
 

Folketingets Europaudvalg har den 9. oktober 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 1 

(Alm. del) til udenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Lone Dybkjær (RV). 

 

 

KOM (2008) 0414 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse 

med grænseoverskridende sundhedsydelser 

 

 

Spørgsmål nr. 1: 

 

’’Ministeren bedes - som lovet på Europaudvalgets møde den 2. oktober 2009 - over-

sende det kompromisforslag, som er fremsat i forhandlingerne om direktivet om pati-

entrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (KOM (2008) 

414). Ministeren bedes eksemplificere, hvad kompromisforslaget konkret vil betyde for 

behandlingsmulighederne for en patient med en 'almindelig lidelse'. Ministeren bedes 

desuden fremsende et notat, der beskriver, hvilke dele af dette kompromisforslag, som 

regeringen kan acceptere, og hvilke dele regeringen ikke kan acceptere.” 

 

 

Svar: 

 

Til udvalgets orientering fremsender jeg hermed som ønsket det kompromisforslag af 

31. juli 2009, som er fremsat af det svenske formandskab i forhandlingerne om direkti-

vet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser – 

KOM (2008) 414. 

 

Jeg henviser desuden til vedlagte notat om status for forhandlingerne om direktivforsla-

get, som samtidig vil kunne danne grundlag for min drøftelse med udvalget den 28. 

oktober 2009.  

 

I notatet gennemgås hovedelementerne i det svenske formandskabs kompromisforslag 

set i forhold til det oprindelige forslag fra Kommissionen. Med henblik på besvarelse af 

udvalgets spørgsmål 1 redegøres der i notatet samtidig for, hvilke dele af kompromis-

forslaget regeringen kan acceptere og hvilke dele regeringen ikke kan acceptere (afsnit 

11). Der er endvidere givet en række eksempler på, hvad direktivet konkret vil betyde 

for patienter med en ”almindelig lidelse” (afsnit 9).   

 

Folketingets Europaudvalg 

Slotsholmsgade 10-12 

DK-1216 København K 

Tlf. +45 7226 9000 

Fax. +45 7226 9001 

E-mail sum@sum.dk 

Hjemmeside www.sum.dk 

 

 

Dato:  

Sags nr.: 0907942 

Sagsbeh.: hcf 

Dok nr.:  118477 

 

Europaudvalget 2008
KOM (2008) 0414 endeligt svar på spørgsmål  1
Offentligt

http://www.sum.dk/


2 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Jakob Axel Nielsen   /   Hanne Findsen 

 


