlignet med patienter, der behandles 
i forsikringsmedlemsstaten, og at 
afgørelserne træffes hurtigst muligt. Dette 
berører ikke medlemsstaternes ret til at 
fastlægge kriterier eller betingelser for 
forhåndstilladelse, hvis der er tale om 
patienter, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i 
forsikringsmedlemsstaten.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at udgifterne til opfølgende behandling efter lægebehandling i en 
anden medlemsstat ikke medfører meromkostninger for de sundhedsprofessionelle i patientens 
forsikringsmedlemsstat, navnlig i tilfælde af akut behandling.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Alle sundhedsydelser, der ikke anses 
som hospitalsbehandling efter 
bestemmelserne i dette direktiv, bør anses 
som sundhedsydelser, der ikke kræver 
hospitalsindlæggelse. I lyset af EF-
Domstolens praksis vedrørende den frie 
bevægelighed for tjenesteydelser bør der 
ikke være krav om forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse ydet af den 
lovpligtige socialsikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten af udgifter til 

(29) Alle sundhedsydelser, der ikke anses 
som hospitalsbehandling efter 
bestemmelserne i dette direktiv, bør anses 
som sundhedsydelser, der ikke kræver 
hospitalsindlæggelse. I lyset af EF-
Domstolens praksis vedrørende den frie 
bevægelighed for tjenesteydelser bør der 
ikke være krav om forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse ydet af den 
lovpligtige socialsikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten af udgifter til 
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andre sundhedsydelser end 
hospitalsbehandling. I det omfang 
godtgørelse af sådanne ydelser holder sig 
inden for rammerne af den dækning, som 
garanteres af sygesikringsordningen i 
forsikringsmedlemsstaten, vil det ikke 
bringe de sociale sikringsordninger ud af 
økonomisk ligevægt, at der ikke kræves 
forhåndstilladelse.

andre sundhedsydelser end 
hospitalsbehandling.
Forsikringsmedlemsstaten bør imidlertid 
på forhånd træffe foranstaltninger til 
fastsættelse af de nærmere betingelser for 
godtgørelse af udgifter til opfølgende 
behandling ydet af 
sundhedsprofessionelle i 
forsikringsmedlemsstaten, navnlig i 
tilfælde af akut behandling. I det omfang 
godtgørelse af sådanne ydelser holder sig 
inden for rammerne af den dækning, som 
garanteres af sygesikringsordningen i 
forsikringsmedlemsstaten, vil det ikke 
bringe de sociale sikringsordninger ud af 
økonomisk ligevægt, at der ikke kræves 
forhåndstilladelse.

Or. fr

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forsikringsselskaber, gensidige 
selskaber og sygekasser afskaffer enhver 
form for forskelsbehandling, herunder 
skjult forskelsbehandling gennem 
anvendelse af risikofaktorer relateret til 
arvelige eller genetiske sygdomme, og 
omkostningerne ved sygeforsikringer og 
forsikringspræmierne beregnes ikke 
længere på grundlag af køn og typen af 
det arbejde, der indekseres. De 
mekanismer, der anvendes til at beregne 
omkostningerne og præmierne, må ikke 
indebære nogen form for 
forskelsbehandling, navnlig af kvinder, 
baseret på typen af det arbejde, der 
indekseres. En lang række kvinder 
arbejder rent faktisk ikke på det formelle 
arbejdsmarked, men investerer i højere 
grad deres kræfter i andre aktiviteter som 
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f.eks. at skabe netværk til fremme af 
solidariteten mellem generationerne, 
omsorg for børnene i deres første leveår 
og den videre opdragelse eller 
ældreomsorg. Derfor lægges der i 
nærværende direktiv vægt på, at det er 
nødvendigt i højere grad at beregne 
omkostningerne og præmierne, navnlig 
for kvinder, på grundlag af en 
livscyklustilgang.

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) der er lighed i sundhed, hvilket 
indebærer at mænd og kvinder behandles 
lige, når de har samme behov, samtidig 
med at der tages rimeligt hensyn til deres 
forskelligheder.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat.

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat, betingelserne for 
tilladelse til opfølgende behandling ydet af
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sundhedsprofessionelle i 
forsikringsmedlemsstaten samt for 
godtgørelse.

Or. fr
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