
AD\769033ET.doc PE418.180v02-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Õiguskomisjon

2008/0142(COD)

13.2.2009

ARVAMUS
Esitaja: õiguskomisjon

Saaja: keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius
(KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

Arvamuse koostaja: Diana Wallis

Adlib Express Watermark



PE418.180v02-00 2/10 AD\769033ET.doc

ET

PA_Legam

Adlib Express Watermark



AD\769033ET.doc 3/10 PE418.180v02-00

ET

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab rahulolu suurenenud õiguskindluse üle, mille on tekitanud 
Euroopa Kohtu kohtuotsused, mis käsitlevad patsientide õigust kasutada tervishoiuteenuseid 
mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, väljaspool oma koduriiki. Ta rõhutab, et see on 
paljude ELi kodanike argielu ja heaolu silmas pidades otsese tähtsusega küsimus, eriti kui 
arvesse võtta rahvastiku jätkuvat vananemist.

Arvamuse koostaja kinnitab õigusliku aluse valikut ja on seisukohal, et direktiivi eelnõu 
vastab subsidiaarsuse põhimõttele. See peaks aitama kaitsta riikide tervishoiusüsteeme ja 
vähendada muret, et esildatud direktiiv võiks hakata mõjutama nende süsteemide rahastamist.

Koostaja peab oluliseks ka direktiivi ja määruse nr 1408/711 koostoimet ning direktiivi 
tähtsust määruse täiendajana. Tuleb veel rõhutada, et esildatud direktiiviga ei üritata asendada 
olemasolevat piiriüleste tervishoiuteenuste raamistikku, mis on esitatud eelnimetatud 
määruses. Tegelikult on määrusega nr 1408/71 sätestatud riikide sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastatud korraldus, esildatud direktiivis sisalduvad õigusi käsitlevad sätted ja määruse 
nr 1408/71 sätted kujutavad endast aga kahte erinevat mehhanismi teises liikmesriigis tehtud 
meditsiiniliste kulutuste ülevõtmiseks. Sellest tulenevalt on patsiendil võimalik valida: 
kannatanud isik kas kasutab ära määruses esitatud mehhanismi või valib süsteemi, mis 
sätestatakse esildatud direktiivis.
Esildatud direktiiviga antakse ELi kodanikele õigus kasutada haiglavälist ravi teises 
liikmesriigis, ilma et neil oleks vaja oma riigi tervishoiusüsteemilt selleks eelnevalt luba 
saada. Patsientidel tuleb esmalt ise ravi eest tasuda ja seejärel taotleda kulude hüvitamist oma 
riigi tervishoiusüsteemilt. Direktiivi eelnõu kohaselt kuuluvad hüvitamisele niisugused 
ravikulud, mille riigi sotsiaalkindlustussüsteem oleks kandnud juhul, kui ravi oleks toimunud 
oma riigi territooriumil.

Arvestades asjaolu, et seoses direktiiviga tekib mõningaid rahvusvahelise eraõiguse 
probleeme (meditsiiniabi osutamisel võib tekkida nii kahjutasunõudeid kui ka 
lepinguõiguslikke nõudeid), on arvamuse koostaja püüdnud toonitada, et rakendatakse 
ühenduse norme õigusemõistmise ja rakendatava õiguse kohta. Mingit vastuolu „Rooma I“2

ega „Rooma II“3 sätetega ei teki. 

Arvamuse koostaja osutab siiski ka ühele „lõpetamata tööle“: parlament ootab nimelt 
komisjoni lubatud uuringut isikukahjude kohta. Seetõttu on arvamuse koostaja pidanud 
tarvilikuks direktiivi eelnõusse võtta kahjusid käsitlev põhjendus, mis pärineb "Rooma II-st".

Ning lõpuks, õigusemõistmise ja nn Brüsseli määruse4 rakendamise suhtes on arvamuse 
koostaja seisukohal, et neil juhtudel, kui on täidetud tingimused, mis on esitatud Euroopa 
                                               
1 Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta 
ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT L 148, 5.6.1974, lk 35).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 lepinguväliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta ("Rooma I") (ELT L 177, 4.7.2008, lk 6).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 864/2007 lepinguväliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta ("Rooma II") (ELT L 199, 31.7.2007, lk 40).
4 Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta 
tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1).
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Kohtu Odenbreiti asjas1 tehtud otsuses, peaks kannatanul olema võimalus esitada hagi otse 
oma kindlustusandja vastu selles liikmesriigis, kus on tema elupaik.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv patsiendiõiguste 
kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv patsiendiõiguste 
kohaldamise kohta juurdepääsuks 
ohutule, kvaliteetsele ja tõhusale 
tervishoiuteenusele võrdsetel tingimustel

Selgitus

El marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Eelnevatest sätetest olenemata 
peaks lepingulisel või lepinguvälisel 

                                               
1 Otsus kohtuasjas C-463/06: FBTO Schadeverzekering v. Odenbreit, EKL 2007, lk I-11321. 
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vastutusel põhinevate nõuete puhul 
kohaldatav õigus olema fikseeritud 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruse 
(EÜ) nr 593/2008 (lepinguliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma 
I”))1 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. juuni 2007 aasta määruse 
(EÜ) nr 864/2007 (lepinguväliste 
võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse 
kohta ("Rooma II"))2 sätetega. 
Õigusemõistmine peaks olema fikseeritud 
vastavalt nõukogu 22. detsembri 2001. 
aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 
(kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) 
sätetele3; sealjuures võivad kannatanud, 
juhul kui tingimused on täidetud, esitada 
hagi otse oma kindlustusandja vastu selles 
liikmesriigis, kus nad elavad.

1ELT L 177, 4.7.2008, lk 6.
2ELT L 199, 31.7.2007, lk 40.
3EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga luuakse üldine 
raamistik ohutute, kvaliteetsete ja tõhusate 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamiseks.

Käesoleva direktiiviga luuakse üldine 
raamistik ELi kodanike juurdepääsuks 
ohututele, kvaliteetsetele ja tõhusatele 
tervishoiuteenustele võrdsetel alustel, 
nagu näevad ette liikmesriikidevahelise 
koostöö mehhanismid tervishoius, 
austades riikide pädevust 
tervishoiuteenuste korraldamise ja 
osutamise alal.

Selgitus

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
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Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) nende territooriumil osutatava ravi puhul 
on olemas kutsealase vastutuskindlustuse 
süsteemid või tagatis või samalaadne 
meede, mis on oma eesmärgilt 
samaväärsed või põhiolemuselt 
võrreldavad ning on kooskõlas riski 
iseloomu ja ulatusega;

e) nende territooriumil osutatava ravi puhul 
on olemas piisavad ja tõhusad kutsealase 
vastutuskindlustuse süsteemid või tagatis 
või samalaadne meede, mis on kooskõlas 
riski iseloomu ja ulatusega;

Selgitus

Välja jäetud tekstiosa võiks aidata seadustada hinnangupõhiste hüvitussüsteemide kasutamist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises liikmesriigis osutatavate 
tervishoiuteenuste suhtes kohaldatavad 
eeskirjad

Teises liikmesriigis osutatavate 
tervishoiuteenuste suhtes kohaldatavad 
eeskirjad ja lepingulisel või lepinguvälisel 
vastutusel põhinevate nõuete puhul 
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kohaldatav õigus

Selgitus

Selles sättes tuleb vahet teha tervishoiuteenuste suhtes kohaldatavate eeskirjade ning teiselt 
poolt õiguse vahel, mida tuleb kohaldada nõuete puhul, mis võivad tekkida seoses nende 
teenuste osutamisega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tervishoiuteenust ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud 
või liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud või 
asutatud, osutatakse sellist 
tervishoiuteenust vastavalt ravi osutava 
liikmesriigi seadustele kooskõlas artikliga 
5.

1. Kui tervishoiuteenust ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud, 
või liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud või 
asutatud, osutatakse sellist 
tervishoiuteenust vastavalt ravi osutava 
liikmesriigi seadustele ja kooskõlas 
artikliga 5.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Juhul kui tervishoiuteenuse 
osutamine liikmesriigis, mis ei ole see riik, 
kus inimesel on kindlustus, kutsub esile 
lepingulisel ja lepinguvälisel vastutusel 
põhinevaid nõudeid, peab kohaldatav 
õigus olema fikseeritud kooskõlas
määruse (EÜ) nr 593/2008 ja määruse 
(EÜ) nr 864/2007sätetega.
Õigusemõistmine peab olema fikseeritud 
vastavalt määruse (EÜ) nr 44/2001 
sätetele; sealjuures võivad kannatanud, 
juhul kui tingimused on täidetud, esitada 
hagi otse oma kindlustusandja vastu selles 
liikmesriigis, kus nad elavad.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) teavitada ja abistada patsiente kui 
kannatanuid, juhul kui need esitavad hagi 
otse oma kindlustusandja vastu selles 
liikmesriigis, kus nad elavad;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kindlustajariigis asuv riiklik 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunkt annab patsientidele, kes 
seda taotlevad, teiste liikmesriikide riiklike 
kontaktpunktide kontaktandmed. 

Selgitus

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid osutavad käesoleva 
direktiivi rakendamiseks vajalikku 
vastastikust abi.

1. Liikmesriigid osutavad käesoleva 
direktiivi rakendamiseks vajalikku 
vastastikust abi, tehes seda koostöös 
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piirkondlike ja kohalike asutustega, juhul 
kui need vestutavad tervishoiusüsteemi 
eest.
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