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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja tervitab komisjoni direktiivi ettepanekut patsiendiõiguste kohaldamise
kohta piiriüleses tervishoius, kuna ettepaneku eesmärk on suurem läbipaistvus ja rohkem 
õiguskindlust patsientide jaoks. Kvaliteedi paranemine meditsiinilistes raviasutustes ja 
patsientide parem teavitamine lubavad järeldada, et patsientide liikuvus hakkab suurenema. 
Lisandväärtust, mida pakuvad tervishoiupoliitikale omavahel paremini seotud Euroopa 
raviasutused, tuleb suurendada. Samas tuleb kindlustada, et direktiivi ettepanekuga ei jääks 
kulud ühepoolselt liikmesriikide kanda, samuti tuleb kindlustada, et siseriiklikud 
tervishoiuteenused ja siseriiklik teenuste osutamine ei kannataks, kui ebaproportsionaalselt 
palju patsiente hakkab nõudma tervishoiuteenuseid.

Tervishoiuteenused jäeti teenuste direktiivi kohaldamisalast välja, kuna kõnealused teenused 
kujutavad endast olulist hüve ja neid tuleb tunnustada iseseisvate õigusaktidega Euroopa 
tasandil. Antud kontekstis kutsus Euroopa Parlament 2008. aasta mai omaalgatuslikus raportis 
komisjoni üles esitama uut Euroopa reguleerivat raamistikku piiriüleste tervishoiuteenuste 
kohta. Sotsiaalpaketi raames avaldas komisjon 2008. aasta juulis käesoleva direktiivi 
ettepaneku, millega kodifitseeriti eelkõige Euroopa Kohtu otsused piiriüleste 
tervishoiuteenuste kohta.

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut, et tuleb lihtsustada patsientide piiriülest 
liikuvust ja selgitada välja patsientide õigused teisese õigusena. Patsiendid peavad saama ära 
kasutada vähemalt kõiki koostoimeid meditsiini valdkonnas. Selleks tuleb võtta 
majanduspoliitilisi, kindlustustehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid – näiteks liikmesriikide 
voodikohtade arv ja rahastamisvõime. Selleks et teistest liikmesriikidest pärit patsientide 
liikuvuse tõttu ei kannataks liikmesriigi enda elanikkonna arstiabi, tuleb patsientidele tagada 
juurdepääs – võttes arvesse liikmesriikide asjaomast võimsust ja rahalisi võimalusi – Euroopa 
raviasutustele. 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 35 ja EÜ asutamislepingu artikli 152 lõike 1 kohaselt 
peavad liikmesriigid tagama tervisekaitse kõrge taseme. Praegu on tervishoiuteenuste valik 
liikmesriigiti väga erinev. Seda tuleb edasi arendada ning säilitada kvaliteetne tase. Tervist 
kui olulist hüve tuleb toetada lepingupoliitika, kvaliteedi tagamise ja ombudsmani eeskirjade 
abil. Piiriülese tervishoiu võimalus ei tohi üksikuid liikmesriike meelitada sellele, et nad ei 
arenda oma tervishoiuasutusi edasi, vaid edendavad raviteenuseid riigist väljaspool.

Arvamuse koostaja nõustub lähenemisviisiga, mille kohaselt jäetakse liikmesriikidele 
võimalus võtta tervishoiusüsteemi finantstasakaalu tõsise kahjustamise ja/või ühe liikmesriigi 
varustamisel haiglateenustega kasutusele eelluba hüvitise saamisele. Antud kontekstis tuleb 
tähelepanu juhtida samuti sellele, et liikmesriikidel peab olema võimalus tasaarvestada 
süsteemidega, kust patsiendid on pärit, teenuse tegelikud täiskulud. Haiglaravi rahastatakse 
mõnes liikmesriigis osaliselt sotsiaalkindlustusmaksetest, osaliselt maksudest. Kui teisest 
liikmesriigist pärit patsientide puhul tasaarvestatakse üksnes sotsiaalkindlustustariifid, 
vabastaks see sellisel juhul need liikmesriigid, kelle ebapiisav valik sunnib patsiente minema 
ravile mõnda muusse liikmesriiki, põhjendamatult koormusest sihtriigi maksumaksjate kaudu.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna tingimused asutamislepingu 
artikli 95 kasutamiseks õigusliku alusena 
on täidetud, toetub ühenduse seadusandja 
sellele õiguslikule alusele ka siis, kui 
rahvatervise kaitse on tehtavate valikute 
puhul otsustav tegur; siinkohal nõutakse 
asutamislepingu artikli 95 lõikes 3 
sõnaselgelt, et ühtlustamise saavutamisel
tuleb tagada inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse, võttes arvesse 
eelkõige kõiki uusi teaduslikel faktidel 
põhinevaid suundumusi.

(2) Kuna tingimused asutamislepingu 
artikli 95 kasutamiseks õigusliku alusena 
on täidetud, toetub ühenduse seadusandja 
sellele õiguslikule alusele ka siis, kui 
rahvatervise kaitse on tehtavate valikute 
puhul otsustav tegur; siinkohal nõutakse 
asutamislepingu artikli 95 lõikes 3 
sõnaselgelt, et aluseks tuleb võtta inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, võttes 
arvesse eelkõige kõiki uusi teaduslikel 
faktidel põhinevaid suundumusi.

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk on selgitada patsientide õigusi ja mitte ühtlustada 
tervishoiuteenuste korraldamist. Viimane kuulub eranditult liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Ühenduse tervishoiusüsteemid on 
Euroopa kõrgetasemelise sotsiaalse kaitse 
keskne osa ning nad aitavad kaasa 
sotsiaalsele ühtekuuluvusele, sotsiaalsele 
õiglusele ja säästvale arengule. Nad 
moodustavad samuti osa üldhuviteenuste 
laiemast raamistikust.

(4) Ühenduse tervishoiusüsteemid on 
Euroopa kõrgetasemelise sotsiaalse kaitse 
keskne osa ning nad aitavad kaasa 
sotsiaalsele ühtekuuluvusele, sotsiaalsele 
õiglusele ja säästvale arengule. Nad 
moodustavad samuti osa üldhuviteenuste 
laiemast raamistikust. Üldhuviteenuste 
seas on neil eristaatus esmatähtsate 
eesmärkide tõttu, nagu patsiendi ohutuse 
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tagamine ja rahvatervise kaitsmine.

Selgitus

Ehkki käesoleva direktiiviga esitati eraldiseisvad eeskirjad teenuste direktiivist väljajäetud 
tervishoiuteenuste kohta, käsitletakse tervishoiu teemat samamoodi teenuste direktiivi raames 
kavandatuga. Tuleb kindlustada, et tervishoiuteenused hõlmavad erinevalt teistest teenustest 
olulist hüve.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Uuringud näitavad, et 
tervishoiuteenused tekitavad kahju 
ligikaudu 10 % juhtumitest. Seega on
selgete ühiste kohustuste tagamine 
tervishoiuteenustest tingitud kahjule 
reageerimiseks oluline, et vältida selliste 
mehhanismide suhtes usalduse puudumist, 
mis takistab piiriüleste tervishoiuteenuste 
kasutamist. Kahjude korvamine ja hüvitiste 
maksmine ravi osutava riigi süsteemide 
kaudu ei tohi piirata liikmesriikide 
võimalust laiendada oma kodumaiste 
süsteemide kohaldusala oma riigi 
patsientidele, kes otsivad 
tervishoiuteenuseid välismaalt, kui see on 
patsiendi jaoks sobivam, eriti nende 
patsientide puhul, kelle jaoks on teise 
liikmesriigi tervishoiuteenuse kasutamine 
vajalik. 

(15) Uuringud näitavad, et 
tervishoiuteenused tekitavad füüsilist kahju 
ligikaudu 10 % juhtumitest. Seega on 
selgete ühiste kohustuste tagamine 
tervishoiuteenustest tingitud kahjule 
reageerimiseks oluline, et vältida selliste 
mehhanismide suhtes usalduse puudumist, 
mis takistab piiriüleste tervishoiuteenuste 
kasutamist. Kahjude korvamine ja hüvitiste 
maksmine ravi osutava riigi süsteemide 
kaudu ei tohi piirata liikmesriikide 
võimalust laiendada oma kodumaiste 
süsteemide kohaldusala oma riigi 
patsientidele, kes otsivad 
tervishoiuteenuseid välismaalt, kui see on 
patsiendi jaoks sobivam, eriti nende 
patsientide puhul, kelle jaoks on teise 
liikmesriigi tervishoiuteenuse kasutamine 
vajalik. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Patsient ei tohiks mingil juhul teenida 
kasumit teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuse arvelt ning seega tuleks 

(24) Patsient ei tohiks mingil juhul teenida 
kasumit teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuse arvelt ning seega tuleks 
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hüvitada üksnes saadud tervishoiuteenuse 
tegelikud kulud.

hüvitada üksnes saadud tervishoiuteenuse 
tegelikud kulud. Kindlustajariik peaks 
hüvitama ka muud seonduvad kulud, 
näiteks teraapiakulud.

Selgitus

Ehkki käesoleva direktiiviga esitati eraldiseisvad eeskirjad teenuste direktiivist väljajäetud 
tervishoiuteenuste kohta, käsitletakse tervishoiu teemat samamoodi varem teenuste direktiivi 
raames kavandatuga. Tuleb rõhutada vajadust keskenduda tervishoiuteenustele, mis on 
muudest teenustest olulisemad.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes, 
olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise 
suhtes, olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused. 
Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
riiklike, era- ja kombineeritud 
ravikindlustusskeemide suhtes. 

Selgitus

Tuleb lisada sõna „piiriüleste”, kuna vastasel juhul on säte vastuolus EÜ asutamislepingu 
artikliga 152 (ühenduse meetmed, mis täiendavad riikide poliitikat).

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise määrused, eriti nõukogu 
14. juuni 1971. aasta määruse (EÜ) nr 
1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide 
kohaldamise kohta ühenduse piires 
liikuvate töötajate, füüsilisest isikust 
ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) 
artikkel 22 ning Euroopa Parlamendi ja 

f) sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise määrused, eriti nõukogu 
14. juuni 1971. aasta määruse (EÜ) nr 
1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide 
kohaldamise kohta ühenduse piires 
liikuvate töötajate, füüsilisest isikust 
ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) 
artiklid 19, 20, 22 ja 25 ning Euroopa 
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nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus
(EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise kohta.

Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise kohta artiklid 17, 18, 19, 
20, 27 ja 28.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
novembri 2002. aasta direktiiv 
2002/83/EÜ elukindlustuse kohta1; 
1 EÜT L 345, 19.12.2002, lk 1. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) nõukogu 24. juuli 1973. aasta 
esimene direktiiv 73/239/EMÜ 
otsekindlustustegevuse, välja arvatud 
elukindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamisega seotud õigusnormide 
kooskõlastamise kohta1;
1 EÜT L 228, 16.8.1973, lk 3. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g c) nõukogu 18. juuni 1992. aasta 
direktiiv 92/49/EMÜ 
otsekindlustustegevusega, välja arvatud 
elukindlustustegevusega seotud 
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õigusnormide kooskõlastamise kohta 
(kolmas kahjukindlustuse direktiiv)1.
1 EÜT L 228, 11.8.1992, lk 1.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on täidetud tingimused, mille kohaselt 
on vastavalt määruse (EÜ) nr 1408/71 
artiklile 22 vaja luba teise liikmesriigi 
territooriumile minemiseks, et saada seal 
vajalikku ravi, kohaldatakse nimetatud 
määruse sätteid ja käesoleva direktiivi 
artiklite 6, 7, 8 ja 9 sätteid ei kohaldata. 
Kui aga kindlustatu soovib saada 
tervishoiuteenust teises liikmesriigis teistel 
tingimustel, kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9 ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1408/71 
artiklit 22 ei kohaldata. Kui on täidetud 
määruse (EÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõikes 2 
sätestatud loa andmise tingimused, antakse 
luba ja makstakse hüvitist kooskõlas 
osutatud määrusega. Sellisel juhul ei 
kohaldata käesoleva direktiivi artikleid 6, 
7, 8 ja 9.

Kuni määruse (EÜ) nr 883/2004 
jõustumise kuupäevani ja juhul, kui on 
täidetud tingimused, mille kohaselt on 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1408/71 artiklile 
22 vaja luba teise liikmesriigi 
territooriumile minemiseks, et saada seal 
vajalikku ravi, kohaldatakse nimetatud 
määruse sätteid ja käesoleva direktiivi 
artiklite 6, 7, 8 ja 9 sätteid ei kohaldata. 
Kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1408/71 
artikli 22 lõikes 2 sätestatud loa andmise 
tingimused, antakse luba ja makstakse 
hüvitist kooskõlas osutatud määrusega. 
Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9.

Selgitus

Väljajäetava lausega kehtestatakse käesolevas direktiivis määrust nr 1408/71/EÜ puudutav 
erand, mille tagajärjed ja hallatavus ei ole selged, mistõttu pole määruse nr 1408 
kahjustamine soovitatav.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates määruse (EÜ) nr 883/2004 
jõustumise kuupäevast ja juhul,
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kui on täidetud tingimused, mille kohaselt 
on vastavalt määruse (EÜ) nr 883/2004 
artiklile 20 vaja teise liikmesriigi 
territooriumile minekuks luba, et saada 
seal vajalikku ravi, kohaldatakse 
nimetatud määruse sätteid ning käesoleva 
direktiivi artiklite 6, 7, 8 ja 9 sätteid ei 
kohaldata. Kui aga kindlustatu soovib 
saada tervishoiuteenust teises liikmesriigis 
teistel tingimustel, kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9 ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 883/2004 
artiklit 20 ei kohaldata. Kui on täidetud 
määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 20 
lõikes 2 sätestatud loa andmise 
tingimused, antakse luba ja makstakse 
hüvitist kooskõlas osutatud määrusega. 
Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt g – punkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii a) kindlustatud isik, kes on asjaomaste 
eraravikindlustusskeemide 
kindlustuslepingu tingimustes sellisena 
määratletud;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kooskõlas asutamislepingu artikliga 
152 vastutab ravi osutav liikmesriik täiel 
määral tervishoiuteenuste korraldamise ja 
arstiabi osutamise eest.
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Selgitus

Ravi saajat ei ole mainitud; sellest ka viide EÜ asutamislepingule.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kooskõlas artikli 12 lõike 2 punktiga 
d a vastutavad raviteenust osutava 
liikmesriigi ametiasutused kogutud 
andmete alusel pideva järelevalve 
teostamise eest. Ametiasutused võtavad 
vajaduse korral järelevalve tulemuste 
põhjal kiiresti meetmeid, et tagada 
rahvatervis ja säilitada 
sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaal.

Selgitus

Kuna andmeid kogutakse nagunii, tuleks neid kohe kasutada selleks, et toetada liikmesriike 
riikliku tervishoiupoliitika kujundamisel – tegutseda, mitte reageerida.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Võttes arvesse piiriülese ravi 
kvaliteedi ja ohutuse tagamise tähtsust, 
eelkõige patsiendi jaoks, kaasatakse 
lõigetes 1 ja 3 osutatud normide ja 
suuniste väljatöötamisse vähemalt 
patsientide organisatsioonid, eelkõige 
juhul, kui nad tegutsevad piiriüleselt.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, võivad 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, kui kõnealune ravi kuulub 
hüvede hulka, mis on sätestatud 
kindlustajariigi õigusaktides ja millele 
kindlustatul on õigus. Kindlustajariik
tasub kindlustatule kulud, mis kuuluksid 
hüvitamisele tema riiklikus
sotsiaalkindlustussüsteemis, kui 
samasuguseid või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud tema 
territooriumil. Igal juhul on 
kindlustajariigi pädevuses määrata kindlaks 
tervishoiuteenused, mille eest tasutakse 
olenemata selle osutamise kohast.

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, võivad 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis. Kindlustajariigi pädev 
asutus tasub kindlustatule tegelikud 
ravikulud. Kui teatava haiguse või 
vigastuse raviks on mitu meetodit, on 
patsiendil õigus saada hüvitist kõigi 
rahvusvahelises arstiteaduses piisavalt 
järele proovitud ja katsetatud 
ravimeetodite eest, kui need ei ole 
kindlustajariigis kättesaadavad. Igal juhul 
on kindlustajariigi pädevuses määrata 
kindlaks tervishoiuteenused, mille eest 
tasutakse olenemata nende osutamise 
kohast.

Selgitus

Selgitamine, et kulud peab hüvitama asjaomane sotsiaalkindlustusasutus, mitte liikmesriik. 
Selgitamine, et kulude hüvitamisel tuleb hüvitada nii riiklikus sotsiaalkindlustussüsteemis kui 
ka riiklikult rahastatavas tervishoiusüsteemis tasumisele kuuluvad kulud.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teises liikmesriigis osutatava 
tervishoiuteenuse kulud tasub 
kindlustajariik kooskõlas käesoleva 
direktiivi sätetega vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud juhul, kui sama või 

2. Teises liikmesriigis osutatava 
tervishoiuteenuse kulud tasub 
kindlustajariigi pädev asutus kooskõlas 
käesoleva direktiivi sätetega vähemalt 
samas ulatuses, nagu seda oleks tehtud 
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samalaadset tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigis, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikku 
maksumust.

juhul, kui sama või samalaadset 
tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigis, ületamata saadud 
tervishoiuteenuse tegelikku maksumust.

Selgitus

Selgitamine, et kulud peab hüvitama asjaomane sotsiaalkindlustusasutus, mitte liikmesriik.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikidel peab olema mehhanism 
nende kulude arvestamiseks, mis 
kohustuslik sotsiaalkindlustussüsteem
hüvitab kindlustatule teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste eest. Kõnealuse 
mehhanismi aluseks on eelnevalt teatavaks 
tehtud objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid ning 
selle mehhanismi kohaselt hüvitatakse 
kulud vähemalt samas ulatuses, nagu oleks 
tehtud juhul, kui samu või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil.

4. Liikmesriikidel peab olema mehhanism 
nende kulude arvestamiseks, mis 
asjaomane kohustuslik tervishoiusüsteem
hüvitab kindlustatule teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste eest. Kõnealuse 
mehhanismi aluseks on eelnevalt teatavaks 
tehtud objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid ning 
selle mehhanismi kohaselt hüvitatakse 
kulud vähemalt samas ulatuses, nagu oleks 
tehtud juhul, kui samu või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil.

Selgitus

Tuleb selgitada, et kulude hüvitamisel tuleb hüvitada nii riiklikus sotsiaalkindlustussüsteemis 
kui ka riiklikult rahastatavas tervishoiusüsteemis või kombineeritud süsteemis tasumisele 
kuuluvad kulud.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuse nimekirja koostab komisjon 
ja ajakohastab seda võimalusel 
korrapäraselt. Kõnealused meetmed, mille 

2. Kõnealuse nimekirja koostab komisjon 
ja ajakohastab seda võimalusel 
korrapäraselt. Kõnealused meetmed, mille 
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eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi elemente, võetakse vastu 
kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi elemente, võetakse vastu 
kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 
Kõnealuse nimekirja koostamisel võtab 
komisjon arvesse artiklis 15 osutatud 
Euroopa tugikeskuste võrgustike erilist 
positsiooni.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eellubade süsteem peab piirduma 
kõnealuse mõju ärahoidmiseks vajaliku ja 
proportsionaalsega ja see ei kujuta endast 
meelevaldse diskrimineerimise vahendit.

4. Eellubade süsteemi kohaldatakse, ilma 
et see piiraks artikli 3 lõike 2 kohaldamist, 
ning see peab piirduma kõnealuse mõju 
ärahoidmiseks vajaliku ja 
proportsionaalsega ja see ei kujuta endast 
meelevaldse diskrimineerimise vahendit.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Haiglaravist ja eriarstiabist keeldumine

8 a. Ravi osutav liikmesriik võib üksikule 
tervishoiuteenuste osutajale anda õiguse 
keelduda nende patsientide haiglaravist 
või eriarstiabist, kes viibivad ravi 
eesmärgil mõnes teises liikmesriigis, kui 
seeläbi seatakse teised samasuguste 
ravivajadustega patsiendid halvemusse, 
näiteks ravijärjekorra pikenemise tõttu.

Selgitus

Põhjenduse 12 viimase lause lisamine. Direktiivi tekstis ei ole kõnealust olulist, põhjendustest
pärit lauset, mis tuleks lisada õiguskindluse ja parema loetavuse huvides. Eesmärki 
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võimaldada patsientidele tervishoiuteenuseid töö- ja elukohale võimalikult lähedal ei tohi 
nurjata teistest liikmesriikidest pärit patsientide piiramatu juurdepääs.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariik tagab, et 
haldusmenetlused, mis on seotud 
tervishoiuteenuste kasutamisega teises 
liikmesriigis seoses eelloa andmisega 
vastavalt artikli 8 lõikele 3, teises 
liikmesriigis saadud tervishoiuteenuste 
kulude hüvitamisega ning teiste artikli 6 
lõikes 3 osutatud tingimuste ja ametlike 
nõuetega põhinevad objektiivsetel, 
mittediskrimineerivatel ja eelnevalt 
avaldatud kriteeriumidel, mis on seatud 
eesmärgi saavutamise seisukohast 
vajalikud ja proportsionaalsed. Igal juhul
tuleb kindlustatud isikule anda alati luba 
vastavalt artikli 3 lõike 1 punktis f osutatud 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise määrustele, kui määruse 
1408/71 artikli 22 lõike 1 punktis c ja 
lõikes 2 esitatud tingimused on täidetud.

1. Kindlustajariik tagab, et 
haldusmenetlused, mis on seotud 
tervishoiuteenuste kasutamisega teises 
liikmesriigis seoses eelloa andmisega 
vastavalt artikli 8 lõikele 3, teises 
liikmesriigis saadud tervishoiuteenuste 
kulude hüvitamisega ning teiste artikli 6 
lõikes 3 osutatud tingimuste ja ametlike 
nõuetega põhinevad objektiivsetel, 
mittediskrimineerivatel ja eelnevalt
avaldatud kriteeriumidel, mis on seatud 
eesmärgi saavutamise seisukohast 
vajalikud ja proportsionaalsed. Kuni 
määruse (EÜ) nr 883/2004 jõustumise 
kuupäevani tuleb kindlustatud isikule anda 
luba vastavalt käesoleva direktiivi artikli 3 
lõike 1 punktis f osutatud 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise määrustele ning määruse 
1408/71 artikli 22 lõike 1 punkti c ja lõike 
2 kohaselt. Alates määruse (EÜ) nr 
883/2004 jõustumise kuupäevast tuleb 
kindlustatud isikule anda luba artikli 3 
lõike 1 punktis f osutatud 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise määruste alusel vastavalt 
määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklile 20.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kindlustajariigid tagavad 10. Kindlustajariigid tagavad 
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mehhanismide olemasolu, mis 
võimaldavad patsientidel taotluse korral 
saada teavet teises liikmesriigis 
tervishoiuteenuste saamise ning seal 
kohaldatavate nõuete ja tingimuste kohta, 
sealhulgas juhul, kui teises liikmesriigis 
saadud tervishoiuteenusega on tekitatud 
kahju.

mehhanismide olemasolu, mis 
võimaldavad patsientidel taotluse korral 
saada teavet teises liikmesriigis 
tervishoiuteenuste saamise ning seal 
kohaldatavate nõuete ja tingimuste kohta, 
sealhulgas juhul, kui teises liikmesriigis 
saadud tervishoiuteenusega on tekitatud 
kahju. Seoses piiriüleseid 
tervishoiuteenuseid puudutava teabega 
tuleb käesolevast direktiivist tulenevaid 
patsientide õigusi eristada selgelt 
õigustest, mis tulenevad artikli 3 lõike 1 
punktis f osutatud 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise määrustest. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad riiklikud 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid ja edastavad komisjonile 
nende nimed ja kontaktandmed.

1. Liikmesriigid määravad riiklikud 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid ja edastavad komisjonile 
nende nimed ja kontaktandmed. 
Liikmesriigid tagavad, et 
patsiendiorganisatsioonid, haigekassad ja 
tervishoiuteenuste osutajad kaasatakse 
kõnealuste riiklike kontaktpunktide 
tegevusse. 

Muudatusettepanek 25

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv Muudatusettepanek

(d a) registreerida kõik tegevused ravi 
osutavas liikmesriigis artiklite 6, 7, 8, 9 ja 
15 kohaselt ning teavitada nendest 
raviteenust osutava liikmesriigi pädevaid 
asutusi, kusjuures tervishoiuteenuste 
osutajad esitavad nõutud teabe niipea, kui 
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nad on sellest teadlikuks saanud.

Selgitus

Võimalikult sujuva menetluse tagamiseks.

Muudatusettepanek 26

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 ja sõlmivad sellekohased 
lepingud.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edendavad koostööd 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisel 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
samuti info- ja sidetehnoloogiate kaudu,
piiriüleste tervishoiuteenuste ajutist või 
sihtotstarbelist osutamist ning teisi 
piiriülese koostöö vorme.

2. Liikmesriigid edendavad koostööd 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisel 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul  
tasandil ning samuti info- ja 
sidetehnoloogiate ja piiriüleste 
tervishoiuteenuste kaudu, mida osutatakse 
ajutiselt või sihtotstarbeliselt, ning
sõlmivad sellekohased lepingud.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Piirialad

Selleks, et töötada tulevikus välja 
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võimalikult tõhus tervishoiupoliitika, 
määrab komisjon katsealadena kindlaks 
piirialad, kus saab põhjalikult katsetada, 
analüüsida ja hinnata piiriüleste 
tervishoiuteenustega seotud uuenduslikke 
algatusi. 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon on kohustatud koguma 
andmeid patsientide ja arstide piiriülese 
liikumise kaardistamiseks, et suuta kohe 
heastada võimalikud negatiivsed mõjud ja 
toetada veelgi positiivseid mõjusid. 
Komisjon lisab kõnealused andmed 
esimeses lõigus osutatud aruandesse.
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