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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää komission ehdotusta direktiiviksi "rajatylittävässä terveydenhuollossa 
sovellettavista potilaiden oikeuksista" myönteisenä, koska sillä pyritään lisäämään avoimuutta 
ja potilaiden oikeusvarmuutta. Terveydenhuoltolaitosten tarjoamien laadukkaiden palvelujen 
kasvu ja parempi potilasinformaatio johtanevat potilaiden liikkuvuuden lisääntymiseen. 
Paremmin verkottuneiden eurooppalaisten terveydenhuoltolaitosten 
terveydenhuoltopolitiikalle tuottamaa lisäarvoa olisi pyrittävä edistämään. Samalla on 
varmistettava, ettei direktiiviehdotuksella sälytetä kustannuksia yksipuolisesti jäsenvaltioiden 
kannettavaksi ja ettei valtioiden sisäinen terveydenhuolto tai palvelujen tarjonta kärsi, mikäli 
terveydenhuoltopalvelujen kysyntä kasvaa kohtuuttomaksi.

Terveydenhuoltopalvelut jätettiin palveludirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle, koska nämä 
palvelut ovat erityisen tärkeitä ja niille on tarkoitus laatia omat säädökset Euroopan tasolla. 
Tämän vuoksi Euroopan parlamentti kehotti toukokuussa 2008 antamassaan valiokunta-
aloitteisessa mietinnössä komissiota esittämään ehdotuksen rajatylittävää terveydenhuoltoa 
koskevaksi uudeksi sääntelykehykseksi. Komissio julkaisi heinäkuussa 2008 osana 
sosiaalipakettia tämän direktiiviehdotuksen, jolla ennen kaikkea kodifioitiin rajatylittävää 
terveydenhuoltoa koskeva Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Valmistelija kannattaa komission ehdotusta potilaiden rajatylittävän liikkuvuuden 
helpottamisesta ja potilaiden oikeuksien selkeyttämisestä sekundaarioikeuden avulla. Ainakin 
olisi voitava hyödyntää kaikkia terveydenhuoltoalan tarjoamia synergiaetuja. Tämä edellyttää 
talouspoliittisia, vakuutusteknisiä ja organisatorisia toimia, esimerkiksi kun on kyse 
jäsenvaltioiden vuode- ja rahoituskapasiteetista. Jotta muista jäsenvaltioista tulevien 
potilaiden virta ei vaikeuttaisi omista kansalaisista huolehtimista, potilaille olisi annettava 
mahdollisuus saada hoitoa eurooppalaisissa laitoksissa siten, että otetaan huomioon kunkin 
jäsenvaltion kapasiteetti ja taloudelliset mahdollisuudet.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklan ja EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 
1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava terveyden korkeatasoinen suojelu. 
Terveydenhuoltopalvelujen tarjonta vaihtelee tätä nykyä suuresti jäsenvaltioittain. Palveluja 
on kehitettävä edelleen ja ne on pidettävä laadullisesti korkeatasoisina. Koska terveys on 
ensisijaisen tärkeää, sitä on edistettävä sopimuksin, laadun varmistamisella ja 
oikeusasiamiehen säännöin. Mahdollisuus rajat ylittävään terveydenhuoltoon ei saa kannustaa 
yksittäisiä jäsenvaltioita luopumaan omien terveydenhuoltolaitostensa kehittämisestä ja sen 
sijaan kannustamaan hoitoihin maan ulkopuolella.

Valmistelija yhtyy ehdotukseen siitä, että jäsenvaltioille, joiden terveydenhuoltojärjestelmän 
taloudellinen tasapaino ja/tai sairaalakapasiteetti on vakavasti heikentynyt, annetaan 
mahdollisuus ottaa käyttöön kustannusten korvaamista koskeva ennakkolupa. Tässä 
yhteydessä on myös todettava, että jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus laskuttaa palveluista 
aiheutuneet todelliset kustannukset niiltä järjestelmiltä, joihin kyseiset potilaat kuuluvat. 
Sairaalahoito rahoitetaan joissakin jäsenvaltioissa osittain sosiaalivakuutusmaksuista ja 
osittain verovaroista. Jos toisesta jäsenvaltiosta tulevalta potilaalta laskutetaan vain 
sosiaalivakuutusmaksut, saisivat ne jäsenvaltiot, joiden riittämätön palvelujentarjonta 
mahdollisesti pakottaa potilaat hakeutumaan hoitoon toiseen jäsenvaltioon, perusteetonta etua 
kohdemaan veronmaksajien maksamista verovaroista.

Adlib Express Watermark



PE 416.293v02-00 4/18 AD\773699FI.doc

FI

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kun otetaan huomioon, että 
edellytykset perustamissopimuksen 
95 artiklan käyttämiseksi oikeusperustana 
täyttyvät, yhteisön lainsäätäjän on 
nojauduttava tähän oikeusperustaan 
silloinkin, kun kansanterveyden suojelu on 
ratkaiseva tekijä tehtävissä päätöksissä; 
tältä osin perustamissopimuksen 
95 artiklan 3 kohdassa nimenomaisesti 
vaaditaan, että yhdenmukaistamiseen
pyrittäessä ihmisten terveyden suojelun 
korkea taso olisi taattava ottaen erityisesti 
huomioon kaikki tieteelliseen tietoon 
perustuva uusi kehitys.

(2) Kun otetaan huomioon, että 
edellytykset perustamissopimuksen 
95 artiklan käyttämiseksi oikeusperustana 
täyttyvät, yhteisön lainsäätäjän on 
nojauduttava tähän oikeusperustaan 
silloinkin, kun kansanterveyden suojelu on 
ratkaiseva tekijä tehtävissä päätöksissä; 
tältä osin perustamissopimuksen 
95 artiklan 3 kohdassa nimenomaisesti 
vaaditaan, että ihmisten terveyden suojelun 
korkea taso olisi taattava ottaen erityisesti 
huomioon kaikki tieteelliseen tietoon 
perustuva uusi kehitys

Perustelu

Tämän direktiivin tavoitteena on oltava potilaiden oikeuksien selkeyttäminen eikä 
terveydenhuoltoalan organisoinnin yhdenmukaistaminen. Tämä kuuluu jäsenvaltioiden 
yksinomaiseen toimivaltaan.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Yhteisön terveysjärjestelmät ovat 
Euroopan korkeatasoisen sosiaalisen
suojan keskeinen osatekijä, ja ne edistävät 

(4) Yhteisön terveysjärjestelmät ovat 
Euroopan korkeatasoisen sosiaalisen 
suojan keskeinen osatekijä, ja ne edistävät 
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sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
oikeudenmukaisuutta samoin kuin kestävää 
kehitystä. Ne kuuluvat myös osana 
yleishyödyllisten palvelujen laajempiin 
puitteisiin.

sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
oikeudenmukaisuutta samoin kuin kestävää 
kehitystä. Ne kuuluvat myös osana 
yleishyödyllisten palvelujen laajempiin 
puitteisiin. Niillä on erityisasema 
yleishyödyllisten palvelujen joukossa, 
koska terveydenhuollon alalla tärkeimpiä 
tavoitteita ovat potilasturvallisuuden 
takaaminen ja kansanterveyden 
suojeleminen. 

Perustelu

Vaikka tällä direktiivillä luodaan palveludirektiivin ulkopuolelle jätetyille 
terveydenhuoltopalveluille omat säännökset, aihetta käsitellään samalla tavoin kuin 
palveludirektiivissä oli tarkoitus tehdä. On varmistettava, että terveydenhuoltopalvelut 
asetetaan etusijalle muihin palveluihin nähden.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tutkimusten mukaan 
terveydenhuollossa noin 10 prosenttiin 
tapauksista liittyy vahinkoja. Sen vuoksi on 
keskeisen tärkeää varmistaa selvät yhteiset 
velvollisuudet, joiden mukaan toimitaan 
terveydenhuollosta aiheutuvissa 
vahinkotapauksissa, jotta vältetään 
luottamuksen puute, joka luo esteen 
rajatylittävälle terveydenhuollolle. 
Vahinkojen kattamisen ja hoitovaltion 
järjestelmästä maksettavan korvauksen ei 
pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta laajentaa oman maansa 
järjestelmä kattamaan potilaat, jotka 
hakeutuvat ulkomaille hoitoon, jos tämä on 
asianmukaisempaa potilaan kannalta, 
etenkin kun kyseessä ovat potilaat, joille 
toisen jäsenvaltion terveydenhuollon 
käyttäminen on välttämätöntä.

(15) Tutkimusten mukaan 
terveydenhuollossa noin 10 prosenttiin 
tapauksista liittyy fyysisiä vahinkoja. Sen 
vuoksi on keskeisen tärkeää varmistaa 
selvät yhteiset velvollisuudet, joiden 
mukaan toimitaan terveydenhuollosta 
aiheutuvissa vahinkotapauksissa, jotta 
vältetään luottamuksen puute, joka luo 
esteen rajatylittävälle terveydenhuollolle. 
Vahinkojen kattamisen ja hoitovaltion 
järjestelmästä maksettavan korvauksen ei 
pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta laajentaa oman maansa 
järjestelmä kattamaan potilaat, jotka 
hakeutuvat ulkomaille hoitoon, jos tämä on 
asianmukaisempaa potilaan kannalta, 
etenkin kun kyseessä ovat potilaat, joille 
toisen jäsenvaltion terveydenhuollon 
käyttäminen on välttämätöntä.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Potilaan ei kuitenkaan tulisi saada 
taloudellista hyötyä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotusta terveydenhuollosta, ja tämän 
vuoksi kustannusten korvaamisessa olisi 
otettava huomioon ainoastaan saadun 
terveydenhuollon tosiasialliset 
kustannukset.

(24) Potilaan ei kuitenkaan tulisi saada 
taloudellista hyötyä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotusta terveydenhuollosta, ja tämän 
vuoksi kustannusten korvaamisessa olisi 
otettava huomioon ainoastaan saadun 
terveydenhuollon tosiasialliset 
kustannukset. Vakuutusjäsenvaltion on 
korvattava myös muut oheiskustannukset, 
kuten terapeuttisen hoidon kustannukset.

Perustelu

Vaikka tällä direktiivillä luodaan paleludirektiivin ulkopuolelle jätetyille 
terveydenhuoltopalveluille omat säännökset, aihetta käsitellään samalla tavoin kuin 
palveludirektiivissä oli tarkoitus tehdä. On varmistettava, että terveydenhuoltopalvelut 
asetetaan etusijalle muihin palveluihin nähden.

Tarkistus 5

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 rajatylittävään
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä. Tätä 
direktiiviä sovelletaan lakisääteisiin, 
yksityisiin ja yhdistettyihin 
sairausvakuutusjärjestelmiin. 

Perustelu

Sana "rajatylittävä" olisi sisällytettävä tarkistukseen, koska teksti ei muutoin ole 
yhdenmukainen EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan kanssa (täydentävä yhteisön 
toiminta).

Tarkistus 6
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevat asetukset, 
erityisesti sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 
1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artikla ja 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004

f) sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevat asetukset, 
erityisesti sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 
1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 erityisesti 19, 20, 22 ja 
25 artikla ja sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 
17, 18, 19, 20, 27 ja 28 artikla.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/83/EY, annettu 5 päivänä 
marraskuuta 2002, henkivakuutuksesta1

1 EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) Ensimmäinen neuvoston direktiivi 
73/239/ETY, annettu 24 päivänä 
heinäkuuta 1973, muun 
ensivakuutusliikkeen kuin 
henkivakuutusliikkeen aloittamista ja 
harjoittamista koskevien lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta1
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1 EYVL L 228, 16.8.1973, s. 3.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) Neuvoston direktiivi 92/49/ETY, 
annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, 
muuta ensivakuutusta kuin 
henkivakuutusta koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (kolmas 
vahinkovakuutusdirektiivi)1

1 EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun sellaiset edellytykset täyttyvät, joiden 
mukaan on myönnettävä asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklan mukainen lupa 
mennä toiseen jäsenvaltioon saamaan 
asianmukaista hoitoa, sovelletaan kyseisen 
asetuksen säännöksiä eikä tämän 
direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklan säännöksiä 
sovelleta. Vastaavasti kun vakuutettu 
henkilö hakeutuu terveydenhuoltoon 
toiseen jäsenvaltioon muissa olosuhteissa, 
sovelletaan tämän direktiivin 6, 7 8 ja 9 
artiklaa eikä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklaa sovelleta. Jos 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 2 
kohdassa esitetyt luvan myöntämistä 
koskevat edellytykset kuitenkin täyttyvät, 
lupa on myönnettävä ja etuudet tarjottava 
kyseisen asetuksen mukaisesti. Tällöin 
tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklaa ei 
sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 883/2004 
voimaantuloon saakka, kun sellaiset 
edellytykset täyttyvät, joiden mukaan on 
myönnettävä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
22 artiklan mukainen lupa mennä toiseen 
jäsenvaltioon saamaan asianmukaista 
hoitoa, sovelletaan kyseisen asetuksen 
säännöksiä eikä tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 
9 artiklan säännöksiä sovelleta. Jos 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 
2 kohdassa esitetyt luvan myöntämistä 
koskevat edellytykset kuitenkin täyttyvät, 
lupa on myönnettävä ja etuudet tarjottava 
kyseisen asetuksen mukaisesti. Tällöin 
tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklaa ei 
sovelleta.
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Perustelu

Poistettavalla virkkeellä sisällytetään tähän direktiiviin asetuksesta (ETY) N:o 1408/71 
peräisin oleva vaihtoehto. Seuraukset ja hallinnoitavuus ovat epäselviä. Asetuksen (ETY) 
N:o 1408 heikentämistä on pyrittävä välttämään.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EY) N:o 883/2004 
voimaantulosta,
kun sellaiset edellytykset täyttyvät, joiden 
mukaan on myönnettävä asetuksen (ETY) 
N:o 883/2004 20 artiklan mukainen lupa 
mennä toiseen jäsenvaltioon saamaan 
asianmukaista hoitoa, sovelletaan 
kyseisen asetuksen säännöksiä eikä 
tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklan 
säännöksiä sovelleta. Vastaavasti kun 
vakuutettu henkilö hakeutuu 
terveydenhuoltoon toiseen jäsenvaltioon 
muissa olosuhteissa, sovelletaan tämän 
direktiivin 6, 7 8 ja 9 artiklaa eikä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 883/2004 
20 artiklaa sovelleta. Jos asetuksen (ETY) 
N:o 883/2004 20 artiklan 2 kohdassa 
esitetyt luvan myöntämistä koskevat 
edellytykset kuitenkin täyttyvät, lupa on 
aina myönnettävä ja etuudet tarjottava 
kyseisen asetuksen mukaisesti. Tällöin 
tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklaa ei 
sovelleta.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla - g alakohta – iia alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) vakuutettua henkilöä, joka on 
vakuutettu tietyssä yksityisessä 
sairasvakuutuksessa tarkoitettujen 
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ehtojen mukaisesti

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EY:n perustamissopimuksen 
152 artiklan mukaisesti hoitojäsenvaltio 
on täysin vastuussa 
terveydenhuoltojärjestelmän sekä tarjotun 
sairaanhoidon järjestämisestä.

Perustelu

"Vastaanottajapuolta" ei mainita. Siksi tässä viitataan EY:n perustamissopimukseen.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Hoitojäsenvaltion viranomaiset ovat 
vastuussa12 artiklan 2 kohdan da 
alakohdan mukaisesti kerättyihin tietoihin 
perustuvasta jatkuvasta valvonnasta. 
Viranomaiset toteuttavat valvonnasta 
saatujen tulosten perusteella tarvittaessa 
pikaisesti toimia kansanterveyden ja 
sosiaaliturvajärjestelmän taloudellisen 
tasapainon säilyttämisen takaamiseksi.

Perustelu

Koska tietoja joka tapauksessa kerätään, jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää niitä 
kansallisen terveyspolitiikkansa kehittämiseen ("act instead of reacting").

Tarkistus 15

Adlib Express Watermark



AD\773699FI.doc 11/18 PE 416.293v02-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ottaen huomioon rajatylittävän 
hoidon laadun ja turvallisuuden 
varmistamisen suuren merkityksen 
erityisesti potilaille, on edellä 1 ja 
3 kohdassa tarkoitettuja standardeja ja 
suuntaviivoja laadittaessa aina kuultava 
ainakin potilasjärjestöjä ja etenkin 
rajatylittävästä toiminnasta vastaavia 
potilasjärjestöjä.

Tarkistus 16

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 
terveydenhuollosta riippumatta siitä, missä 
se tarjotaan.

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.
Vakuutusjäsenvaltion toimivaltaisen 
laitoksen on korvattava vakuutetulle 
hoitojäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta aiheutuneet 
tosiasialliset kustannukset. Jos on 
olemassa useita tapoja hoitaa tiettyä 
sairautta tai vammaa, potilaalla on oikeus 
saada korvausta kaikista 
hoitomenetelmistä, joita on käytetty ja 
testattu riittävästi kansainvälisessä 
lääketieteessä, vaikka nämä menetelmät 
eivät olisikaan käytettävissä potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa.
Vakuutusjäsenvaltio joka tapauksessa 
päättää korvattavasta terveydenhuollosta 
riippumatta siitä, missä se tarjotaan.
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Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että korvausta ei maksa jäsenvaltio vaan toimivaltainen 
sosiaaliturvaviranomainen. Lisäksi selvennetään, että ei korvata vain lakisääteisestä 
sosiaaliturvasta korvattavia kustannuksia vaan myös valtion rahoittamista 
terveydenhuoltojärjestelmistä korvattavat kustannukset.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että korvausta ei maksa jäsenvaltio vaan toimivaltainen 
sosiaaliturvaviranomainen.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioilla on oltava käytössä 
mekanismi, jolla lasketaan yhteen 
kustannukset, jotka on korvattava 
vakuutetulle lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta. Mekanismin on 
perustuttava puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, jotka tiedetään 
ennalta, ja mekanismin mukaisesti 
korvattavat kustannukset eivät saa olla 
vähemmän kuin mitä korvattaisiin, jos 
sama tai samankaltainen terveydenhuolto 

4. Jäsenvaltioilla on oltava käytössä 
mekanismi, jolla lasketaan yhteen 
kustannukset, jotka on korvattava 
vakuutetulle lakisääteisestä kyseisestä 
terveydenhuoltojärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta. Mekanismin on 
perustuttava puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, jotka tiedetään 
ennalta, ja mekanismin mukaisesti 
korvattavat kustannukset eivät saa olla 
vähemmän kuin mitä korvattaisiin, jos 
sama tai samankaltainen terveydenhuolto 
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olisi tarjottu vakuutusjäsenvaltion alueella. olisi tarjottu vakuutusjäsenvaltion alueella.

Perustelu

On selvennettävä, että ei korvata vain lakisääteisestä sosiaaliturvasta korvattavia 
kustannuksia vaan myös valtion rahoittamista terveydenhuoltojärjestelmistä ja 
sekajärjestelmistä korvattavat kustannukset.

Tarkistus 19

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. 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. Komissio 
ottaa luetteloa laatiessaan huomioon 
15 artiklassa tarkoitettujen 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
erityisaseman. 

Tarkistus 20

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. Ennakkolupajärjestelmää sovelletaan 
rajoittamatta 3 artiklan 2 kohdan 
soveltamista, ja soveltaminen on 
rajoitettava siihen, mikä on välttämätöntä 
ja oikeasuhteista tällaisen vaikutuksen 
välttämiseksi, eikä se saa olla keino 
mielivaltaiseen syrjintään.
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8a artikla
Sairaala- ja erikoishoidon epääminen

8 a. Hoitojäsenvaltio voi myöntää 
yksittäiselle terveydenhuoltopalvelujen 
tarjoajalle oikeuden kieltäytyä antamasta 
sairaala- tai erikoishoitoa toiseen 
jäsenvaltioon hoitoon hakeutuville 
potilaille, jos siitä aiheutuu 
hoitotarpeeltaan samanlaisille potilaille 
vahinkoa, esimerkiksi hoidon 
odotusaikojen pitenemistä.

Perustelu

Tekstiin on sisällytetty johdanto-osan kappaleen 12 viimeinen lause. Tämä tärkeä johdanto-
osaan sisältyvä lause puuttuu direktiivitekstistä. Oikeusvarmuuden ja luettavuuden 
parantamiseksi on paikallaan sisällyttää lause tähän kohtaan. Tavoitetta siitä, että potilaille 
mahdollistetaan terveydenhuoltopalvelujen saaminen mahdollisimman lähellä asuin- tai 
työpaikkaa, ei pitäisi vesittää sillä, että muista jäsenvaltioista tulevilla potilailla on 
rajoittamaton oikeus terveyspalveluihin.

Tarkistus 22

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 

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 
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jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
haluttuun tavoitteeseen nähden. 
Vakuutetulle myönnetään joka 
tapauksessa 3 artiklan 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitettujen 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien asetusten 
nojalla lupa aina, kun asetuksen (EY) 
N:o 1408/71 3 22 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan ja 22 artiklan 2 kohdan 
edellytykset täyttyvät.

jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
haluttuun tavoitteeseen nähden. 
Vakuutetulle myönnetään asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 soveltamispäivästä lähtien
tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 
f alakohdassa tarkoitettujen 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien asetusten 
nojalla lupa asetuksen (EY) N:o 1408/71 
22 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 
22 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Vakuutetulle myönnetään asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 soveltamispäivästä lähtien 
3 artiklan 1 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien asetusten 
nojalla lupa asetuksen (EY) N:o 883/2004 
20 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joiden kautta 
potilaat saavat pyynnöstä tietoa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta sekä ehdoista, joita 
sovelletaan muun muassa tilanteessa, jossa 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa.

10. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joiden kautta 
potilaat saavat pyynnöstä tietoa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta sekä ehdoista, joita 
sovelletaan muun muassa tilanteessa, jossa 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa. Rajatylittävää hoitoa koskevissa 
tiedoissa on selvästi erotettava toisistaan 
oikeudet, joita potilailla on tämän 
direktiivin nojalla, ja oikeudet, jotka 
johtuvat 3 artiklan 1 kohdan 
f alakohdassa tarkoitetuista 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevista asetuksista. 

Tarkistus 24
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset 
yhteyspisteet rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten ja ilmoitettava 
niiden nimet ja yhteystiedot komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset 
yhteyspisteet rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten ja ilmoitettava 
niiden nimet ja yhteystiedot komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
potilasjärjestöt, sairausvakuutuskassat ja 
hoidon tarjoajat osallistuvat kansallisten 
yhteyspisteiden toimintaan. 

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kirjattava kaikki toiminta 
hoitojäsenvaltiossa 6, 7, 8, 9 ja 15 artiklan 
mukaisesti ja ilmoitettava siitä 
hoitojäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille. Terveydenhuollon 
tarjoajien on toimitettava tarvittavat tiedot 
heti kun ne saavat ne.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään menettelystä mahdollisimman toimiva.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
vastavuoroista apua, jota tarvitaan tämän 
direktiivin panemiseksi täytäntöön.

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
vastavuoroista apua, jota tarvitaan tämän 
direktiivin panemiseksi täytäntöön ja 
niiden on tehtävä asiaa koskevia 
sopimuksia.

Tarkistus 27
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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 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella
tasolla sekä tieto- ja viestintätekniikan, ja 
tilapäisesti tai satunnaisesti tarjottavan 
rajatylittävän terveydenhuollon kautta sekä
tehtävä asiaa koskevia sopimuksia.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Rajaseudut

Jotta tulevaisuudessa toteutettava 
terveydenhuoltopolitiikka olisi 
mahdollisimman tehokasta, osoittaa 
komissio raja-alueita koealueiksi rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa koskevien 
innovatiivisten aloitteiden perusteellista 
testaamista ja arvioimista varten. 

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio vastaa tarvittavien tietojen 
keräämisestä potilaiden ja hoitoalan 
ammattilaisten rajatylittävän liikkumisen 
kartoittamiseksi niin, että voidaan 
pikaisesti korjata mahdolliset kielteiset 
vaikutukset ja entisestään tehostaa 
myönteisiä vaikutuksia. Komissio 
sisällyttää kyseiset tiedot 1 kohdassa 
tarkoitettuun kertomukseen.
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