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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård
(KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0414),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0257/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet antog den 
9 juni 2005, med 554 röster mot 12, sin 
resolution om patientrörlighet och 
utvecklingen av hälso- och sjukvården i 
EU1, i vilken den begärde rättslig säkerhet 
och ökad tydlighet om rättigheter och 
förfaranden för patienter, vårdpersonal 
och medlemsstaterna.
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__________
EGT L 124 E, 25.5.2006, s. 543.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Hälso- och sjukvård i EU är en central 
del av Europas höga sociala skyddsnivå 
och bidrar till såväl social sammanhållning 
och rättvisa som en hållbar utveckling. 
Hälso- och sjukvård ingår också i den 
bredare ramen för tjänster av allmänt 
intresse.

(4) Hälso- och sjukvård i EU är en central 
del av Europas höga sociala skyddsnivå 
och bidrar till såväl social sammanhållning 
och rättvisa som en hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) En del frågor som rör 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
särskilt kostnadsersättning för vård som 
ges i en annan medlemsstat än den där 
vårdmottagaren är bosatt, har redan 
behandlats av domstolen. Eftersom hälso-
och sjukvård undantogs från 
tillämpningsområdet för 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EC av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden är det viktigt att behandla 
denna fråga i en särskild 
gemenskapsrättsakt för att åstadkomma en 
mer allmän och effektiv tillämpning av de 
principer som domstolen utarbetat utifrån 

(6) En del frågor som rör 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
särskilt kostnadsersättning för vård som 
ges i en annan medlemsstat än den där 
vårdmottagaren är bosatt, har redan 
behandlats av domstolen. Det är viktigt att 
behandla denna fråga i en särskild 
gemenskapsrättsakt för att åstadkomma en 
mer allmän och effektiv tillämpning av de 
principer som domstolen utarbetat utifrån 
de enskilda fallen.
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de enskilda fallen.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 10, strecksatserna 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Etablering av vårdgivaren (dvs. en 
vårdgivare etablerar sig i en annan 
medlemsstat).

utgår

– Tillfällig närvaro av personer (dvs. 
rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonal 
när de t.ex. under en viss period vistas i 
patientens medlemstat för att ge vård).

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Som medlemsstaterna erkänt i rådets 
slutsatser om gemensamma värderingar 
och principer i Europeiska unionens hälso-
och sjukvårdssystem finns det ett antal 
principer som används inom hälso- och 
sjukvården i hela EU. Dessa principer 
gäller kvalitet, säkerhet, vård som vilar på 
vetenskaplig grund och etik, 
patientdeltagande, prövning, den 
grundläggande rätten till personlig 
integritet vid behandling av 
personuppgifter och konfidentialitet. 
Patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och 
de myndigheter som ansvar för hälso- och 
sjukvårdsmyndigheterna måste kunna ha 
tilltro till att dessa gemensamma principer 

(11) Som medlemsstaterna erkänt i rådets 
slutsatser om gemensamma värderingar 
och principer i Europeiska unionens hälso-
och sjukvårdssystem finns det ett antal 
principer som används inom hälso- och 
sjukvården i hela EU. Dessa principer 
gäller kvalitet, säkerhet, vård som vilar på 
vetenskaplig grund och etik, 
patientdeltagande, prövning, den 
grundläggande rätten till personlig 
integritet vid behandling av 
personuppgifter och konfidentialitet. 
Patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och 
de myndigheter som ansvar för hälso- och 
sjukvårdsmyndigheterna måste kunna ha 
tilltro till att dessa gemensamma principer 
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respekteras och att det finns strukturer som 
gör det möjligt att tillämpa dem i hela 
Europeiska unionen. Det bör därför vara 
myndigheterna i den medlemsstat där 
vården ges som ska se till att principerna 
tillämpas. Detta är nödvändigt för att 
patienterna ska få förtroende för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
som i sig behövs för att uppnå 
patientrörlighet och fri rörlighet för hälso-
och sjukvårdstjänster på den inre 
marknaden och en hög hälsoskyddsnivå. 

respekteras och att det finns strukturer som 
gör det möjligt att tillämpa dem i hela 
Europeiska unionen. Det bör därför vara 
myndigheterna i den medlemsstat där 
vården ges som ska se till att principerna 
tillämpas. Detta är nödvändigt för att 
patienterna ska få förtroende för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
som i sig behövs för att uppnå 
patientrörlighet och en hög 
hälsoskyddsnivå. 

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är omöjligt att på förhand känna 
till om en viss vårdgivare kommer att 
erbjuda hälso- och sjukvård till patienter 
från andra medlemsstater eller från den 
egna medlemsstaten. För att friheten att 
tillhandahålla och utnyttja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska kunna garanteras, vilket är syftet med 
detta direktiv, måste därför kravet på att 
hälso- och sjukvården ska ges enligt 
gemensamma principer och tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för 
alla typer av vård. Medlemsstaternas 
myndigheter måste respektera de 
gemensamma övergripande värderingarna 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet, som såväl 
EU:s institutioner som medlemsstaterna 
erkänner som värderingar som är 
gemensamma för hälso- och 
sjukvårdssystemen i hela EU. 
Medlemsstaterna måste också se till att 
dessa värderingar respekteras när det gäller 
patienter och medborgare från andra 

(12) Det är omöjligt att på förhand känna 
till om en viss vårdgivare kommer att 
erbjuda hälso- och sjukvård till patienter 
från andra medlemsstater eller från den 
egna medlemsstaten. För att friheten att 
tillhandahålla och utnyttja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska kunna garanteras, vilket är syftet med 
detta direktiv, måste därför kravet på att 
hälso- och sjukvården ska ges enligt 
gemensamma principer och tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för 
alla typer av vård. Medlemsstaternas 
myndigheter måste respektera de 
gemensamma övergripande värderingarna 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet, som såväl 
EU:s institutioner som medlemsstaterna 
erkänner som värderingar som är 
gemensamma för hälso- och 
sjukvårdssystemen i hela EU. 
Medlemsstaterna måste också se till att 
dessa värderingar respekteras när det gäller 
patienter och medborgare från andra 
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medlemsstater och att alla patienter 
behandlas lika på grundval av deras 
vårdbehov snarare än i vilken medlemsstat 
de är socialförsäkrade. Medlemsstaterna 
måste samtidigt respektera principerna om 
fri rörlighet på den inre marknaden, 
icke-diskriminering bl.a. med avseende på 
nationalitet (eller om det gäller juridiska 
personer, med avseende på den 
medlemsstat där de är etablerade), behov 
och proportionalitet i fråga om eventuella 
begränsningar av den fria rörligheten. Det 
finns dock ingenting i detta direktiv som 
kräver att vårdgivarna ska godkänna 
planerad vård eller prioritera patienter från 
andra medlemsstater till nackdel för andra 
patienter med liknande vårdbehov, t.ex. 
genom längre väntetid för behandling. 

medlemsstater och att alla patienter 
behandlas lika på grundval av deras 
vårdbehov snarare än i vilken medlemsstat 
de är socialförsäkrade. Medlemsstaterna 
måste samtidigt respektera principerna om 
fri rörlighet för personer på den inre 
marknaden, icke-diskriminering bl.a. med 
avseende på nationalitet, behov och 
proportionalitet i fråga om eventuella 
begränsningar av den fria rörligheten. Det 
finns dock ingenting i detta direktiv som 
kräver att vårdgivarna ska godkänna 
planerad vård eller prioritera patienter från 
andra medlemsstater till nackdel för andra 
patienter med liknande vårdbehov, t.ex. 
genom längre väntetid för behandling. 
Patienter från andra medlemsstater bör 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Forskning visar att skador i vården 
förekommer i cirka 10 % av fallen. För att 
inte bristen på förtroende för dessa 
mekanismer ska hindra patienten från att 
söka gränsöverskridande vård måste det 
därför finnas tydliga gemensamma 
skyldigheter när det gäller att hantera fall 
med skador i vården. Skadeförsäkringar 
och ersättning från systemen i det landet 
där vården ges bör inte påverka 
medlemsstaternas möjlighet att låta de 
nationella systemen omfatta patienter från 
sina länder som söker vård utomlands i de 
fall detta är bättre för patienten, särskilt då 
det är frågan om nödvändig vård i en annan 
medlemsstat. 

(15) Forskning visar att skador i vården 
förekommer i cirka 10 % av fallen. För att 
inte bristen på förtroende för dessa 
mekanismer ska hindra patienten från att 
söka gränsöverskridande vård måste det 
därför finnas tydliga gemensamma 
skyldigheter när det gäller att hantera 
påstådda skador i vården. 
Skadeförsäkringar och ersättning från 
systemen i det landet där vården ges bör 
inte påverka medlemsstaternas möjlighet 
att låta de nationella systemen omfatta 
patienter från sina länder som söker vård 
utomlands i de fall detta är bättre för 
patienten, särskilt då det är frågan om 
nödvändig vård i en annan medlemsstat.

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 10/34 PR\753961SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Rätten till ersättning av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat från det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet för 
patienter i deras egenskap av försäkrade 
personer har erkänts av domstolen i flera 
domar. Domstolen har förklarat att 
bestämmelserna i fördraget om friheten att 
tillhandahålla tjänster innefattar friheten
för mottagare av hälso- och sjukvård, t.ex. 
personer som behöver sjukvård, att åka till 
en annan medlemsstat för att där få sådan 
vård. Samma sak gäller mottagare av 
hälso- och sjukvård som söker vård i en 
annan medlemsstat på andra sätt, till 
exempel genom e-hälsotjänster. 
Gemenskapsrätten inskränker inte 
medlemsstaternas befogenhet att själva 
organisera sin hälso- och sjukvård och sina 
sociala trygghetssystem, men när de 
utövar denna befogenhet måste 
medlemsstaterna följa gemenskapsrätten, 
särskilt bestämmelserna i fördraget om 
rätten att fritt tillhandahålla tjänster. 
Enligt dessa bestämmelser får 
medlemsstaterna inte införa eller behålla 
oberättigade begränsningar av friheten att 
tillhandahålla hälso- och 
sjukvårdstjänster.

(18) Rätten till ersättning av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat från det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet för 
patienter i deras egenskap av försäkrade 
personer har erkänts av domstolen i flera 
domar. Domstolen har förklarat att 
bestämmelserna i fördraget omfattar
friheten för mottagare av hälso- och 
sjukvård, t.ex. personer som behöver 
sjukvård, att åka till en annan medlemsstat 
för att där få sådan vård. Samma sak gäller 
mottagare av hälso- och sjukvård som 
söker vård i en annan medlemsstat på andra 
sätt, till exempel genom e-hälsotjänster. 
Gemenskapsrätten inskränker inte 
medlemsstaternas befogenhet att själva 
organisera sin hälso- och sjukvård och sina 
sociala trygghetssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det bör krävas att även patienter som 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter än de som avses för 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen enligt förordning 
(EEG) nr 1408/71 bör kunna utnyttja 
principen om fri rörlighet för tjänster i 
enlighet med fördraget och detta direktiv.
Patienterna bör garanteras 
kostnadsersättning för denna vård på minst 
den nivå som de skulle ha fått om samma 
eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstat där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad. Detta är helt förenligt med 
medlemsstaternas ansvar att bestämma 
omfattningen av sjukförsäkringen för sina 
medborgare och medför inga betydande 
konsekvenser för finansieringen av den 
nationella hälso- och sjukvården. 
Medlemsstaterna kan likväl i sin nationella 
lagstiftning föreskriva att kostnaderna för 
vård ska ersättas enligt de taxor som gäller 
i den behandlande medlemsstaten om detta 
är mer fördelaktigt för patienten. Detta kan 
särskilt gälla vård via de europeiska 
referensnätverk som ska inrättas enligt 
artikel 15 detta direktiv.

(21) Patienterna bör garanteras 
kostnadsersättning för vård som ges i en 
annan medlemsstat på minst den nivå som 
de skulle ha fått om samma eller liknande 
vård hade getts i den medlemsstat där 
vårdmottagaren är sjukförsäkrad. Detta är 
helt förenligt med medlemsstaternas ansvar 
att bestämma omfattningen av 
sjukförsäkringen för sina medborgare och 
medför inga betydande konsekvenser för 
finansieringen av den nationella hälso- och 
sjukvården. Medlemsstaterna kan likväl i 
sin nationella lagstiftning föreskriva att 
kostnaderna för vård ska ersättas enligt de 
taxor som gäller i den behandlande 
medlemsstaten om detta är mer fördelaktigt 
för patienten. Detta kan särskilt gälla vård 
via de europeiska referensnätverk som ska 
inrättas enligt artikel 15 detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Patienterna bör i alla händelser inte få 
någon ekonomisk fördel av att vården ges i 

(24) Patienterna bör i alla händelser inte få 
någon ekonomisk fördel av att vården ges i 
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en annan medlemsstat och därför bör 
endast de faktiska kostnaderna för 
mottagen vård ersättas.

en annan medlemsstat och därför bör 
endast de faktiska kostnaderna för 
mottagen vård ersättas. Medlemsstaterna 
kan besluta att täcka andra anknutna 
kostnader, såsom terapeutisk behandling, 
under förutsättning att de totala 
kostnaderna inte överstiger det belopp 
som ska utbetalas i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) När en patient får vård i en annan 
medlemsstat än den där han eller hon är 
försäkrad är det ytterst viktigt att patienten 
i förväg vet vilka bestämmelser som gäller. 
Bestämmelserna bör vara lika tydliga i de 
fall där vårdgivare tillfälligt flyttar till en 
annan medlemsstat för att där 
tillhandahålla hälso- och 
sjukvårdstjänster eller när det rör sig om 
gränsöverskridande vård. I sådana fall 
tillämpas vårdbestämmelserna i den 
behandlande medlemsstatens lagstiftning i 
enlighet med de allmänna bestämmelserna 
i artikel 5 eftersom medlemsstaterna enligt 
artikel 152.5 i fördraget ansvarar för att 
organisera och tillhandahålla hälso- och 
sjukvård. Det gör det enklare för patienten 
att göra välgrundade beslut, och 
missuppfattningar och missförstånd kan 
undvikas. Det skapar även stort förtroende 
mellan patient och vårdgivare.

(35) När en patient får vård i en annan 
medlemsstat än den där han eller hon är 
försäkrad är det ytterst viktigt att patienten 
i förväg vet vilka bestämmelser som gäller. 
Bestämmelserna bör vara lika tydliga när 
det rör sig om gränsöverskridande vård, 
som telemedicin. I sådana fall tillämpas 
vårdbestämmelserna i den behandlande 
medlemsstatens lagstiftning i enlighet med 
de allmänna bestämmelserna i artikel 5 
eftersom medlemsstaterna enligt 
artikel 152.5 i fördraget ansvarar för att 
organisera och tillhandahålla hälso- och 
sjukvård. Det gör det enklare för patienten 
att göra välgrundade beslut, och 
missuppfattningar och missförstånd kan 
undvikas. Det skapar även stort förtroende 
mellan patient och vårdgivare.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att förverkliga potentialen av den 
inre marknaden för gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård måste vårdgivare, 
inköpare och tillsynsmyndigheter i olika 
medlemsstater samarbeta på nationell, 
regional eller lokal nivå för att garantera en 
säker, högkvalitativ och effektiv vård över 
gränserna. Detta gäller särskilt samarbetet i 
gränsregioner, där det mest effektiva sättet 
att organisera hälso- och sjukvård för den 
lokala befolkningen kan vara genom 
tjänster över gränserna, men där sådana
tjänster endast kan tillhandahållas på 
varaktig grund om hälso- och sjukvården i 
de olika medlemsstaterna samarbetar. 
Samarbetet kan gälla gemensam planering, 
ömsesidigt erkännande eller anpassning av 
rutiner eller normer, kompatibilitet mellan 
de nationella IKT-systemen, praktiska 
mekanismer för att säkerställa kontinuitet i 
vården eller praktiska arrangemang som 
underlättar för hälso- och 
sjukvårdspersonal att erbjuda vårdtjänster i 
andra länder på tillfällig basis. Enligt 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer bör fritt 
tillhandahållande av tjänster av tillfällig art 
i en annan medlemsstat, bl.a. tjänster som 
erbjuds av hälso- och sjukvårdspersonal, 
inte begränsas av något skäl som beror på 
yrkeskvalifikationer, om inte annat följer 
av särskilda gemenskapsbestämmelser. 
Detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av dessa bestämmelser i 
direktiv 2005/36/EG. 

(37) För att förverkliga potentialen av
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
måste vårdgivare, inköpare och 
tillsynsmyndigheter i olika medlemsstater 
samarbeta på nationell, regional eller lokal 
nivå för att garantera en säker, 
högkvalitativ och effektiv vård över 
gränserna. Detta gäller särskilt samarbetet i 
gränsregioner, där det mest effektiva sättet 
att organisera hälso- och sjukvård för den 
lokala befolkningen kan vara genom hälso-
och sjukvård över gränserna, men där 
sådan hälso- och sjukvård endast kan 
tillhandahållas på varaktig grund om hälso-
och sjukvården i de olika medlemsstaterna 
samarbetar. Samarbetet kan gälla 
gemensam planering, ömsesidigt 
erkännande eller anpassning av rutiner eller 
normer, kompatibilitet mellan de nationella 
IKT-systemen, praktiska mekanismer för 
att säkerställa kontinuitet i vården eller 
praktiska arrangemang som underlättar för 
hälso- och sjukvårdspersonal att erbjuda 
vårdtjänster i andra länder på tillfällig 
basis. Enligt direktiv 2005/36/EG om 
erkännande av yrkeskvalifikationer bör fritt 
tillhandahållande av tjänster av tillfällig art 
i en annan medlemsstat, bl.a. tjänster som 
erbjuds av hälso- och sjukvårdspersonal, 
inte begränsas av något skäl som beror på 
yrkeskvalifikationer, om inte annat följer 
av särskilda gemenskapsbestämmelser. 
Detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av dessa bestämmelser i 
direktiv 2005/36/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Om läkemedel som godkänts i 
patientens medlemsstat enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
förskrivs i en annan medlemsstat för en 
enskild namngiven patient, bör ett sådant 
recept i princip bli medicinskt erkänt och 
kunna användas i patientens egen 
medlemsstat. Även om de 
lagstiftningsmässiga och administrativa 
hindren för ett sådant erkännande 
undanröjs kan det ändå krävas en korrekt 
överenskommelse med patientens 
behandlande läkare eller farmaceut i varje 
enskilt fall, om det är motiverat för att 
skydda folkhälsan och är nödvändigt och 
proportionellt i förhållande till syftet. 
Oavsett om det finns ett medicinskt 
erkännande kan den medlemsstat där 
patienten är försäkrad besluta om att låta 
sådana läkemedel omfattas av de sociala 
förmånerna. Principen om erkännande kan 
lättare tillämpas om det vidtas åtgärder 
som är nödvändiga för att skydda 
patientens säkerhet och förhindra att 
läkemedel missbrukas eller förväxlas. 

(39) Om läkemedel som godkänts i 
patientens medlemsstat enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
förskrivs i en annan medlemsstat för en 
enskild namngiven patient, bör ett sådant 
recept i princip bli medicinskt erkänt och 
kunna användas i patientens egen 
medlemsstat. Även om de 
lagstiftningsmässiga och administrativa 
hindren för ett sådant erkännande 
undanröjs kan det ändå krävas en korrekt 
överenskommelse med patientens 
behandlande läkare eller farmaceut i varje 
enskilt fall, om det är motiverat för att 
skydda folkhälsan och är nödvändigt och 
proportionellt i förhållande till syftet. 
Oavsett om det finns ett medicinskt 
erkännande kan den medlemsstat där 
patienten är försäkrad besluta om att låta 
sådana läkemedel omfattas av de sociala 
förmånerna. Principen om erkännande kan 
lättare tillämpas om det vidtas åtgärder 
som är nödvändiga för att skydda 
patientens säkerhet och förhindra att 
läkemedel missbrukas eller förväxlas. 
Europeiska referensnätverk bör 
tillhandahålla hälso- och sjukvård till alla 
patienter med sjukdomar som kräver en 
särskild koncentration av resurser eller 
expertis så att högkvalitativ och 
kostnadseffektiv vård kan ges till 
överkomligt pris och de kan också fungera 
som kontaktpunkter för läkarutbildning och 
forskning, spridning av information och 
utvärdering. Om ett recept utfärdas i den 
behandlande medlemsstaten för 
läkemedel som vanligtvis inte skrivs ut på 
recept i den medlemsstat där patienten är 
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försäkrad bör det vara upp till denna 
medlemsstat att besluta huruvida 
läkemedlet undantagsvis ska tillåtas eller 
om ett alternativt läkemedel som bedöms 
vara likvärdigt ska tillhandahållas.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård. 
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och
tillhandahållande av hälso- och sjukvård. 
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

a) att det finns arrangemang som säkrar 
att vårdgivarna kan uppfylla sådana 
normer med beaktande av internationell 
medicinsk vetenskap och allmänt 
vedertagen god medicinsk praxis,

a) att för hälso- och sjukvård som ges i en 
annan medlemsstat än den där patienten 
är försäkrad person, eller hälso- och 
sjukvård som ges i en annan medlemsstat 
än den där vårdgivaren är bosatt, 
registrerad eller etablerad, gäller 
lagstiftningen i den behandlande 
medlemsstaten.

b) att vårdgivarnas praktiska tillämpning 
av sådana normer regelbundet övervakas
och att lämpliga återgärder vidtas om 
relevanta normer inte följs inte uppnås, 
med beaktande av nya medicinska rön 
och metoder,

b) att hälso- och sjukvård som avses i 
punkt 1.a ges i enlighet med normer och 
riktlinjer om kvalitet och säkerhet som 
fastställts av den behandlande 
medlemsstaten och garanterar att:

i) att patienter och vårdgivare från andra 
medlemsstater kan få information om 
dessa normer och riktlinjer, inbegripet 
bestämmelser om tillsyn, även på 
elektronisk väg,
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c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information
om vårdens tillgänglighet, kostnad och 
resultat och uppgifter om deras
försäkringsskydd eller annat personligt 
eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar,

ii) att patienter och vårdgivare från andra 
medlemsstater kan få information om 
vårdens tillgänglighet, kostnad och resultat 
och uppgifter om vårdgivarens
försäkringsskydd eller annat personligt
eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar,

d) att patienterna har möjlighet att klaga
och garanteras prövning och 
kompensation när de lider skada på grund 
av den vård de fått,

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
när de lider skada på grund av den vård de 
fått och garanteras prövning och rätt att 
söka kompensation,

e) att det för den vård som bedrivs på deras 
territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning,

e) att det för den vård som bedrivs på deras 
territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning,

f) att den grundläggande rätten till 
personlig integritet vid behandling av 
personuppgifter skyddas i 
överensstämmelse med nationella åtgärder 
som genomför gemenskapens 
bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt 
direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG,

f) att den grundläggande rätten till 
personlig integritet vid behandling av 
personuppgifter skyddas i 
överensstämmelse med nationella åtgärder 
som genomför gemenskapens 
bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt 
direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG,

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten.

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten.

ga) att behandlade patienter har rätt till 
information, i skriftlig eller elektronisk 
form, om den mottagna behandlingen och 
om all fortsatt läkarvård,

Or. en

Motivering

Artikel 5 bör slås ihop med artikel 11, eftersom de behandlar två aspekter av samma 
sakfråga.
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Frågan om att definiera kvalitets- och säkerhetsnormer bör behandlas som enbart en fråga 
om gällande lagstiftning. Detta kommer att få förslaget att överensstämma bättre med 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och beakta medlemsstaternas behörighet 
i fråga om hälso- och sjukvård. Medlemsstaterna bör i stället tillhandahålla information om 
sina normer och riktlinjer om kvalitet och säkerhet till patienterna och vårdgivarna.

Patienterna bör garanteras rätt att söka kompensation när de lider skada, inte garanteras 
kompensation när de lider skada. Detta på grund av att skada ibland är ett ofrånkomligt 
resultat eller en biverkan av vissa sjukvårdande behandlingar.

Bestämmelsen om riktlinjer behövs inte eftersom kommissionen har ett allmänt mandat att 
utfärda riktlinjer för att genomföra gemenskapsrätt. 

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1.

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård,
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, får kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1.

Or. en

Motivering

Frågan om att definiera kvalitets- och säkerhetsnormer bör behandlas som enbart en fråga 
om gällande lagstiftning. Detta kommer att få förslaget att överensstämma bättre med 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och beakta medlemsstaternas behörighet 
i fråga om hälso- och sjukvård. Medlemsstaterna bör i stället tillhandahålla information om 
sina normer och riktlinjer om kvalitet och säkerhet till patienterna och vårdgivarna.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
detta direktiv, särskilt artiklarna 7, 8 och 9, 
ska den medlemsstat där patienten är 
försäkrad se till att försäkrade personer 
som reser till en annan medlemsstat för att 
få hälso- och sjukvård där, eller söker 
hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat, inte hindras från att få hälso-
och sjukvård i en annan medlemsstat om 
behandlingen i fråga ingår i de förmåner 
som omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad och 
som den försäkrade personen har rätt till. 
Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska ersätta de kostnader till den försäkrade 
personen som skulle ha betalats via dess 
lagstadgade socialförsäkringssystem om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstaten. Det är under alla händelser 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
som ska avgöra vilka vårdkostnader som 
ska ersättas, oavsett var vården bedrivs.

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
detta direktiv, särskilt artiklarna 7, 8 och 9, 
ska den medlemsstat där patienten är 
försäkrad se till att försäkrade personer 
som reser till en annan medlemsstat för att 
få hälso- och sjukvård där, eller söker 
hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat, inte hindras från att få hälso-
och sjukvård i en annan medlemsstat om 
behandlingen i fråga ingår i de förmåner 
som omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad och 
som den försäkrade personen har rätt till. 
Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska ersätta de kostnader till den 
behandlande medlemsstaten eller till den 
försäkrade personen som skulle ha betalats 
via dess lagstadgade 
socialförsäkringssystem om samma eller 
liknande vård hade getts i den 
medlemsstaten. Om det finns flera 
metoder för att behandla en viss sjukdom 
eller skada, ska patienten ha rätt till 
ersättning för alla behandlingsmetoder 
som är tillräckligt prövade och testade av 
internationell medicinsk vetenskap, även 
om de inte finns tillgängliga i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad.
Det är under alla händelser den 
medlemsstat där patienten är försäkrad som 
ska avgöra vilka vårdkostnader som ska 
ersättas, oavsett var vården bedrivs.

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat organiserar sitt nationella socialförsäkringssystem och avgör vilka villkor 
som styr rätten till förmåner. Om patienter har rätt till en viss sjukvårdsförmån i den 
medlemsstat där de hör hemma bör de följaktligen ha rätt till ersättning för likvärdig sjukvård 
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som getts i andra medlemsstater. Enligt EG-domstolens rättspraxis får medlemsstaterna 
emellertid inte bortse från gemenskapsrätten när de avgör vilka behandlingar deras 
socialförsäkringssystem ska ersätta1. Om det finns flera metoder tillgängliga för att behandla 
en viss sjukdom eller skada, ska patienten därför ha rätt till ersättning för alla 
behandlingsmetoder som är tillräckligt prövade och undersökta av internationell medicinsk 
vetenskap2, även om de inte erbjuds i den medlemsstat där patienten hör hemma. Detta 
kommer att ge patienterna större möjligheter att få behandling som passar just deras enskilda 
åkomma. 

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
ges i en annan medlemsstat ska ersättas av 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
i enlighet med detta direktiv upp till den 
kostnadsnivå som skulle ha ersatts om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
utan att överskrida de faktiska kostnaderna 
för den mottagna vården.

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
ges i en annan medlemsstat ska ersättas av 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
i enlighet med detta direktiv upp till den 
kostnadsnivå som skulle ha ersatts om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
utan att överskrida de faktiska kostnaderna 
för den mottagna vården. Medlemsstaterna 
kan besluta att täcka andra anknutna 
kostnader, såsom terapeutisk behandling, 
under förutsättning att de totala 
kostnaderna inte överstiger det belopp 
som ska utbetalas i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad.

Or. en

                                               
1 Mål C-157/Smits/Peerbooms, s. 87-88.
2 Dito, s. 94.
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sjukhusvård och specialistvård Sjukhusvård

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver att 
patienten läggs in minst en natt,

a) sådan hälso- och sjukvård som är högt 
specialiserad och/eller kräver 
kostnadsintensiv medicinsk infrastruktur 
eller medicinsk utrustning, eller

b) hälso- och sjukvård som upptas i en 
särskild förteckning och som inte kräver 
att patienten läggs in minst en natt. 
Denna förteckning ska endast innehålla 

b) hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

- sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning, 
eller 
- hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten. 

Or. en
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering eller ett hinder 
för den fria rörligheten för personer.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den berörda medlemsstaten ska ge 
allmänheten tillgång till all relevant 
information om de system med 
förhandstillstånd som införts i enlighet med 

5. Den berörda medlemsstaten ska ge 
allmänheten tillgång till all relevant 
information om de system med 
förhandstillstånd som införts i enlighet med 
punkt 3, inbegripet 
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punkt 3. överklagandeförfaranden i händelse av 
avslag på ansökan om tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får erbjuda patienter 
ett frivilligt system för förhandstillstånd, 
genom vilket, i gengäld för ett sådant 
tillstånd, patienten ska få ett 
tillgodokvitto, på vilket den maximala 
ersättningsbara kostnaden anges. Detta 
tillgodokvitto tas med till det behandlande 
sjukhuset och ersättningen kommer sedan 
direkt från den medlemsstat där patienten 
är försäkrad.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska inom två år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv 
undersöka om det är genomförbart att 
inrätta en clearingorganisation för att 
underlätta ersättningen av kostnader 
enligt detta direktiv som korsar gränser, 
hälso- och sjukvårdssystem och 
valutazoner, och rapportera tillbaka till 
Europaparlamentet och rådet och, i 
förekommande fall, lägga fram ett 
lagstiftningsförslag.
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Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
en annan medlemsstat.

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns lätt 
tillgängliga mekanismer, även på 
elektronisk väg, så att patienterna på 
begäran omedelbart kan få information om 
hur man får vård i en annan medlemsstat 
och vilka villkor som finns, som ska 
innehålla information om 
patienträttigheter, om hur man kan utöva 
dessa rättigheter och om vilka möjligheter 
som finns till överklagan och prövning 
om patienten förvägras sina rättigheter,
bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 
ska vara lätt tillgänglig, även på 
elektronisk väg, och ska innehålla 
information om patienträttigheter, om hur 
man kan utöva dessa rättigheter och om 
vilka möjligheter som finns till överklagan 
och prövning om patienten förvägras sina 
rättigheter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
information finns tillgänglig genom ett 
säkert system till den hälso- och 
sjukvårdspersonal som ger patienten råd. 
I denna information ska det ingå 
uppgifter om den registrerade hälso- och 
sjukvårdspersonalen i den behandlande 
medlemsstaten och eventuella disciplinära
åtgärder mot dem. Medlemsstaterna ska i 
förväg omedelbart informera varandra 
om alla sådana disciplinära åtgärder och 
påföljande utslag. 

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) underlätta patienters tillgång till 
europeiska patientnätverk,

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) åtgärder för att se till att de läkemedel 
som förskrivs i en medlemsstat och som 
lämnas ut i en annan kan identifieras 
korrekt och att produktinformationen till 
patienterna är begriplig, och även tydlig 
när det gäller olika namn på samma 
läkemedel,

Or. en

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) åtgärder för att identifiera och 
förhindra att förfalskade läkemedel når 
apotek,

Or. en
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Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om ett recept utfärdas i den 
behandlande medlemsstaten för 
läkemedel som vanligtvis inte skrivs ut på 
recept i den medlemsstat där patienten är 
försäkrad bör det vara upp till denna 
medlemsstat att besluta huruvida 
läkemedlet undantagsvis ska tillåtas eller 
om ett alternativt läkemedel som bedöms 
vara likvärdigt ska tillhandahållas.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ixa) har goda och effektiva förbindelser 
med teknikleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete om nya medicinska metoder Samarbete om medicinska metoder

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) hitta hållbara sätt att skapa balans 
mellan målen om tillgång till läkemedel, 
belöning av innovation och förvaltning av 
sjukvårdsbudgetar.
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Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska endast tillåta 
sådana myndigheter att medverka i 
nätverket som uppfyller principerna för 
goda styrelseformer enligt definitionen i 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska senast fem år efter det 
datum som anges i artikel 22.1 utarbeta en 
rapport om tillämpningen av detta direktiv, 
inbegripet statistik om ut- och inflödet av 
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rådet. patienter till följd av detta direktiv, och 
sända den till Europaparlamentet och rådet.

Or. en
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MOTIVERING

”Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste la réalité” Jean Giraudoux
(Det finns ingen poet som har tolkat naturen så fritt som en jurist tolkar sanningen.)

Känsla och sunt förnuft

Jurister eller politiker. Under de senaste tio åren, sedan EG-domstolens dom 1998 i målet 
Kohll och Decker, är det Europas jurister som fattat beslut om politiken om patientrörlighet, 
eftersom Europas politiker inte gjort det. Om vi inte gör något kommer EG-domstolen att 
fortsätta att tolka fördragen när det gäller rättigheter avseende patientrörlighet. Juristerna 
kommer att vara tydliga där vi politiker misslyckats. Om vi nöjer oss med att låta jurister fatta 
politiska beslut behöver vi inte göra något mer - förutom att naturligtvis betala de 
oförutsägbara räkningar som kommer att dyka upp. Men om vi anser att det är vårt jobb, som 
valda politiker, att ge rättssäkerhet och politisk säkerhet, så borde vi göra detta nu. Våra 
väljare tycker att patientrörlighet är en bra valmöjlighet, men de vill och förväntar sig att den 
ska vara korrekt skött och de vill och förväntar sig att de erbjuds god vägledning om strategier 
och förfaranden. 

Kommissionens sedan länge emotsedda förslag, som kommit efter vårt med överväldigande 
majoritet i parlamentet antagna betänkande om patientrörlighet (A6-0129/2005) från 2005 är 
välkommet, inbegripet dess fantasifulla bestämmelser som går utöver EG-domstolens domar 
om europeiska referensnätverk för sällsyntare sjukdomar. I förslaget finns det emellertid 
några osäkra områden kvar som detta betänkande försöker förtydliga och behandla.

Möjligheter för patienter. Det måste vara helt klart att detta är en möjlighet för patienterna. 
Patienten är i centrum, frågor om rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonalen får vänta. 
Likaså får det förslag om patientsäkerhet, som det finns ett omedelbart behov av, tyvärr vänta. 
Detta förslag ändrar inte heller, vilket tydligt framgår, socialförsäkringssystemen, som 
fortsätter att gälla, även om vi kanske behöver större tydlighet om när respektive system ska 
gälla. Det måste tydligt framgå att det är en möjlighet för patienter som grundar sig på deras 
behov och inte på deras medel, och på ett informerat val och inte på tvång.

EG-domstolens domar. Det är också helt uppenbart att vi inte börjar om från noll, det gäller 
att beakta den befintliga rättsliga situationen. Fördragen har försett EG-domstolen med den 
rättsliga grunden för sina domar och domstolen har byggt sin rättspraxis på denna. Domstolen 
har satt igång en process som har potentialen att stärka patienternas självbestämmande och 
förbättra de europeiska medborgarnas hälsa. Ursprungligen bekräftade EG-domstolen att 
patienter som stöter på ”otillbörligt dröjsmål” vid behandling har rätt att vända sig till en 
annan medlemsstat för att få behandling och att få räkningen betald av hemlandets 
försäkringskassa, om två förutsättningar är uppfyllda: behandlingen ska vanligtvis finnas att 
tillgå i hemlandet och kostnaden måste vara jämförbar. I ett antal domar från EG-domstolen 
har det fastställts att det inte kan ställasnågra krav på patienten att söka förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för vård utanför sjukhus eller andra hälsoförmåner, som glasögon eller 
tandreglering. Detta lämnar emellertid möjligheten öppen för någon form av förhandstillstånd 
eller anmälan när det gäller sjukhusvård, om hemlandet (”den medlemsstat där patienten är 
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försäkrad”) kan visa att hälso- och sjukvården för andra patienter skulle skadas om inte dessa 
fanns. Domarna handlade inte om tillståndsförfarandet utan snarare om tillämpningen av detta 
förfarande, som oskäligen förvägrar eller förhindrar patienten rätten att resa utomlands för 
behandling. Av denna anledning har vi försökt införa ett försiktigt system för 
förhandstillstånd när det gäller patienter som ger förnuftiga förhandsvarningar för eventuella 
höga kostnader till hälso- och sjukvårdsadministratörerna.

Behov och inte medel. När vi säger att politiken bör gälla patienter med behov och inte 
patienter med pengar, måste vi göra det klart att vi inte vill att patienter är tvungna att resa 
med kontanter eller kreditkortet i högsta hugg för att i förväg betala ofta dyr sjukhusvård. Vi 
bör inrätta ett system för kostnadsersättning direkt från hemlandets försäkringskassa till det 
mottagande sjukhuset, endera genom en central clearingorganisation som hanterar 
komplikationer mellan stater avseende valutor och system (Beveridge/Bismarck) eller med 
hjälp av ett bilateralt system med tillgodokvitton som patienten tar med till sjukhuset och som 
garanterar att den medlemsstat där patienten är försäkrad betalar sjukhusräkningen.

Båda alternativen skulle förhindra tvister mellan patienter och sjukhusen om betalningar och 
det senare alternativet skulle också förenkla mellanstatliga angelägenheter som exempelvis 
växelkurser. Eftersom det skulle ta tid att inrätta en clearingorganisation, föreslår vi som en 
ytterligare och snabbare mekanism, att en patient som väljer att använda 
förhandstillståndsförfarandet som inrättats av hans eller hennes hemland, ska få ett 
tillgodokvitto som tas med till det behandlande sjukhuset, och som garanterar betalning upp 
till en given summa. Med ett sådant tillgodokvitto skulle patienten inte behöva betala 
personligen för behandlingen och sjukhuset skulle ha betalningen garanterad av patientens 
hemland. Utan ett sådant tillgodokvitto, och i avvaktan på inrättandet av en 
clearingorganisation, måste patienten betala och sedan kräva ersättning.

Paketerbjudanden. Frågan uppkommer huruvida EG-domstolens dom avseende kostnaderna 
innebär att en medlemsstat där patienten är försäkrad endast är skyldig att stå för den verkliga 
behandlingskostnaden. Ett behandlingspaket, med tillägg såsom konvalescens eller 
sjukgymnastik, kan erbjudas till en totalkostnad under den som skulle ha betalats för enbart 
behandlingen i hemlandet. Om sådana paketerbjudanden är positivare för patientens hälsa, 
exempelvis genom att sannolikheten för återfall minskas, kan de inte vara skadliga och bör 
välkomnas, så länge som hela paketet håller sig inom kostnaderna för vad som skulle betalats 
för behandlingen i hemlandet. Medlemsstaterna bör vara så flexibla som möjliga i denna 
fråga.

”Hälsomäklare”. Det är troligt att vi kommer att få se en ökning i antalet ”hälsomäklare”, 
som ger patienter oberoende råd om behandlingspaket och vård, på samma sätt som en 
försäkringsmäklare på sin kunds uppdrag väljer bland de bästa alternativen för att kunna 
uppfylla hans eller hennes behov. Naturligtvis ska varje medlemsstat själv besluta om sin 
politik inom detta område och varje medlemsstat måste i god tid också bestämma huruvida 
man behöver lagstifta om hälsomäklarens roll eller utbildning eller om det behövs någon slags 
självreglering. 

Kompletterande betalning. Det är också troligt att det i vissa länder endast kommer att vara 
möjligt att välja en behandling utomlands om patienten är beredd att komplettera det belopp 
som utbetalas av hemlandet. Det finns inget principiellt fel med det. Det skiljer sig inte från 
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att patienter betalar för enbäddsrum i ett lokalt sjukhus eller att föräldrar betalar för 
extraundervisning av sitt barn i skolan. Det kommer dock bara att vara ett alternativ. Inga 
påtryckningar får utövas på patienten att betala mer och inget sjukhus får ta ut mer för 
utländska än för inhemska patienter för samma behandling. 

Patientantal. Förväntningarna är att vi inte kommer att se något stort antal patienter använda 
denna möjlighet. De flesta människor föredrar att behandlas nära hemet, där vänner och familj 
kan besöka dem. Om de måste behandlas de någon annanstans inom hemlandet – inte minst 
på grund av språket. Om de beslutar sig för att behandlas utomlands kommer de förmodligen i 
första hand att välja de färdiga arrangemang som redan finns väl etablerade bilateralt och 
trilateralt mellan medlemsstater, regioner eller städer. Om de emellertid skulle önska mer 
flexibilitet – kanske på grund av familj eller vänner i en annan del av EU, där de kan stanna 
för tillfrisknande efter behandlingen, eller för att de har hört talas om särskilt skickliga
sjukhusteam eller andra vårdgivare – kan de välja denna möjlighet till gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård.

Om en medlemsstat vill undvika att medborgarna använder sig av denna nya möjlighet och 
det utflöde av resurser som hänger samman med det, kommer medlemsstaten att höja 
standarden på sin hälso- och sjukvård och sänka sina väntetider, så att ingen behöver åka 
utomlands. Om medlemsstaten drar till sig patienter från utlandet – kanske för att dess vård 
och behandlingar är billigare – kommer den att dra in resurser till landet, som kan investeras i 
hälso- och sjukvården till nytta för alla patienter. Efter fem år bör vi se över erfarenheterna av 
ut- och inflöde för att se vilka konsekvenserna varit och huruvida vi behöver mjuka upp eller 
skärpa bestämmelserna.

Information. Information kommer att vara en avgörande punkt och varje medlemsstat 
förväntas inrätta informationscentra (nationella kontaktpunkter), där patienten och hans eller 
hennes medicinska rådgivare kan komma fram till vad som finns tillgängligt, vilka kriterier 
som måste uppfyllas, vilka förfaranden som behövs, vilka förfaranden för klagomål och 
överklaganden som gäller och vilket bistånd det finns att få för resekostnader. Den känsliga 
frågan om hälso- och sjukvårdens standard är också relevant i detta sammanhang. Om en 
medlemsstat uttryckligen eller underförstått, genom att acceptera EG-domstolens domar, 
tillåter att dess medborgare reser utomlands för behandling, har den uppenbarligen ett
vårdansvar gentemot sina medborgare. Den kommer naturligtvis att se till att det finns 
ömsesidiga försäkringar om patientsäkerhet. Patientsäkerheten kan äventyras av dålig kvalitet 
i hälso- och sjukvården. Medlemsstaterna är ansvariga för tillhandahållandet av sin hälso- och 
sjukvård och ingen föreslår att Europeiska unionen ska föreskriva standarder på detta område. 
Vad den behandlande medlemsstaten kan och bör göra är att se till att sådana standarder 
beskrivs offentligt. Den medlemsstat där patienten är försäkrad är då skyldig att se till att dess 
medborgare har tillgång till information, så att patienterna och deras medicinska rådgivare kan 
veta vilka standarder de kan förvänta sig, om de väljer att resa till ett annat land. Inget mer, 
men inte heller mindre.

Recept. En fråga som tas upp i förslaget gäller ömsesidigt erkännande av recept. Naturligtvis 
är det önskvärt att ett apotek i hemlandet erkänner och reagerar på ett recept som utfärdats av 
en läkare i ett annat land. Detta förutsätter att man har tillgång till ett register över läkare som 
är kvalificerade och berättigade att utfärda recept. Problemet är emellertid svårare än så. Det 
är allmänt erkänt att det är upp till respektive medlemsstat att avgöra vilka läkemedel som ska 
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finnas tillgängliga på recept. Om en patient reser utomlands och får ett recept på en 
läkemedelskur utfärdat, på ett läkemedel som inte finns tillgängligt i hemlandet, måste
patienten därför nöja sig med vad som finns tillgängligt eller återvända till det behandlande 
landet – eller ta risken att beställa läkemedlet över Internet. Det vore lämpligt om 
medlemsstaterna skulle erkänna läkemedel, som införts i en kompletterande förteckning över 
receptbelagda läkemedel, som förskrivs på recept som en del av en behandling inom den 
gränsöverskridande hälso- och sjukvården. Detta är en fråga för medlemsstaterna, men den 
kan komma att bli en källa till framtida beslut hos EG-domstolen, om detta problem inte 
hanteras med känsla och sunt förnuft.

Känsla och sunt förnuft. Sammanfattningsvis är detta vad detta betänkande handlar om: 
känsla och sunt förnuft, en ny möjlighet för patienter. En möjlighet där Europeiska unionen 
kan hävda att den varit till nytta för sina medborgare. Det handlar om tydlighet och 
rättssäkerhet, och inte om att upphäva ojämlikheterna i hälso- och sjukvården i Europa eller 
inom medlemsstaterna – denna fråga ska gå vidare till ministrarna i respektive medlemsstat –
utan om rättvisa och om lika möjligheter, om flexibilitet och inte om byråkrati, en vilja att se 
”hur ska vi göra?-frågorna och inte ”därför ska vi inte”. En sak står redan klar: en ökande 
antal medborgare blir allt mer medvetna om att denna politiska möjlighet är omedelbart 
förestående. De kanske inte önskar använda den i slutändan, men de vill att den ska finnas 
där. Utmaningen för oss, i alla tre institutionerna, är att inrätta denna möjlighet så snart som 
möjligt.
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