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LYHYET PERUSTELUT

1) Asiayhteys

On tärkeää erottaa selvästi direktiiviehdotuksen soveltamisala, jotta vältytään kaikilta 
väärinkäsityksiltä ja sekaannuksilta. Ehdotus koskee ainoastaan potilaiden vapaata 
liikkuvuutta. Se ei koske alan ammattilaisten vapaata liikkuvuutta. Kyse ei siis ole 
palveludirektiivin soveltamisesta terveydenhuoltoalalla.
Yleisesti ottaen potilaan haluavat saada korkealaatuista terveydenhuoltoa mahdollisimman 
lähellä kotiaan ja mahdollisimman nopeasti. Tietyissä tapauksissa paras hoito löytyy 
kuitenkin toisesta jäsenvaltiosta. Potilaat voivat tällöin liikkua, jos he voivat saada 
korkealaatuisempia, nopeampia ja edullisempia terveyspalveluja muualta. 

Ennen kuin tällaista terveydenhuoltoa voi saada, on saatava tietoja siitä, ovatko eri palvelut 
korkealaatuisia, käytettävissä ja asianmukaisia. On myös tärkeää, että noudatettava 
hallinnollinen menettely on selkeä. Kun potilaat todella päättävät hakeutua hoitoon 
ulkomaille, on olennaista taata heidän hyvinvointinsa ja turvallisuutensa asianmukainen suoja.

Nykytilanteelle on ominaista, että koko Euroopan unionin terveysjärjestelmien ja -politiikan 
keskinäinen riippuvuus kasvaa.
Tähän kehitykseen ovat vaikuttaneet monet tekijät, muun muassa potilaiden ja alan 
ammattilaisten lisääntynyt liikkuvuus Euroopan unionissa (jota Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen päätökset ovat helpottaneet), koko unionin väestön yhteiset odotukset tai 
uuden terveysteknologian ja hoitotekniikoiden levittäminen tietoteknologian avulla.

2) Potilaita haittaavat nykyisen järjestelmän heikkoudet 

Oikeudellinen epävarmuus on kuitenkin tosiasia. Yhteisöjen tuomioistuin on kehittänyt 
oikeuskäytäntöä, joka on tietyiltä osin ristiriitaista ja jota ei lisäksi sovelleta yhtenäisesti 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Näin ollen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on selvennettävä tiettyjen 
tuomioiden kohdalla:
– Kansalaisilla on oikeus saada missä tahansa toisessa jäsenvaltiossa ilman ennakkolupaa 
sellaista muuta kuin sairaalahoitoa, johon heillä on oikeus omassa jäsenvaltiossaan, ja saada 
omasta järjestelmästä saatavan korvauksen tasoinen korvaus. Sairaalahoitoon tarvitaan 
ennakkolupa järjestelmästä, johon potilas kuuluu. Ennakkolupa on myönnettävä, kun 
kyseinen järjestelmä ei voi taata lääketieteellisesti hyväksyttävän ajan kuluessa hoitoa, jota 
potilas tarvitsee, ottaen huomioon hänen tilansa. Myös tässä tapauksessa asianomaiselle 
maksetaan korvaus vähintään siihen summaan asti, joka hänelle olisi maksettu järjestelmästä, 
johon hän kuuluu.
– Ehdotuksessa vahvistetaan kansallinen toimivalta terveyspalvelujen järjestämisessä ja 
sosiaaliturvassa.
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– Ehdotus mahdollistaa ennakkoluvan säilyttäminen vakavimman ja kalleimman 
sairaalahoidon osalta ja näin ollen jäsenvaltioiden sääntely- ja suunnitteluvalmiuden.

Kyse ei ole jäsenvaltioiden terveysjärjestelmien tai sosiaaliturvajärjestelmien 
yhdenmukaistamisesta, vaan potilaiden oikeusturvan lujittamisesta jäsenvaltioissa vallitsevien 
tilanteiden parantamisesta.

On kuitenkin syytä kysyä, kiinnitetäänkö direktiivissä riittävästi huomiota konkreettisiin 
tapauksiin, jotka haittaavat päivittäin kansalaisten elämää. Tärkeimmät asianosaiset luopuvat 
joskus oikeuksiensa harjoittamisesta asioiden monimutkaisuuden vuoksi. On tehtävä kaikki, 
jotta potilaat saavat tietoja etenkin direktiivin 15 artiklassa määritellyistä eurooppalaisista 
osaamisverkostoista ja menettelyistä.

3) Tarve toimia
Direktiivi, jossa annetaan puitteet tuomioistuimen oikeuskäytännölle ja kodifioidaan sitä, 
tekee potilaiden konkreettisista oikeuksista johdonmukaisempia ja selvempiä. Potilaiden 
liikkuvuus ei saa missään tapauksessa johtaa terveysjärjestelmien väliseen "polkumyyntiin" 
eikä heikentää terveydenhuollon turvallisuutta.
On varmistettava oikeusturva ja tuettava kansallisten terveysjärjestelmien yhteistyötä 
potilaiden edun nimissä. Tätä varten on tärkeää parantaa säännöksiä, jotka koskevat potilaiden 
tiedonsaantia sekä terveydenhuollon tarjontaa, lääkkeitä ja sairaanhoitoa koskevien 
tietolähteiden legitimiteettiä.

Euroopan komissio ehdottaa lisäksi terveysteknologian arvioinnista vastaavat kansalliset 
viranomaiset tai elimet yhdistävän verkoston kehittämistä, jotta uutta teknologiaa käytettäisiin 
optimaalisesti siten, että varmistetaan turvallinen, tehokas ja korkealaatuinen terveydenhuolto. 
Vaikka tämä ajatus onkin kannatuksen arvoinen, verkostoa koskevia yksityiskohtaisia
sääntöjä voitaisiin täydentää.

Lisäksi on tarpeen varmistaa ensiapupalvelujen välinen laajempi yhteistyö niiden 
koordinoinnin tehostamiseksi. Tämä on ilmeistä varsinkin rajatylittävillä alueilla.
Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan ongelmakentän ohella tässä aloitteessa olisi voitava 
tunnistaa terveydenhuollon haasteet ja tarvittavat uudistukset.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi
rajatylittävässä terveydenhuollossa 
sovellettavista potilaiden oikeuksista

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi potilaiden oikeudesta 
saada tasapuolisin edellytyksin turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta 
terveydenhuoltoa

Perustelu

Ehdotetaan, että direktiiviehdotuksessa ei keskitytä käsittelemään potilaiden liikkuvuutta vaan 
kolmea perusasiaa, joihin Euroopan komissio sanoo sen rakentuvan, eli kaikkien EU:n 
terveydenhuoltojärjestelmien yhteisiin periaatteisiin, eurooppalaiseen yhteistyöhön 
terveydenhuollon alalla ja rajatylittävän terveydenhuollon erityispuitteisiin.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tätä direktiiviä potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa sovelletaan 
kaikenlaiseen terveydenhuoltoon. Kuten 
yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, 
terveydenhuollon erityinen luonne tai sen 
järjestämis- tai rahoitustapa eivät ole 
sellaisia, että se jäisi vapaata liikkuvuutta 
koskevan perusperiaatteen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Pitkäaikaishoidon osalta 
direktiiviä ei sovelleta sellaisille perheille 
tai henkilöille tarkoitettuun apuun ja 
tukeen, joilla on pitkäaikaisia 
erityistarpeita. Sitä ei esimerkiksi sovelleta
hoitokoteihin taikka vanhuksille tai lapsille 
sosiaalityöntekijöiden tai 
vapaaehtoishoitajien tai muiden 
ammattihenkilöiden kuin terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden tarjoamaan apuun.

(9) Tätä direktiiviä potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa sovelletaan 
kaikenlaiseen terveydenhuoltoon. Kuten 
yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, 
terveydenhuollon erityinen luonne tai sen 
järjestämis- tai rahoitustapa eivät ole 
sellaisia, että se jäisi vapaata liikkuvuutta 
koskevan perusperiaatteen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Pitkäaikaishoidon osalta 
direktiiviä ei sovelleta sellaisille perheille 
tai henkilöille tarkoitettuun apuun ja 
tukeen, joilla on pitkäaikainen tarve saada 
hoitoa, tukea tai apua, jossa on kyse 
sosiaaliturvajärjestelmän puitteissa 
tarjottavasta erityishoidosta tai avusta.
Tähän kuuluvat ennen kaikkea sellaiset 
pitkäaikaishoitopalvelut, jotka katsotaan 
välttämättömiksi, jotta hoitoa tarvitseva 
henkilö voi elää mahdollisimman täyttä ja 
itsenäistä elämää. Tätä direktiiviä ei 
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sovelleta esimerkiksi hoitokoteihin taikka 
vanhuksille tai lapsille 
sosiaalityöntekijöiden tai 
vapaaehtoishoitajien tai muiden 
ammattihenkilöiden kuin terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden tarjoamaan apuun.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että sosiaaliturvan, työelämään integroivan kuntoutuksen ja 
pitkäaikaishoidon piiriin kuuluvat palvelut jäävät tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Direktiivillä ei myöskään pyritä 
antamaan oikeutta korvaukseen toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta hoidosta, jos 
tällainen hoito ei kuulu niihin etuuksiin, 
joista säädetään potilaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä. 
Direktiivillä ei myöskään estetä 
jäsenvaltioita laajentamasta 
luontoisetuusjärjestelmänsä soveltamista 
direktiivin säännösten mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon.

(25) Direktiivillä ei myöskään pyritä 
antamaan oikeutta korvaukseen toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta hoidosta, jos 
tällainen hoito ei kuulu niihin etuuksiin, 
joista säädetään potilaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä, tai 
muuttamaan tämän oikeuden ehtoja, jos 
ne sisältyvät vakuutusjäsenvaltion 
lainsäädäntöön. Direktiivillä ei myöskään 
estetä jäsenvaltioita laajentamasta 
luontoisetuusjärjestelmänsä soveltamista 
direktiivin säännösten mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon.

Perustelu

Toimivalta terveydenhuollon järjestämiseen kuuluu jäsenvaltioille EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklan mukaisesti. 
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Direktiivissä säädetään myös potilaan 
oikeudesta saada lääkkeitä, joiden myynti 
on sallittu hoidon tarjoavassa 
jäsenvaltiossa, vaikka lääkkeen myyntiä ei 
olisi sallittu potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa, koska kyseessä on 
välttämätön osa tehokkaan hoidon saamista 
toisessa jäsenvaltiossa.

(27) Direktiivissä säädetään myös potilaan 
oikeudesta saada myyntiluvan saaneita
lääkkeitä tai terveydenhoitopalveluja
hoidon tarjoavassa jäsenvaltiossa, vaikka 
lääkettä tai terveydenhoitopalveluja ei 
olisi saatavilla potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa, koska kyseessä on 
välttämätön osa tehokkaan hoidon saamista 
toisessa jäsenvaltiossa.

Perustelu

On olennaista, että potilas voi hyödyntää muussa kuin kotijäsenvaltiossaan terveyspalveluja 
ja lääkkeitä myös silloin, kun ne eivät ole saatavilla vakuutusjäsenvaltiossa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Lääketieteen ja terveysteknologian 
jatkuva kehitys on sekä mahdollisuus että 
haaste jäsenvaltioiden terveysjärjestelmille. 
Yhteistyö uuden terveysteknologian 
arvioinnissa voi tukea jäsenvaltioita siitä 
saatavien mittakaavaetujen ja työn 
päällekkäisyyden välttämisen kautta, ja 
näin voidaan saada parempi tietoperusta 
uuden teknologian optimaaliselle käytölle, 
jotta varmistetaan turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas 
terveydenhuolto. Tämä edistää myös 
sisämarkkinoiden toimintaa 
maksimoimalla lääketieteen ja 
terveysteknologian innovaatioiden 
levittämisnopeuden ja -laajuuden. 
Tällainen yhteistyö vaatii kestäviä 
rakenteita, joissa ovat mukana kaikkien 

(43) Lääketieteen ja terveysteknologian 
jatkuva kehitys on sekä mahdollisuus että 
haaste jäsenvaltioiden terveysjärjestelmille. 
Terveysteknologian arviointi sekä uuden 
teknologian saatavuuden mahdollinen 
rajoittaminen hallinnollisilla päätöksillä 
nostavat kuitenkin esiin joukon 
perustavanlaatuisia yhteiskunnallisia 
kysymyksiä, joiden ratkaiseminen 
edellyttää laajan sidosryhmän 
osallistumista sekä toimivan 
hallintomallin käyttöönottoa. Näin ollen 
kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja kaikkien sidosryhmien 
olisi osallistuttava yhteistyöhön, 
terveydenhuollon ammattilaiset, 
potilaiden edustajat ja 
elinkeinonharjoittajat mukaan luettuina. 
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jäsenvaltioiden kaikki asiaan liittyvät 
viranomaiset ja jotka perustuvat nykyisiin 
pilottihankkeisiin.

Tämän yhteistyön olisi lisäksi 
perustuttava hyvän hallintotavan 
toimiviin periaatteisiin, joita ovat 
menettelyjen läpinäkyvyys, avoimuus, 
objektiivisuus ja puolueettomuus. 
Komission olisi varmistettava, että 
ainoastaan näitä periaatteita noudattavat 
terveysteknologian arvioinnista vastaavat 
elimet voivat liittyä tähän verkostoon.

Perustelu

Terveysteknologian arvioinnista vastaavien elinten välinen tietojen vaihto edellyttää ja vaatii 
hyvän käytännön periaatteiden täytäntöönpanoa (kuten hyvä hallintotapa, läpinäkyvyys ja 
sidosryhmien osallistuminen) jäsenvaltioiden suorittamissa arvioinneissa. Terveysteknologian 
arviointien on siis täytettävä avoimuutta ja objektiivisuutta koskevat kriteerit ja niiden on 
perustuttava sidosryhmien vuoropuheluun ja osallistumiseen, potilaat ja 
elinkeinonharjoittajat mukaan luettuina.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat toimenpiteet:
direktiivissä tarkoitettu luettelo hoidoista, 
jotka eivät edellytä yöpymistä sairaalassa 
mutta joihin sovelletaan samaa järjestelmää 
kuin sairaalahoitoon, liitännäistoimenpiteet 
tiettyjen lääkevalmisteiden tai -aineiden 
luokkien jättämiseksi tässä direktiivissä 
säädetyn toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle, luettelo erityiskriteereistä ja 
-edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamiskeskusten on täytettävä, sekä 
menettely eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia tai 
täydentää tätä direktiiviä lisäämällä 
siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, 
niistä olisi päätettävä päätöksen 

(45) Jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat toimenpiteet: 
direktiivissä tarkoitettu luettelo hoidoista, 
jotka eivät edellytä yöpymistä sairaalassa 
mutta joihin sovelletaan samaa järjestelmää 
kuin sairaalahoitoon, liitännäistoimenpiteet 
tiettyjen lääkevalmisteiden tai -aineiden 
luokkien jättämiseksi tässä direktiivissä 
säädetyn toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle.
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1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa koskevat yleiset 
puitteet.

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa koskevat yleiset 
puitteet ja varmistetaan unionin 
kansalaisten yhtäläiset oikeudet saada 
hoitoa ottaen huomioon terveydenhuollon 
järjestämistä ja tarjoamista koskeva 
kansallinen toimivalta.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan 
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä.

Tätä direktiiviä sovelletaan 4 artiklassa 
määriteltyyn terveydenhuoltoon, jota ei ole 
taattu sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 883/20041.
___________

EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

Perustelu
Jos direktiivi ja asetukset ovat päällekkäisiä mahdollistetaan kaksi rinnakkaista järjestelmää 
rajatylittävälle terveydenhuollolle. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien 
asetusten ja tämän uuden direktiivin myötä aiheutuisi oikeudellista epävarmuutta. Asetuksen 
(EY) N:o 83/2004 ja tämän direktiivin soveltamisalat on syytä määritellä hyvin.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluihin, 
jotka painottuvat pitkäaikaishoitoon. 
Tällaisia palveluja ovat erityisesti 
pitkäaikaispalvelut, joilla autetaan apua 
tarvitsevaa henkilöä selviytymään 
jokapäiväisestä elämästä.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että sosiaaliturvan, työelämään integroivan kuntoutuksen ja 
pitkäaikaishoidon piiriin kuuluvat palvelut jäävät tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka 
tarjotaan hänen valvontansa alaisena 
hänen harjoittaessaan ammattiaan, 
riippumatta siitä, miten se on järjestetty, 
tarjottu tai rahoitettu kansallisella tasolla, 
tai onko se julkista tai yksityistä

a) ’terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
potilaille heidän terveydentilansa 
arvioimiseksi, ylläpitämiseksi tai 
palauttamiseksi tarjottavaa 
terveyspalvelua; jäljempänä 6–
11 artiklassa "terveydenhuollolla" 
tarkoitetaan vakuutusjäsenvaltion 
lakisääteisiin etuuksiin kuuluvia hoitoja

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) "rajatylittävällä terveydenhuollolla" 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 

b) "rajatylittävällä terveydenhuollolla" 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
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jossa potilas on vakuutettuna tai jossa 
terveydenhuollon tarjoaja asuu tai on 
rekisteröityneenä tai sijoittautuneena

jossa potilas on vakuutettuna

Perustelu

Kuten johdanto-osan 10 kappaleen tapauksessa rajatylittävän terveydenhuollon käsitteen 
katsotaan sisältävän potilaiden liikkuvuuden ja terveydenhuoltopalvelut, joita voidaan tarjota 
etäpalveluina. Siksi tässä artiklassa ei ole syytä viitata terveydenhuollon tarjoajiin.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) "vakuutetulla’ tarkoitetaan" g) "vakuutetulla" tarkoitetaan henkilöä, 
joka on vakuutettu asetuksen (EY) N:o 
883/2004 1 artiklan c alakohdan 
mukaisesti

i) ennen asetuksen (EY) N:o 883/2004 
soveltamispäivää henkilöä, joka on 
vakuutettu asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
1, 2 ja 4 artiklan mukaisesti
ii)asetuksen (EY) N:o 883/2004 
soveltamispäivästä lähtien henkilöä, joka 
on vakuutettu asetuksen 
(ETY) N:o 883/2004 1 artiklan c kohdan 
mukaisesti

Perustelu

Asetus (EY) N:o 883/2004 tuli voimaan 1. tammikuuta 2009.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

TERVEYDENHUOLLON YHTEISTEN 
PERIAATTEIDEN 
NOUDATTAMISESTA VASTAAVAT 

TERVEYDENHUOLLON YHTEISTEN 
PERIAATTEIDEN 
NOUDATTAMISESTA VASTAAVAT 
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JÄSENVALTIOIDEN VIRANOMAISET JÄSENVALTIOT

Perustelu

Termin "viranomaiset" käyttö johtaisi välttämättä niiden määrittelemiseen.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hoitojäsenvaltion viranomaisten vastuu Hoitojäsenvaltion vastuu

Perustelu

Poisto on johdonmukainen II luvun otsikon muuttavan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta. Tähän liittyen ja ottaen 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat periaatteet hoitojäsenvaltion on 
määritettävä selkeät laatu- ja 
turvallisuusstandardit alueellaan 
tarjottavaa terveydenhuoltoa varten ja 
varmistettava seuraavat seikat:

1. Kun terveydenhuolto tarjotaan muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa potilas on 
vakuutettuna, se tarjotaan 
hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti. Terveydenhuolto tarjotaan 
hoitojäsenvaltion määrittämien laatu- ja 
turvallisuusstandardien ja ohjeiden 
mukaisesti. Kyseisen jäsenvaltion on 
varmistettava seuraavat seikat:

Perustelu

Tämä uudelleenmuotoilu vahvistaa periaatetta, jonka mukaan terveydenhuollon järjestäminen 
ja tarjoaminen kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Terveydenhuollon universaaliuden, 
laadun, yhtäläisyyden ja solidaarisuuden periaatteet on sisällytettävä 1 artiklaan, joka koskee 
direktiivin tavoitteita.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käytössä on mekanismit, joilla 
varmistetaan, että terveydenhuollon 
tarjoajat pystyvät täyttämään tällaiset 
standardit ottaen huomioon 
kansainvälinen lääketiede ja yleisesti 
tunnustetut hyvät lääketieteelliset 
toimintatavat

a) käytössä on mekanismit, joilla 
varmistetaan, että terveydenhuollon 
tarjoajat ja ensiapupalvelut pystyvät 
täyttämään tällaiset standardit ottaen 
huomioon kansainvälisen lääketieteen 
kehitys ja yleisesti tunnustetut hyvät 
lääketieteelliset toimintatavat

Perustelu

On tärkeää, että laatustandardit koskevat myös ensiapupalveluja.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisten standardien käytännön 
soveltamista terveydenhuollon tarjoajien 
parissa valvotaan säännöllisesti ja 
korjaavia toimia toteutetaan, kun 
asianmukaisia standardeja ei täytetä, ottaen 
huomioon lääketieteen ja 
terveysteknologian kehitys

b) tällaisten standardien käytännön 
soveltamista terveydenhuollon tarjoajien ja 
ensiapupalvelujen parissa valvotaan 
säännöllisesti ja korjaavia toimia 
toteutetaan, kun asianmukaisia standardeja 
ei täytetä, ottaen huomioon lääketieteen ja 
terveysteknologian kehitys

Perustelu

On tärkeää, että laatustandardit koskevat myös ensiapupalveluja.
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli on tarpeen helpottaa 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamista ja ottaen perustaksi terveyden 
suojan korkean tason komissio 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laatii 
ohjeita, joilla helpotetaan 1 kohdan 
täytäntöönpanoa.

Poistetaan.

Perustelu

On suositeltavaa poistaa tämä kohta, koska komission laatimat suuntaviivat ovat suoraan 
vastoin kansallista toimivaltaa terveydenhuollon järjestämisen ja tarjoamisen alalla.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 
soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutettuja, jotka 
matkustavat toiseen jäsenvaltioon 
terveydenhuollon saamista varten tai 
haluavat saada toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, ei estetä 
saamasta toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, jos kyseinen hoito 
kuuluu etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä ja 
joihin he ovat oikeutettuja. 
Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
vakuutetulle kustannukset, jotka olisi 
maksettu sen lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä, jos sama tai 
samankaltainen terveydenhuolto olisi 
tarjottu sen alueella. Vakuutusjäsenvaltio 
joka tapauksessa päättää korvattavasta 

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 
soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutettuja, jotka 
matkustavat toiseen jäsenvaltioon 
terveydenhuollon saamista varten tai 
haluavat saada toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, ei estetä 
saamasta toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, jos kyseinen hoito 
kuuluu etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä ja 
joihin he ovat oikeutettuja. 
Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
vakuutetulle kustannukset, jotka olisi 
maksettu sen lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä, jos sama tai 
samankaltainen terveydenhuolto olisi 
tarjottu sen alueella. Potilailla on oikeus 
saada korvausta sellaisistakin 
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terveydenhuollosta riippumatta siitä, 
missä se tarjotaan.

hoitomenetelmistä, joita ei korvata 
potilaan vakuutusjäsenvaltiossa, 
edellyttäen että hoito korvataan 
vastaanottajavaltiossa ja että kyseessä on 
kansainvälisessä lääketieteessä 
tunnustettu hoitomenetelmä.

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava oikeus itse päättää sosiaaliturvajärjestelmästään. Se, mitä 
hoitomenetelmiä käytetään, riippuu kuitenkin usein kyseisen lääketieteellisen ammattiryhmän 
käytännöstä, joka perustuu sen koulutukseen ja erikoistumiseen. Korvausten maksamisen ei 
pidä perustua tähän, vaan sen on oltava riippuvaista potilaan saamasta avusta. Tämä ei 
vaikuta korvausten tasoon, mutta antaa potilaille enemmän valinnan vapautta. Erityisen 
tärkeää tämä on potilaille, joilla on uusia tai harvinaisempia sairauksia.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltion kansalainen voi liittyä 
muun kuin asuinjäsenvaltionsa 
sairausvakuutusjärjestelmään 
suorittamalla kyseisen järjestelmän 
edellyttämät maksut.

Perustelu

Muussa kuin asuinjäsenvaltiossaan oleskelevien kansalaisten etujen puolustamiseksi on 
sallittava, että he voivat turvautua muun jäsenvaltion kuin asuinjäsenvaltionsa 
terveydenhuoltojärjestelmään.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti enintään 

2. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti enintään 
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saman tasoisena kuin olisi korvattu, jos 
sama tai samankaltainen hoito olisi 
annettu vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä 
saadun hoidon tosiasiallisia kustannuksia.

samantasoisena kuin olisi korvattu saman 
sairaudentilan tapauksessa
vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä saadun 
hoidon tosiasiallisia kustannuksia.

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava oikeus itse päättää sosiaaliturvajärjestelmästään. Se, mitä 
hoitomenetelmiä käytetään, riippuu kuitenkin usein kyseisen lääketieteellisen ammattiryhmän 
käytännöstä, joka perustuu sen koulutukseen ja erikoistumiseen. Korvausten maksamisen ei 
pidä perustua tähän, vaan sen on oltava riippuvaista potilaan saamasta avusta. Tämä ei 
vaikuta korvausten tasoon, mutta antaa potilaille enemmän valinnan vapautta. Erityisen 
tärkeää tämä on potilaille, joilla on uusia tai harvinaisempia sairauksia.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Potilailla, jotka matkustavat toiseen 
jäsenvaltioon saadakseen siellä 
terveydenhuoltoa tai jotka haluavat saada 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, on oikeus saada 
potilastietojaan niiden kansallisten 
toimenpiteiden mukaisesti, joilla pannaan 
täytäntöön henkilötietojen suojasta annetut 
yhteisön säännökset, erityisesti direktiivit 
95/46/EY ja 2002/58/EY.

5. Potilailla, jotka matkustavat toiseen 
jäsenvaltioon saadakseen siellä 
terveydenhuoltoa tai jotka haluavat saada 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, on oikeus saada 
potilastietojaan niiden kansallisten 
toimenpiteiden mukaisesti, joilla pannaan 
täytäntöön henkilötietojen suojasta annetut 
yhteisön säännökset, erityisesti direktiivit 
95/46/EY ja 2002/58/EY. Tiedot 
toimitetaan ainoastaan potilaan tai 
potilaan omaisten nimenomaisen 
kirjallisen suostumuksen perusteella. 

Perustelu

On olennaista varmistaa, että tiedot toimitetaan ainoastaan potilaan tai potilaan omaisten 
nimenomaisen kirjallisen suostumuksen perusteella.
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Toteutetaan tarvittavat toimet, joilla 
mahdollistetaan, että toisessa 
jäsenvaltiossa onnettomuuteen tai 
muuhun terveyttä koskevaan hätätilaan 
joutuvat EU-kansalaiset saavat 
korkeatasoista ensiapua.

Perustelu

Yhteistyö olisi onnettomuuksien lisäksi ulotettava koskemaan myös muita terveyttä koskevia 
hätätiloja.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
korvaamista varten sairaalahoidolla
tarkoitetaan

1. Tämän direktiivin mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon
kustannusten korvaamista varten sairaala-
ja erikoishoidolla tarkoitetaan
vakuutusjäsenvaltion lainsäädäntöön 
sisältyvän määritelmän mukaista 
terveydenhuoltoa, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita tai johon 
liittyy hoitoja, joista aiheutuu potilaalle 
tai väestölle erityinen riski.

a) terveydenhuoltoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa vähintään 
yhden yön ajan
b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
erityiseen luetteloon eikä edellytä potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan. Luettelo rajoittuu
– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
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infrastruktuuria tai laitteita tai
– terveydenhuoltoon, johon liittyy hoitoja, 
joista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii tämän luettelon, ja se voi 
päivittää luetteloa säännöllisesti. Tällaiset 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
oleellisia osia täydentämällä sitä, on 
hyväksyttävä 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

2. Vakuutusjäsenvaltiot tai niiden 
toimivaltaiset viranomaiset laativat oman 
järjestelmänsä erityispiirteet huomioon 
ottaen tämän luettelon, ja ne voivat
päivittää luetteloa säännöllisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) järjestelmän tarkoituksena on käsitellä 
tämän artiklan täytäntöönpanosta johtuvaa 
potilasvirtaa ulkomaille ja ehkäistä tilanne, 
jossa se vaarantaisi tai todennäköisesti 
vaarantaisi vakavasti

b) järjestelmän tarkoituksena on käsitellä 
tämän artiklan täytäntöönpanosta johtuvaa 
merkittävää potilasvirtaa ja ehkäistä 
tilanne, jossa se vaarantaisi tai 
todennäköisesti vaarantaisi

i) jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoituksen tasapainon ja/tai

i) jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoituksen tasapainon ja/tai 

ii) sairaalasektorilla sairaaloiden
ylikapasiteetin, sairaalahoidon tarjonnan 
epätasapainon sekä logistisen ja 
taloudellisen tuhlauksen välttämiseksi 
toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 

ii) terveydenhuoltosektorilla 
terveydenhuollon ylikapasiteetin, 
terveydenhuollon tarjonnan epätasapainon 
sekä logistisen ja taloudellisen tuhlauksen 
välttämiseksi toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
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ylläpitämisen jäsenvaltion alueella. ylläpitämisen jäsenvaltion alueella.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Vakuutusjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on vahvistettava kriteerit, 
joiden avulla voidaan tunnistaa 
jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoituksen tasapainon tai 
terveydenhuoltoalalla toteutettujen 
suunnittelu- ja järkeistämistoimien 
vaarantuminen tai todennäköinen 
vaarantuminen.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennakkolupajärjestelmän soveltaminen 
on rajoitettava siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista tällaisen 
vaikutuksen välttämiseksi, eikä se saa olla 
keino mielivaltaiseen syrjintään.

4. Ennakkolupajärjestelmän soveltaminen 
on rajoitettava siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista, eikä se saa 
olla keino mielivaltaiseen syrjintään.

Perustelu

Johdonmukainen 8 artiklan 3 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltion on annettava julkisesti 
tiedoksi kaikki asiaankuuluvat tiedot 

5. Vakuutusjäsenvaltion on annettava 
julkisesti tiedoksi luettelo sairaaloista ja 
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3 kohdan säännösten nojalla käyttöön 
otetusta ennakkolupajärjestelmästä.

erityishoitopalveluista sekä kaikki 
asiaankuuluvat tiedot 3 kohdan säännösten 
nojalla käyttöön otetusta 
ennakkolupajärjestelmästä.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Ennakkolupajärjestelmää ei tulisi 
soveltaa äkillisiin sairaustapauksiin ja 
hätätapauksiin, joissa on toimittava 
nopeasti. Ennakkolupaa ei saa edellyttää 
myöskään, kun on kyse potilaan 
siirtämisestä sairaalasta toiseen toisessa 
jäsenvaltiossa.

Perustelu

Ennakkolupaa ei voida soveltaa äkillisiin sairaustapauksiin. Hätätapauksia on tarkasteltava 
erikseen, koska niissä ei voida hakea ennakkolupaa. Sitoumusta kustannusten maksamisesta 
ei voida odottaa myöskään, kun on kyse sairaalahoidossa olevasta potilaasta.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Kun vakuutettu henkilö pyytää lupaa 
saada terveydenhoitoa toisessa 
jäsenvaltiossa, vakuutusjäsenvaltion on 
tarkistettava, täyttyvätkö asetuksessa 
(EY) N:o 883/2004 säädetyt ehdot, ja 
annettava niiden täyttyessä ennakkolupa 
kyseisen asetuksen mukaisesti.

Perustelu

Direktiiviehdotus on ristiriidassa voimassa olevan asetuksen sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta kanssa. Jos direktiivi ja asetukset ovat päällekkäisiä mahdollistetaan 
kaksi rinnakkaista järjestelmää rajatylittävälle terveydenhuollolle. Todellisuudessa avataan 
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kaksi tietä, sillä ehdotuksessa ei ainoastaan jätetä identifioimatta asetuksessa 
käsittelemättömiä alueita vaan myös keskitytään olennaisesti jo sen kattamiin asioihin, millä 
luodaan nämä kaksi tietä.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. Jäsenvaltio voi joka tapauksessa evätä 
ennakkoluvan, jos se pystyy tarjoamaan 
omalla alueellaan saman hoidon 
lääketieteellisesti perustellussa ajassa 
potilaan terveydentila ja sairauden 
todennäköinen kehitys huomioon ottaen.

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että kansallisten terveydenhuoltoviranomaisten vastuulla 
(ennakkoluvan kautta) on taata, että terveydenhuollon ammattilaiset tarjoavat kansalaisille 
terveydenhuoltoa riittävän laadukkaissa ja turvallisissa terveydenhuoltokeskuksissa.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että toisessa jäsenvaltiossa saatavaa 
terveydenhuoltoa koskevat hallinnolliset 
menettelyt, jotka liittyvät 8 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuun ennakkolupaan, 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta aiheutuneiden 
kustannusten korvaamiseen ja muihin 
6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
ehtoihin ja muodollisuuksiin, perustuvat 
puolueettomiin ja syrjimättömiin 
kriteereihin, jotka julkaistaan ennalta ja 
jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
haluttuun tavoitteeseen nähden. 
Vakuutetulle myönnetään joka 

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että toisessa jäsenvaltiossa saatavaa 
terveydenhuoltoa koskevat hallinnolliset 
menettelyt, jotka liittyvät 8 artiklassa
tarkoitettuun ennakkolupaan ja toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta terveydenhuollosta 
aiheutuneiden kustannusten vastattavaksi 
ottamiseen, perustuvat puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, jotka 
julkaistaan ennalta ja jotka ovat 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia haluttuun 
tavoitteeseen nähden.
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tapauksessa 3 artiklan 1 kohdan 
f alakohdassa tarkoitettujen 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien asetusten 
nojalla lupa aina, kun asetuksen 
(EY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan ja 22 artiklan 2 kohdan 
edellytykset täyttyvät.

Perustelu

Direktiivin ja asetuksen välinen oikeudellinen selvyys.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisten menettelyjen on oltava 
helppokäyttöisiä ja niillä on voitava 
varmistaa, että pyynnöt käsitellään 
objektiivisesti ja puolueettomasti 
jäsenvaltion ennalta asettamissa ja 
julkaisemissa aikarajoissa.

2. Tällaisten menettelyjen on oltava 
helppokäyttöisiä ja niillä on voitava 
varmistaa, että pyynnöt käsitellään 
objektiivisesti ja puolueettomasti 
jäsenvaltion ennalta asettamissa ja 
julkaisemissa enimmäisaikarajoissa. 
Pyyntöjä käsiteltäessä otetaan huomioon 
tapauksen kiireellisyys ja yksilölliset 
olosuhteet.

Perustelu

On tärkeää säilyttää nykytilanne, jonka mukaan julkisen sektorin terveydenhuollon 
ammattilaiset (erityisesti perusterveydenhuollon ammattilaiset järjestelmän portinvartijoina) 
päättävät potilaiden terveydenhuollon tarpeesta muista jäsenvaltioissa, minkä myötä 
vältettäisiin tilanteet, joissa terveydenhuolto on tarpeetonta.

Kansalaiset voisivat pitää ennakkolupaa rajoitteena oikeudelleen harjoittaa liikkumista 
rajojen yli, vaikka todellisuudessa se on takuu matkustaville kansalaisille.
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asettaessaan aikarajoja, joiden 
kuluessa toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottavaa terveydenhuoltoa koskevat 
pyynnöt on käsiteltävä, jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon seuraavat seikat:

Poistetaan.

a) kyseessä oleva sairaus 
b) potilaan kivut 
c) potilaan vamman luonne ja 
d) potilaan kyky harjoittaa ammattia.

Perustelu

Johdonmukainen 9 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) helpotettava potilaiden pääsyä 
15 artiklassa tarkoitettuihin 
eurooppalaisiin osaamisverkostoihin.

Perustelu

Eurooppalaisiin osaamisverkostoihin osallistuminen edellyttää direktiivin 15 artiklassa 
mainittujen edellytysten täyttämistä. Edellytykset voisivat vaikeuttaa tiettyjen jäsenvaltioiden 
osallistumista, mistä aiheutuisi haittaa näiden jäsenvaltioiden potilaille, jotka kärsivät 
osaamiskeskuksissa hoidettavista sairauksista.
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Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamiseen liittyvää yhteistyötä alue- ja 
paikallistasolla sekä tieto- ja 
viestintätekniikan, tilapäisesti tai 
satunnaisesti tarjottavan rajatylittävän 
terveydenhuollon sekä muun rajatylittävän 
yhteistyön kautta.

2. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamiseen liittyvää yhteistyötä alue- ja 
paikallistasolla sekä tieto- ja 
viestintätekniikan, tilapäisesti tai 
satunnaisesti tarjottavan rajatylittävän 
terveydenhuollon sekä muun rajatylittävän 
yhteistyön kautta. Tämä koskee erityisesti 
hätätapauksia, joissa varsinkin 
sairaankuljetusten ja pelastuspalvelujen 
on toimittava moitteettomasti.

Perustelu

Rajat ylittävän yhteistyön ja erityisesti pelastuskuljetusten olisi toimittava moitteettomasti 
ennen kaikkea kun on kyse onnettomuuksista tai muista terveyttä koskevista hätätiloista, niin 
ettei avun saanti viivästy byrokraattisten esteiden takia.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) ottaa käyttöön välineitä, joiden avulla 
voidaan hyödyntää parhaalla 
mahdollisella tavalla olemassa olevia 
terveydenhuollon resursseja vakavissa 
onnettomuustilanteissa erityisesti raja-
alueilla.

Perustelu

Eurooppalaisissa osaamisverkostoissa on otettava huomioon vakavat onnettomuudet, joissa 
tarvitaan ensiapua.
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Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta – ix a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ix a) osaamisverkostoilla on 
asianmukaiset ja toimivat suhteet 
teknologian toimittajiin

Perustelu

Osaamiskeskukset pyrkivät nopeuttamaan innovatiivisen terveysteknologian levittämistä, 
mutta tekstissä ei mainita lainkaan suhteita teknologiatoimittajiin, jotka ovat merkittävä 
innovoinnin lähde.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
tarvittavat erityistoimenpiteet, joilla 
saavutetaan jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltoalan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus ja joita sovelletaan, kun 
jäsenvaltiot ottavat järjestelmät käyttöön. 
Toimenpiteissä otetaan huomioon 
terveysteknologian ja lääketieteen 
kehittyminen ja noudatetaan 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
perusoikeutta asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti. 
Toimenpiteissä on erityisesti 
täsmennettävä standardit ja terminologia, 
jotka tarvitaan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuutta varten, jotta 
varmistetaan rajatylittävien 
terveyspalvelujen turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas tarjoaminen.

Poistetaan.
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Perustelu

Terveydenhuollon poliittisessa ohjailussa ei ole kyse puuttumisesta esimerkiksi siihen, miten 
leikkaukset tehdään. Siinä on vahvistettava suuntaviivoja, tehtävä tehokkuusarvioita, 
annettava ohjausta rahoitusta koskevissa kysymyksissä sekä valvottava, että laatu on 
tyydyttävää ja että se vastaa terveydenhuollolle asetettuja poliittisia tavoitteita. Jäsenvaltiot 
ovat organisoineet terveydenhuoltonsa varmalla ja luotettavalla tavalla. Terveydenhuollosta, 
mukaan lukien uusia tuotteita ja menetelmiä koskevat arviot, on myös vastedes vastattava 
kansallisella tasolla, koska muutoin byrokratia saattaa lisääntyä.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uuden terveysteknologian hallintoa 
koskeva yhteistyö

Terveysteknologian hallintoa koskeva 
yhteistyö

Perustelu

Kaikkea terveysteknologiaa on arvioitava, myös nykyistä teknologiaa. Se voi helpottaa 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmien resurssien asianmukaista kohdentamista. Niinpä tietyissä 
tapauksissa nykyisen teknologian rahoitus voitaisiin kohdentaa uudelleen uuteen 
teknologiaan.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii yhteisymmärryksessä 
Euroopan parlamentin kanssa 1 kohdassa 
tarkoitettua verkostoa varten 
toimintakehyksen, joka perustuu hyvän 
hallintotavan periaatteisiin, menettelyjen 
avoimuus, objektiivisuus ja 
puolueettomuus mukaan luettuina, ja 
kaikkien asianomaisten 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
osallistumiseen, lääkärit, potilaat ja 
elinkeinonharjoittajat mukaan luettuina.
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Perustelu

Jotta varmistetaan, että kansallisten viranomaisten tai terveysteknologian arvioinnista 
vastaavien elinten välinen yhteistyö johtaa tasapuoliseen, järkevään ja avoimeen 
päätöksentekoprosessiin, verkoston on oltava avoin sidosryhmien osallistumiselle.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Terveysteknologian arviointia 
käsittelevän verkoston tavoitteena on

2. Terveysteknologian arviointia 
käsittelevän verkoston tavoitteena on

a) tukea kansallisten viranomaisten tai 
elinten välistä yhteistyötä

a) löytää kestäviä ratkaisuja 
kansanterveyttä ja lääkkeiden saatavuutta 
koskevien tavoitteiden, innovoinnin 
palkitsemisen ja terveydenhuollon 
budjettien hallinnoinnin 
tasapainottamiseksi
a a) kehittää avoimia menettelyjä ja 
menetelmiä näitä kolmea tavoitetta varten
a b) varmistaa kaikkien asianosaisten, 
etenkin potilaiden, lääketieteellisen 
yhteisön ja teollisuuden, osallistuminen 
valintoihin, jotka voivat vaikuttaa 
kansanterveyteen, innovointiin ja 
kilpailukykyyn Euroopassa keskipitkällä 
ja pitkällä aikavälillä

b) tukea puolueettomien, luotettavien, 
nopeiden, avointen ja siirrettävien tietojen
tarjoamista terveysteknologian lyhyen ja 
pitkän aikavälin tehokkuudesta ja 
mahdollistaa näiden tietojen tehokas vaihto 
kansallisten viranomaisten tai elinten 
välillä.

b) tukea puolueettomien, luotettavien, 
nopeiden, avointen ja siirrettävien tietojen 
tarjoamista terveysteknologian lyhyen ja 
pitkän aikavälin tehokkuudesta ja 
mahdollistaa näiden tietojen tehokas vaihto 
kansallisten viranomaisten tai elinten 
välillä

b a) tarkastella, minkä luonteisia ja 
tyyppisiä tietoja vaihdetaan.
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Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on nimettävä 1 kohdassa 
tarkoitettuun verkostoon osallistuvat 
viranomaiset tai elimet ja ilmoitettava 
komissiolle näiden viranomaisten tai 
elinten nimi ja yhteystiedot.

3. Jäsenvaltioiden on terveysteknologian 
suhteellisen tehokkuuden arviointi 
asianmukaisesti huomioon ottaen
nimettävä 1 kohdassa tarkoitettuun 
verkostoon osallistuvat viranomaiset tai 
elimet ja ilmoitettava komissiolle näiden 
viranomaisten tai elinten nimi ja 
yhteystiedot.

Perustelu

Komissio varmistaa, että verkosto noudattaa hyvän hallintotavan periaatteita. Kaikki 
terveysteknologian arviointiin osallistuvat toimijat pystyvät siten pitämään kiinni tehdyistä 
päätöksistä.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti verkoston perustamista ja
hallintoa varten tarvittavat toimenpiteet ja 
täsmentää, minkä luonteisia ja tyyppisiä 
tietoja vaihdetaan.

4. Komissio hyväksyy 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti verkoston perustamista,
hallintoa ja avoimuutta varten tarvittavat 
toimenpiteet.

Perustelu

Verkoston on toimittava avoimesti, jotta varmistetaan, että tietojen vaihdon jälkeen tehtävät 
päätökset ovat luotettavia. Verkoston on määriteltävä, minkä tyyppisiä tietoja vaihdetaan. 
Kaikkien verkostoon kuuluvien tahojen on osallistuttava keskusteluun, jonka on oltava yksi 
verkoston päätoiminnoista.
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
verkoston on kuultava teollisuuden, 
potilasryhmien ja lääketieteellisen 
yhteisön edustajia ja varmistettava näiden 
aktiivinen osallistuminen.

Perustelu

Jotta varmistetaan, että kansallisten viranomaisten tai terveysteknologian arvioinnista 
vastaavien elinten välinen yhteistyö johtaa tasapuoliseen, järkevään ja avoimeen 
päätöksentekoprosessiin, verkoston on oltava avoin sidosryhmien osallistumiselle.
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