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LÜHISELGITUS

Tervishoiuteenused jäeti teenuste direktiivist välja, sest need teenused on seotud üldist huvi 
pakkuvate ülesannete täitmisega ja neid tuleb reguleerida eraldi õigusaktidega, mis tagavad 
võrdse juurdepääsu, universaalsuse, kvaliteedi, ohutuse ja solidaarsuse põhimõtete täieliku 
arvessevõtmise.

Tervist ei saa käsitleda tavapärase siseturu tootena, sest tervishoiuteenused on Euroopa Liidu 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse oluline komponent.

Seega tuleb jälgida, et direktiiv patsiendiõiguste kohta piiriüleses tervishoius ei hakkaks 
toetama „meditsiiniturismi”, mis võib ajapikku tekitada märkimisväärse ebavõrdsuse seoses 
raviteenustele juurdepääsuga ning soodustada sellest tulenevalt kahekiiruselise 
tervishoiusüsteemi väljakujunemist, millest saaksid kasu vaid paremini teavitatud ja jõukamad 
patsiendid.

Vastavalt aluslepingutele, millega on ühe põhiõigusena tagatud liikumisvabadus, ning 
austades subsidiaarsuse põhimõtet, millega on igale liikmesriigile tagatud õigus korraldada, 
hallata ja rahastada oma tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteemi, võib ka Euroopa Liit 
pakkuda patsientide liikuvuse valdkonnas olulist lisaväärtust. Eri tervishoiusüsteemide 
keerukus, paljusus ja eripärad nõuavad liikmesriikide optimaalset koostööd teadusuuringute 
ning meditsiinialase ja haldusteabe osas, aga ka põhjalikku arutelu selle üle, kuidas leida eri 
süsteemide vahel kesktee nii patsientide kui tervishoiutöötajate ja tervishoiuteenuste osutajate 
õiguskindluse tagamiseks.

Komisjoni ettepanek annab sellele probleemile vaid osalise vastuse, kodifitseerides Euroopa 
Kohtu otsused, mis on aga vastu võetud just nimelt ilmse õigusliku lünga tulemusel.

Tulenevalt asjaolust, et õigusaktis ei pöörata piisavat tähelepanu põhimõistete (haiglaravi, 
haiglaväline ravi, meditsiiniteenuste osutamine, mõistlik tähtaeg, kahju, …) määratlemisele, 
direktiivi ja olemasolevate määruste (1408/71 ja 883/2004) omavahelise koosmõju 
täpsustamisele, raviteenuste järjepidevuse arvessevõtmisele ja vastutuse kindlaksmääramisele 
võimalike operatsioonijärgsete tüsistuste korral, samuti retseptide vastastikusele 
tunnustamisele, suurendab see läbinisti ebatäielik õigusakt pigem õiguslikku ebakindlust, kui 
aitab seda kaotada.

Oluline on selgitada tasustamise ja hüvitamise eeskirju, samuti liikmesriikides kehtivaid 
eelloa väljastamise tingimusi, et tagada ravikulude katmine ja mitte tekitada ebavõrdsust 
patsientide vahel.

Eelluba tuleks käsitleda patsientidele antud võimalusena saada rahastamise taotlemise 
menetluses rohkem teavet ja nõu oma vajadustega kõige paremini kohandatud rahastamisviisi 
kohta, kus arvestatakse mittediskrimineerimise põhimõtet ja millesse ei tuleks suhtuda kui 
liikuvust pidurdavasse meetmesse.

Lisaks sellele võimaldab eelloa menetlus säilitada riiklike meditsiiniteenuste 
põhifunktsioonid, nagu sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus ja riiklike 
sotsiaalkindlustussüsteemide finantstasakaal, mis tagavad tervishoiu valdkonnas tegeliku 
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poliitilise solidaarsuse.

Selliste raviteenuste puhul, mille puhul eelloa taotlemine ei ole nõutav, võimaldab eelneva 
deklaratsiooni esitamine veenduda, et patsiendile on enne koduriigist lahkumist edastatud 
kogu vajalik teave.

Elanikkonna jätkuva vananemise olukorras on keeruline eristada meditsiini- ja 
sotsiaalvaldkonda, mistõttu on oluline näha ette pikaajaliste hoolduse põhimõte, võttes 
arvesse, et selliste küsimustega puutuvad kokku mitmed liikmesriigid.

Äärmiselt oluline on käsitleda patsientide liikuvust ja tervishoiutöötajate problemaatikat koos, 
kuna kaks küsimust on omavahel tugevasti seotud, hõlmates ühelt poolt meditsiiniteenuste 
kvaliteeti ja ohutust ja teiselt poolt vajadust mitte viia meditsiinilist demograafiat teatud 
liikmesriikides tasakaalust välja. Olukord, mida iseloomustab arutelu puudumine 
tervishoiutöötajate olukorra, nende koolitamise ja nende kutsealase kvalifikatsiooni 
tunnustamise üle, põhjustab kahetsusväärset kahju ka patsientidele. 2005. aasta direktiiv 
kutsealase kvalifikatsiooni tunnustamise kohta on tervishoiusektoris sedavõrd halvasti 
rakendatav.

Elanikkonna tervis on majandusarengu alus. Võimaldada kodanikele paremat teavitamist, 
paremaid ravivõimalusi, soodustamata tarbimisbuumi ja meditsiiniturismi, seada eesmärgiks 
suurem solidaarsus ja terviklikum ettekujutus patsientide õigustest, suurendamata sotsiaalset 
ja territoriaalset ebavõrdsust, tagada nii patsientidele kui tervishoiutöötajatele piisav 
õiguskindluse tase, kindlustada meie sotsiaalkindlustussüsteeme, optimeerida teadusuuringute 
tulemusena tehtavad edusammud – nimelt sellised on Euroopa Liidu väljakutsed Euroopa 
sotsiaalmudeli ühes olulisemas valdkonnas, selleks, et iga kodanik näeks Euroopas oma 
igapäevaelus kui probleemide lahendust ja mitte täiendavat probleemi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja peetakse kinni eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtetest. Õigust 
tervishoiuteenustele juurdepääsule ja õigust 
ravile siseriiklike õigusaktide ja tavadega 

(3) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja peetakse kinni eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtetest. Õigust 
tervishoiuteenustele juurdepääsule ja õigust 
ravile siseriiklike õigusaktide ja tavadega 
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ettenähtud tingimustel on tunnustatud 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 
35. Nimelt tuleb käesoleva direktiivi 
rakendamisel ja kohaldamisel austada 
õigust era- ja perekonnaelule, isikuandmete 
kaitset, võrdsust seaduse ees ja 
diskrimineerimiskeelu põhimõtet ning 
õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja 
õiglasele kohtulikule arutamisele vastavalt 
harta artiklites 7, 8, 20, 21, 47 sätestatud 
õiguse üldpõhimõtetele.

ettenähtud tingimustel on tunnustatud 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 
35. Nimelt tuleb käesoleva direktiivi 
rakendamisel ja kohaldamisel austada 
õigust era- ja perekonnaelule, isikuandmete 
kaitset, võrdsust seaduse ees ja 
diskrimineerimiskeelu põhimõtet, 
liikmesriikide põhimõttelisi eetilisi 
valikuid ning õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele vastavalt harta 
artiklites 7, 8, 20, 21, 47 sätestatud õiguse 
üldpõhimõtetele.

Selgitus

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesolevas direktiivis austatakse ega 
piirata iga liikmesriigi õigust otsustada, 
mis liiki arstiabi ta peab asjakohaseks.
Ühtki käesoleva direktiivi sätet ei tohi 
tõlgendada nii, et see kahjustab 
liikmesriikide põhimõttelisi eetilisi 
valikuid, eelkõige seoses iga inimese 
eluõiguse kaitsega.

Selgitus

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
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it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Kooskõlas Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigusega on patsientidel ja 
raviteenuse osutajatel õigus pöörduda 
meditsiiniabi saamiseks mis tahes 
liikmesriigi poole. Seepärast on ülimalt 
oluline, et Euroopa Liidu piires oleks 
võimalikult vähe takistusi patsientide 
piiriülesele liikumisele ja piiriülestele 
tervishoiuteenustele.

Selgitus

Siseturu ühistel standarditel peab alati olema eesõigus. Kuigi tervishoiusüsteemid kuuluvad 
liikmesriikide pädevusse, liiguvad patsiendid ja tervishoiutöötajad üle piiri, seepärast peab 
Euroopa Liit kõnealustes valdkondades olema aktiivne. Samal ajal ei tohiks patsientide ja 
tervishoiutöötajate liikumist takistada paljude piirangutega, kui tahetakse tagada isikute vaba 
liikumine Euroopa Liidu piires.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva direktiivi eesmärk on luua 
üldine raamistik ohutute, kvaliteetsete ja 
tõhusate piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamiseks ühenduses ning tagada 
patsientide liikuvus ja tervishoiuteenuste 
osutamise vabadus ja tervisekaitse kõrge 
tase, võttes täielikult arvesse liikmesriikide 
vastutust tervishoiuga seotud 
sotsiaalkindlustushüvitiste 
kindlaksmääramisel ning 
tervishoiuteenuste, arstiabi ja 

(8) Käesoleva direktiivi eesmärk on luua 
üldine raamistik ohutute, kvaliteetsete ja 
tõhusate piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamiseks ühenduses, tagada patsientide 
liikuvus ja tervishoiuteenuste osutamise 
vabadus ja tervisekaitse kõrge tase ning 
lihtsustada piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamist, võttes täielikult arvesse 
liikmesriikide vastutust tervishoiuga seotud 
sotsiaalkindlustushüvitiste 
kindlaksmääramisel ning 
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sotsiaalkindlustushüvitiste, eelkõige 
haigushüvitiste korraldamisel ja 
kättesaadavaks muutmisel.

tervishoiuteenuste, arstiabi ja 
sotsiaalkindlustushüvitiste, eelkõige 
haigushüvitiste korraldamisel ja 
kättesaadavaks muutmisel.

Selgitus

Õigusaktis, mille eesmärk on käsitleda patsiendiõiguste kohaldamist piiriülese tervishoiu 
suhtes, tuleb selgelt tunnustada piiriülese tervishoiu eeliseid teatavatel juhtudel. See kehtib 
eelkõige haruldaste haiguste kohta, mille puhul kvaliteetne ravi ei pruugi olla asjaomase 
liikmesriigi piires kättesaadav.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas direktiivis hõlmab mõiste 
„piiriülene tervishoid” järgmisi 
tervishoiuteenuste osutamise viise:

(10) Käesolevas direktiivis tähendab
mõiste „piiriülene tervishoid” järgmist:

– tervishoiuteenuste kasutamine välismaal 
(st patsient, kes läheb ravi saamiseks teise 
liikmesriigi tervishoiuteenuse osutaja 
juurde); seda nimetatakse „patsiendi 
liikuvuseks”;

– patsient külastab füüsiliselt 
tervishoiuteenuse osutajat muus 
liikmesriigis kui liikmesriik, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga ta liitunud 
on, eesmärgiga saada seal 
tervishoiuteenuseid; seda nimetatakse 
„patsiendi liikuvuseks”;

– tervishoiuteenuste piiriülene osutamine 
(st teenuse osutamine ühe liikmesriigi 
territooriumilt teise liikmesriigi 
territooriumile); näiteks telemeditsiini 
teenused, kaugdiagnoosimine ja retseptide 
kaugväljastamine, laboriteenused;

– tervishoiuteenuste piiriülene osutamine, 
kas virtuaalselt või muul viisil: patsient ei 
lähe füüsiliselt teise liikmesriiki, kuid 
saab sellest hoolimata tervishoiuteenuseid 
muu liikmesriigi territooriumilt kui 
liikmesriik, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga ta on 
liitunud, nt telekirurgia, arstlik 
nõustamine, retseptide väljastamine ja 
labori kaugteenused; seda nimetatakse 
„telemeditsiiniks”;

– tervishoiuteenuse osutaja alaline 
kohalolek (st tervishoiuteenuse osutaja 
asutamine teises liikmesriigis);

– tervishoiuteenuse osutaja alaline 
kohalolek (st tervishoiuteenuse osutaja 
asutamine teises liikmesriigis);

– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 

– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
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asukohaliikmesriiki suundumine). asukohaliikmesriiki suundumine);
– tervishoiuteenustega seotud toodete, nt 
meditsiiniseadmete ja ravimite ostmine 
muus liikmesriigis kui liikmesriik, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga ostja 
liitunud on; sellega võib, kuid ei pruugi 
kaasneda patsiendi füüsiline minek teise 
liikmesriiki.

Selgitus

Muudatusettepaneku esimene osa on mõeldud sõnastuse parandamiseks. Teises osas 
viidatakse tervishoiuteenustega seotud toodete ostmisele, need olid muu hulgas Deckeri 
kohtuotsuse teemaks. Kohtuotsus tuleks lisada Kohlli ja Deckeri kohtuotsuse 
kodifitseerimiseks mõeldud direktiivi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nagu liikmesriigid on tunnustanud 
nõukogu järeldustes ELi 
tervishoiusüsteemide ühiste väärtuste ja 
põhimõtete kohta, on 
tervishoiusüsteemides ühenduse kõikides 
osades rida sarnaseid tööpõhimõtteid. Need 
tööpõhimõtted sisaldavad kvaliteetset ja 
ohutut arstiabi, mis põhineb 
tõendusmaterjalil ja eetikal, patsiendi 
kaasamisel, hüvitisel, põhiõigusel eraelu 
puutumatusele isikuandmete töötlemisel 
ning konfidentsiaalsusel. Patsiendid, 
tervishoiutöötajad ja tervishoiusüsteemide 
eest vastutavad ametiasutused peavad 
saama olla kindlad, et nendest ühistest 
põhimõtetest kinni peetakse ning et nende 
rakendamiseks ettenähtud struktuurid on 
olemas kogu ühenduses. Seetõttu on 
asjakohane nõuda, et kõnealuste 
tööpõhimõtete järgimise tagavad selle 
liikmesriigi ametiasutused, kelle 
territooriumil tervishoiuteenust osutatakse.
Seda on vaja, et tagada patsientide usaldus 
piiriüleste tervishoiuteenuste suhtes, mis on 

(11) Nagu liikmesriigid on tunnustanud 
nõukogu järeldustes ELi 
tervishoiusüsteemide ühiste väärtuste ja 
põhimõtete kohta, on 
tervishoiusüsteemides ühenduse kõikides 
osades rida sarnaseid tööpõhimõtteid. Need 
tööpõhimõtted sisaldavad kvaliteetset ja 
ohutut arstiabi, mis põhineb 
tõendusmaterjalil ja eetikal, patsiendi 
kaasamisel, hüvitisel, põhiõigusel eraelu 
puutumatusele isikuandmete töötlemisel 
ning konfidentsiaalsusel. Patsiendid, 
tervishoiutöötajad ja tervishoiusüsteemide 
eest vastutavad ametiasutused peavad 
saama olla kindlad, et nendest ühistest 
põhimõtetest kinni peetakse ning et nende 
rakendamiseks ettenähtud struktuurid on 
olemas kogu ühenduses. Seetõttu on 
asjakohane nõuda, et kõnealuste 
tööpõhimõtete järgimise tagavad selle 
liikmesriigi ametiasutused, kelle 
territooriumil tervishoiuteenust osutatakse.
Seda on vaja, et tagada patsientide usaldus 
piiriüleste tervishoiuteenuste suhtes, mis on 
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vajalik nii patsientide liikuvuse ja siseturul 
tervishoiuteenuste osutamise vaba 
liikumise kui ka tervisekaitse kõrge taseme 
saavutamiseks.

vajalik nii patsientide liikuvuse ja siseturul 
tervishoiuteenuste osutamise vaba 
liikumise kui ka tervisekaitse kõrge taseme 
saavutamiseks. Neid ühiseid väärtusi 
silmas pidades on liikmesriikidel siiski 
lubatud langetada eetilistel kaalutlustel 
erisuguseid otsuseid teatavate raviteenuste 
kättesaadavuse ja konkreetsete 
juurdepääsutingimuste osas. Käesolev 
direktiiv ei piira eetilist mitmekülgsust.
See ei kohusta liikmesriike tegema oma 
territooriumil kättesaadavaks ravi ja 
teenuseid või hüvitama kulusid sellise 
(teises liikmesriigis saadud) ravi eest, mis 
ei ole siseriiklike õigusaktide, eeskirjade 
ja meditsiinitöötajate tegevusjuhenditega 
lubatud.

Selgitus

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kindlustatud isikute õigust saada 
hüvitist teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenustega seotud kulude eest 
riikliku sotsiaalkindlustusskeemi kaudu on 
Euroopa Kohus tunnustanud mitmes 
kohtuotsuses. Euroopa Kohus on 
sedastanud, et asutamislepingu sätted 
teenuste osutamise vabaduse kohta 
hõlmavad tervishoiuteenuse saajate, 
sealhulgas arstiabi vajavate inimeste
vabadust minna teenuse saamiseks teise 

(18) Isikute õigust saada hüvitist teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenustega 
seotud kulude või ostetud toodete eest 
riikliku sotsiaalkindlustusskeemi kaudu, 
millega nad liitunud on, on Euroopa 
Kohus tunnustanud mitmes kohtuotsuses.
Euroopa Kohus on sedastanud, et 
asutamislepingu sätted teenuste ja kaupade 
vaba liikumise kohta hõlmavad patsientide
vabadust saada teadlikult 
tervishoiuteenuseid ja osta teadlikult 
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liikmesriiki. Sama kehtib 
tervishoiuteenuste saajate kohta, kes 
püüavad saada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid teiste 
vahendite kaudu, nagu e-tervishoiu 
teenused. Kuigi ühenduse õigus ei kahanda 
liikmesriikide pädevust korraldada oma 
tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteeme, 
peavad liikmesriigid selle pädevuse 
kasutamisel siiski järgima ühenduse õigust, 
eelkõige teenuste osutamise vabadust 
käsitlevaid asutamislepingu sätteid. Need 
sätted keelavad liikmesriikidel kehtestada 
või säilitada õigustamatuid piiranguid selle 
vabaduse kasutamisele tervishoiusektoris.

tervishoiuteenustega seotud tooteid teises 
liikmesriigis. Sama kehtib 
tervishoiuteenuste saajate kohta, kes 
püüavad saada tervishoiuteenuseid 
telemeditsiini kaudu muus liikmesriigis
kui liikmesriik, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Kuigi ühenduse õigus ei kahanda 
liikmesriikide pädevust korraldada oma 
tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteeme, 
peavad liikmesriigid selle pädevuse 
kasutamisel siiski järgima ühenduse õigust, 
eelkõige teenuste osutamise ja kaupade 
ostmise vabadust käsitlevaid 
asutamislepingu sätteid. Need sätted 
keelavad liikmesriikidel kehtestada või 
säilitada õigustamatuid piiranguid nende 
vabaduste kasutamisele.

Selgitus

Käesolev põhjendus hõlmab nii teenuste osutamist kui ka toodete ostmist piiriülese tervishoiu 
raames. Lisaks parandatakse muudatusettepanekuga põhjenduse sõnastust.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) On asjakohane nõuda, et samuti need 
patsiendid, kes lähevad tervishoiuteenuse 
saamiseks teise liikmesriiki muudel kui 
määrusega (EÜ) nr 1408/71 kehtestatud 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise raames nimetatud 
tingimustel, peaksid saama kasutada 
teenuste vaba liikumise põhimõtteid 
kooskõlas EÜ asutamislepingu ning 
käesoleva direktiivi sätetega. Patsientidele 
tuleks tagada kõnealuste 
tervishoiuteenustega seotud kulude 
katmine vähemalt samas ulatuses, nagu 
seda oleks tehtud juhul, kui samasuguseid 
või samalaadseid tervishoiuteenuseid oleks 

(21) On asjakohane nõuda, et need 
patsiendid, kes lähevad tervishoiuteenuse 
saamiseks teise liikmesriiki muudel kui 
määrusega (EÜ) nr 1408/71 kehtestatud 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise raames nimetatud 
tingimustel, peaksid samuti saama kasutada 
teenuste ja kaupade vaba liikumise 
põhimõtteid kooskõlas EÜ asutamislepingu 
ning käesoleva direktiivi sätetega.
Patsientidele tuleks tagada kõnealuste
tervishoiuteenuste ja kaupadega seotud 
kulude katmine vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud juhul, kui 
samasuguseid või samalaadseid 
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osutatud nende kindlustajariigi 
territooriumil. Sellega võetakse täielikult 
arvesse liikmesriikide vastutust oma 
kodanikele kättesaadava haiguskindlustuse 
ulatuse kindlaksmääramisel ning 
ennetatakse mis tahes märkimisväärset 
mõju liikmesriikide tervishoiusüsteemide 
rahastamisele. Liikmesriigid võivad siiski 
näha riiklike õigusaktidega ette ravikulude 
hüvitamise vastavalt raviteenust osutavas 
liikmesriigis kehtivatele tariifidele, kui see 
on patsiendi jaoks soodsam. Nii võib asi 
olla eelkõige käesoleva direktiivi artiklis 
15 sätestatud Euroopa tugikeskuste 
võrgustike kaudu osutatud ravi puhul.

tervishoiuteenuseid või kaupu oleks 
osutatud või ostetud nende kindlustajariigi 
territooriumil. Sellega võetakse täielikult 
arvesse liikmesriikide vastutust oma 
kodanikele kättesaadava haiguskindlustuse 
ulatuse kindlaksmääramisel ning 
ennetatakse mis tahes märkimisväärset 
mõju liikmesriikide tervishoiusüsteemide 
rahastamisele. Liikmesriigid võivad siiski 
näha riiklike õigusaktidega ette ravikulude 
hüvitamise vastavalt raviteenust osutavas 
liikmesriigis kehtivatele tariifidele, kui see 
on patsiendi jaoks soodsam. Nii võib asi 
olla eelkõige käesoleva direktiivi artiklis 
15 sätestatud Euroopa tugikeskuste 
võrgustike kaudu osutatud ravi puhul.

Selgitus

Käesolev põhjendus hõlmab nii teenuste osutamist kui ka toodete ostmist piiriülese tervishoiu 
raames. Lisaks parandatakse muudatusettepanekuga põhjenduse sõnastust.

Muudatusettepanek 9

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 
hüvitada üksnes saadud tervishoiuteenuse
tegelikud kulud.

(24) Patsient ei tohiks mingil juhul teenida 
kasumit teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuse või ostetud toodete 
arvelt. Seega tuleks hüvitada üksnes 
tegelikud kulud.

Selgitus

Käesolev põhjendus hõlmab nii teenuste osutamist kui ka toodete ostmist piiriülese tervishoiu 
raames. Lisaks parandatakse muudatusettepanekuga põhjenduse sõnastust.

Muudatusettepanek 10
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
luua õigust teises liikmesriigis osutatud 
ravi hüvitamisele, kui kõnealune ravi ei 
kuulu patsiendi kindlustajariigi 
õigusaktidega ette nähtud hüvitiste hulka.
Samamoodi ei takistata käesoleva 
direktiiviga liikmesriike laiendada oma 
mitterahaliste hüvitiste skeemi teises 
liikmesriigis osutatavate tervishoiuteenuste 
suhtes vastavalt oma õigusnormidele.

(25) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
luua õigust teises liikmesriigis osutatud 
ravi või ostetud toodete kulude 
hüvitamisele, kui kõnealune ravi või tooted
ei kuulu patsiendi kindlustajariigi 
õigusaktidega ette nähtud hüvitiste hulka.
Samamoodi ei takistata käesoleva 
direktiiviga liikmesriike laiendamast oma 
mitterahaliste hüvitiste skeemi teises 
liikmesriigis osutatavatele
tervishoiuteenustele ja ostetud toodetele 
vastavalt oma õigusnormidele.

Selgitus

Käesolev põhjendus hõlmab nii teenuste osutamist kui ka toodete ostmist piiriülese tervishoiu 
raames. Lisaks parandatakse muudatusettepanekuga põhjenduse sõnastust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Käesolevas direktiivis sätestatakse ka 
patsiendi õigus saada mis tahes ravimit, 
mille turustamine on lubatud liikmesriigis,
kus tervishoiuteenust osutati, isegi kui 
kõnealuse ravimi turustamine ei ole 
lubatud patsiendi kindlustajariigis, kuna 
see on teises liikmesriigis tõhusa ravi 
saamise hädavajalik tingimus.

(27) Käesolevas direktiivis sätestatakse ka 
patsiendi õigus saada mis tahes ravimit või 
meditsiiniseadet, mille turustamine on 
lubatud ravi osutavas liikmesriigis, isegi 
kui kõnealuse ravimi või meditsiiniseadme
turustamine ei ole lubatud patsiendi 
kindlustajariigis, kuna see on patsiendi 
jaoks teises liikmesriigis selle konkreetse
tõhusa ravi saamise hädavajalik tingimus.

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks ja tegelike tagajärgede pärast seoses ravimitega varustamisega ei 
tohiks käesolev direktiiv eirata direktiivi 2001/83/EÜ artiklis 6 sätestatud põhimõttest, et 
turustada võib üksnes asjaomases liikmesriigis müügiloa saanud ravimeid.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Mis tahes tervishoiuteenuseid, mida ei 
peeta käesoleva direktiivi sätete kohaselt 
haiglaraviks, tuleb lugeda haiglaväliseks 
raviks. Pidades silmas Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigust teenuste vaba liikumise 
kohta, on asjakohane mitte kehtestada 
eelloa nõuet patsiendi kindlustajariigi 
riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu 
hüvitise maksmiseks teises liikmesriigis 
osutatud haiglavälise ravi puhul. Kuni 
niisuguse ravi hüvitamine jääb patsiendi 
kindlustajariigi ravikindlustusskeemiga 
tagatud katte piiridesse, ei kahjusta eelloa 
nõude puudumine 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantstasakaalu.

(29) Mis tahes tervishoiuteenuseid, mida ei 
peeta käesoleva direktiivi ja 
kindlustajariigi õigusaktide sätete kohaselt 
haiglaraviks, tuleb lugeda haiglaväliseks 
raviks. Pidades silmas Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigust teenuste vaba liikumise 
kohta, on asjakohane mitte kehtestada 
eelloa nõuet patsiendi kindlustajariigi 
riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu 
hüvitise maksmiseks teises liikmesriigis 
osutatud haiglavälise ravi puhul. Eelnevat 
deklareerimist sisaldava süsteemi 
kehtestamine haiglavälise ravi jaoks 
peaks võimaldama tagada, et patsient on 
enne oma riigist lahkumist saanud kogu 
vajaliku teabe. Selline süsteem ei tohiks 
aga seada kahtluse alla põhimõtet, mille 
kohaselt saadakse haiglavälise ravi puhul 
luba automaatselt.

Selgitus

Samaaegselt eelloa süsteemiga, mida liikmesriikidel on võimalik kehtestada haiglaravi ja 
eriarstiabi puhul, peaks olema võimalik kehtestada ka eelneva deklareerimise süsteem. Selle 
menetluse raames ei ole kindlustajariigil õigust keelduda kulude katmisest – eesmärk on vaid 
tagada, et patsient on saanud kogu vajaliku teabe enne oma riigist lahkumist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Eelloa andmisest on võimalik 
keelduda vaid õiglast ja läbipaistvat 
menetlust kasutades. Liikmesriikide poolt 
eelloa taotlemiseks kehtestatud eeskirjad 
ning võimalikud keeldumispõhjused 
peavad olema patsiendile eelnevalt 
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edastatud. Keeldumisi peaks olema 
minimaalselt vajalikul määral ja need 
peaksid vastama eellubade süsteemi 
kehtestamise aluseks olevatele 
eesmärkidele.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Liikmesriigid peaksid otsustama 
riiklike kontaktpunktide vormi ja arvu üle.
Riiklikud kontaktpunktid võib ühitada ka 
olemasolevate teabekeskustega või rajada 
nende tegevusele, tingimusel, et on selgelt 
näidatud, et need on ka piiriüleste 
tervishoiuteenuste riiklikud 
kontaktpunktid. Riiklikel kontaktpunktidel 
peaksid olema piisavad vahendid, et anda 
teavet piiriüleste tervishoiuteenustega 
seotud peamiste aspektide kohta ning 
osutada patsientidele vajaduse korral 
praktilist abi. Komisjon peaks tegema 
koostööd liikmesriikidega, et lihtsustada 
piiriüleste tervishoiuteenuste riiklike 
kontaktpunktide koostööd, tehes sealhulgas 
asjaomase teabe kättesaadavaks ühenduse 
tasandil, näiteks läbi Euroopa 
terviseportaali. Olemasolevad riiklikud 
kontaktpunktid ei tohiks takistada 
liikmesriikidel luua muid kontaktpunkte 
piirkondlikul või kohalikul tasandil 
vastavalt nende tervishoiusüsteemi 
konkreetsele korraldusele.

(36) Liikmesriigid peaksid otsustama 
riiklike kontaktpunktide vormi ja arvu üle.
Riiklikud kontaktpunktid võib ühitada ka 
olemasolevate teabekeskustega või rajada 
nende tegevusele, tingimusel, et on selgelt 
näidatud, et need on ka piiriüleste 
tervishoiuteenuste riiklikud 
kontaktpunktid. Riiklikel kontaktpunktidel 
peaksid olema piisavad vahendid, et anda 
teavet piiriüleste tervishoiuteenustega 
seotud peamiste aspektide kohta ning 
osutada patsientidele vajaduse korral 
praktilist abi. Kontaktpunktid ei peaks 
tegelema õigusnõustamisega 
konkreetsetel juhtudel. Komisjon peaks 
tegema koostööd liikmesriikidega, et 
lihtsustada piiriüleste tervishoiuteenuste 
riiklike kontaktpunktide koostööd, tehes 
sealhulgas asjaomase teabe kättesaadavaks 
ühenduse tasandil, näiteks läbi Euroopa 
terviseportaali. Olemasolevad riiklikud 
kontaktpunktid ei tohiks takistada 
liikmesriikidel luua muid kontaktpunkte 
piirkondlikul või kohalikul tasandil 
vastavalt nende tervishoiusüsteemi 
konkreetsele korraldusele. Seetõttu võib 
kontaktpunkte paigutada mitte ainult 
haldusasutuste, vaid ka asjaomaste 
kutseorganisatsioonide juurde, kellele 
liikmesriigid selle ülesandeks teevad.

Selgitus

Tervishoiuala kutseorganisatsioonide kaasamisega välditaks kahekordsete struktuuride 
loomise ohtu ja sellega seotud kulutusi, sest kutseorganisatsioonid täidavad osalt juba praegu 
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seesuguseid teavitamisülesandeid. Lisaks võimaldaks see tagada asjaomaste 
kutseorganisatsioonide erialaste teadmiste ärakasutamise kontaktpunktide töös.
Õigusnõustamine konkreetsetel juhtudel ületaks kontaktpunktide pädevuse ja tekitaks hiljem 
vastutusega seotud probleeme.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Komisjon peaks tugevdama 
vastastikust abi liikmesriikide nende 
asutuste vahel, kes vastutavad kvaliteedi 
kontrollimise, tegevuse vabatahtliku 
sertifitseerimise, kvaliteeditõendite ja 
kutseorganisatsioonide koostöö eest ning 
komisjon peaks toetama 
meditsiiniteenuste osutajate 
tegevusjuhendite koostamist.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Kui ravimid on lubatud patsiendi 
elukohaliikmesriigis kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta ning 
on kirjutatud välja teises liikmesriigis 
konkreetsele patsiendile, peaksid 
niisugused ravimid olema põhimõtteliselt 
meditsiiniliselt tunnustatud ja kasutatavad 
patsiendi elukohaliikmesriigis. Kõnealuselt 
tunnustamiselt regulatiivsete ja halduslike 
takistuste kõrvaldamine ei piira patsiendi 
raviarsti või farmatseudi asjaomase loa 
vajadust iga üksikjuhtumi puhul, kui seda 
õigustab inimeste tervise kaitsmine ning 
see on kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
vajalik ja proportsionaalne. Niisugune 

(39) Kui ravimid on lubatud patsiendi 
elukohaliikmesriigis kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta ning 
on kirjutatud välja teises liikmesriigis 
konkreetsele patsiendile, peaksid 
niisugused ravimid olema põhimõtteliselt 
meditsiiniliselt või apteekides tunnustatud 
ja kasutatavad patsiendi 
elukohaliikmesriigis. Kõnealuselt 
tunnustamiselt regulatiivsete ja halduslike 
takistuste kõrvaldamine ei piira patsiendi 
raviarsti või farmatseudi asjaomase loa 
vajadust iga üksikjuhtumi puhul, kui seda 
õigustab inimeste tervise kaitsmine ning 
see on kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
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meditsiiniline tunnustamine ei tohiks 
samuti piirata kindlustajariigi otsust seoses 
ravimite lisamisega kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemiga hõlmatud 
hüvitiste hulka. Tunnustamise põhimõtte 
rakendamist lihtsustatakse vajalike 
meetmete võtmisega patsiendi ohutuse 
kaitseks ja ravimite väärtarvitamise või 
segiajamise vältimiseks.

vajalik ja proportsionaalne. Niisugune 
tunnustamine ei tohiks samuti piirata 
kindlustajariigi otsust seoses ravimite 
lisamisega kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemiga hõlmatud 
hüvitiste hulka ega siseriiklike hinna- ja 
makse-eeskirjade kehtivust. Tunnustamise 
põhimõtte rakendamist lihtsustatakse 
vajalike meetmete võtmisega patsiendi 
ohutuse kaitseks ja ravimite 
väärtarvitamise või segiajamise 
vältimiseks.

Selgitus

Retseptide tunnustamisel ei ole küsimus arstlikus/meditsiinilises tunnustamises, vaid selles, et 
apteekrid tunnustaksid neid ravimite väljastamisel.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Komisjon peaks ette valmistama 
teostatavusuuringu tervishoiu kvaliteeti 
käsitleva ühise ELi võrdlussüsteemi 
kohta.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Euroopa tugikeskuste võrgustikud 
peaksid osutama tervishoiuteenuseid 
kõigile patsientidele, kelle seisund nõuab 
erilist ressursside ja asjatundlikkuse 
koondamist, et anda kättesaadava hinnaga, 
kvaliteetset ja kulutasuvat arstiabi, ning 
võiksid olla ka meditsiinialase koolituse ja 
meditsiiniuuringute, teabe jagamise ja 
hindamise teabekeskusteks. Tuleks luua 

(40) Euroopa tugikeskuste võrgustikud 
peaksid osutama tervishoiuteenuseid 
kõigile patsientidele, kelle seisund nõuab 
erilist ressursside ja asjatundlikkuse 
koondamist, et anda kättesaadava hinnaga, 
kvaliteetset ja kulutasuvat arstiabi, ning 
võiksid olla ka meditsiinialase koolituse ja 
meditsiiniuuringute, teabe jagamise ja 
hindamise teabekeskusteks. Tuleks luua 
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Euroopa tugikeskuste võrgustike 
kindlaksmääramise ja arendamise 
mehhanism, et võimaldada nii kõigile 
patsientidele kui ka tervishoiutöötajatele 
Euroopa tasandil võrdne juurdepääs 
kõrgetasemelisele jagatud oskusteabele 
asjaomases meditsiinivaldkonnas.

Euroopa tugikeskuste võrgustike 
kindlaksmääramise ja arendamise 
mehhanism, et võimaldada nii kõigile 
patsientidele kui ka tervishoiutöötajatele 
Euroopa tasandil võrdne juurdepääs 
kõrgetasemelisele jagatud oskusteabele 
asjaomases meditsiinivaldkonnas. Olulise 
koostoime võib saavutada, kui ühendada 
tugikeskuste võrgustike institutsiooniline 
raamistik liikmesriikide 
kontaktpunktidega vastavalt põhjendusele 
34.

Selgitus

Patsiendid võidavad kahekordselt, kui ühendada piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktide koordineeriv infrastruktuur ja tugikeskuste võrgustikud igas liikmesriigis 
ühteainsasse asutusse.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Meditsiini ja tervishoiutehnoloogia 
pidev areng kujutab endast liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidele nii võimalusi kui ka 
väljakutseid. Koostöö uute 
tervishoiutehnoloogiate hindamisel võib 
toetada liikmesriike mastaabisäästu ja 
kattuva tegevuse vältimise kaudu ning anda 
uute tehnoloogiate optimaalseks 
kasutamiseks paremad tõendusmaterjalid, 
et tagada ohutud, kvaliteetsed ja tõhusad 
tervishoiuteenused. See aitab kaasa ka 
siseturule, viies maksimumini meditsiini ja 
tervishoiutehnoloogia uuenduste levitamise 
kiiruse ja ulatuse. Niisugune koostöö 
nõuab järjepidevaid struktuure, mis 
kaasavad kõigi liikmesriikide kõik 
asjaomased ametiasutused, toetudes 
olemasolevatele katseprojektidele.

(43) Meditsiini ja tervishoiutehnoloogia 
pidev areng kujutab endast liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidele nii võimalusi kui ka 
väljakutseid. Koostöö uute 
tervishoiutehnoloogiate hindamisel võib 
toetada liikmesriike mastaabisäästu ja 
kattuva tegevuse vältimise kaudu ning anda 
uute tehnoloogiate optimaalseks 
kasutamiseks paremad tõendusmaterjalid, 
et tagada ohutud, kvaliteetsed ja tõhusad 
tervishoiuteenused. See võib soodsalt 
mõjuda ka siseturule, viies maksimumini 
meditsiini ja tervishoiutehnoloogia 
uuenduste levitamise kiiruse ja ulatuse.
Niisugune koostöö nõuab järjepidevaid 
struktuure, mis kaasavad kõigi 
liikmesriikide kõik asjaomased 
sidusrühmad, sh tervishoiutöötajad, 
patsientide esindajad, teadlased ja tootjad 
ning ametiasutused, toetudes 
olemasolevatele katseprojektidele.
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Lisaks peab selline koostöö põhinema ka 
hea valitsemistava kindlatel põhimõtetel, 
nagu läbipaistvus, avatus, kaasavus, 
objektiivsus ja ausus menetlustes, mis 
arvestavad patsientide vajadusi, eelistusi 
ja ootusi. Komisjon peaks tagama, et 
võrgustikuga saavad liituda ainult neid 
põhimõtteid järgivad 
tervishoiutehnoloogia hindamise 
asutused.

Selgitus

Tervishoiusüsteemid ja tervishoiutehnoloogia hindamise protsess peaksid olema avatud ja 
kaasavad. Patsientide vaated, kogemused ja asjatundlikkus tuleks hindamisprotsessi 
integreerida, et võimaldada kasu, kulusid ja ohte paremini hinnata. Kaasata tuleks ka arstid, 
tervishoiutöötajad, teadlased ja tööstus. Sidusrühmade seisukohad peavad olema esindatud 
tervishoiutehnoloogia hindamise protsessi otsustamisetapil. Muudatusettepanek on seotud 
artikli 17 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiiviga luuakse üldine 
raamistik ELi kodanike võrdsetel 
tingimustel juurdepääsu võimaldamiseks 
ohututele, kvaliteetsetele ja tõhusatele 
tervishoiuteenustele, samuti luuakse 
liikmesriikide vahelised tervishoiualased 
koostöömehhanismid, tunnustades riikide 
vastutust tervishoiuteenuse korraldamise 
ja osutamise eest, ning selle eesmärk on 
parandada liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide ligipääsetavust, 
kvaliteeti ja tõhusust. Samuti on direktiivi 
eesmärk suurendada kodanike 
õiguskindlust seoses teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste kulude 
hüvitamisega.

Selgitus

Käesolevat ettepanekut, milles keskendutakse patsiendi liikuvusele, võiks pidada kasulikuks 
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teatavat tüüpi kodanikele (heal järjel, hästi informeeritud ja võõrkeeli oskavad inimesed), 
kuid niisugused kodanikud on vähemuses.

Ettepanek ei peaks keskenduma üksnes patsientide liikuvusele (see puudutab ainult 
vähemust), vaid ravi kvaliteedi ja ohutuse tõstmisele ning liikmesriikide vahelisele koostööle –
need on asjad, millest saavad kasu kõik kodanikud.

Muudatusettepanek 21

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 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes 
liikmesriigis, kus patsient ei ela ega ole 
kindlustatud, olenemata sellest, kuidas 
neid teenuseid korraldatakse, osutatakse ja 
rahastatakse või kas need on avalikud või 
erateenused

Direktiivi eesmärk on parandada 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kättesaadavust.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 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 

2. Kooskõlas Euroopa Ühenduste Kohtu 
kohtupraktikaga ja 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 
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osutatud määrusega. Sellisel juhul ei kohaldata 
käesoleva direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9.

andmise tingimused, antakse luba ja makstakse 
hüvitist kooskõlas osutatud määrusega. Sellisel 
juhul ei kohaldata käesoleva direktiivi artikleid 
6, 7, 8 ja 9.

Selgitus

Tuleks selgelt välja öelda, et neil juhtudel, mil määrus nr 1408/71 (direktiiv 883/2004) ei ole 
kooskõlas Euroopa Ühenduste Kohtu kohtupraktikaga, on ülimuslik nimelt see kohtupraktika.
Kõik direktiivid, mis käsitlevad tervishoiuteenuste kulude hüvitamist ja tervishoiuteenuste 
osutamise tingimusi, ravimilubade andmist ja ravimite järelevalvet, isikuandmete kaitset, ning 
muud direktiivid on käesoleva direktiivi suhtes ülimuslikud tingimusel, et need ei ole 
vastuolus Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, nagu on selgelt sätestatud lõikes 2.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „tervishoiuteenus” – tervishoiuteenus, 
mida osutab tervishoiutöötaja või mida 
osutatakse tema järelevalve all 
kutsetegevuse raames, olenemata sellest, 
kuidas teenust riigis korraldatakse, 
osutatakse ja rahastatakse või kas see on 
avalik või erateenus;

a) „tervishoiuteenus” – tervishoiuteenused 
või tooted, eelkõige meditsiini- või 
farmaatsiatooted ning ravimid või 
meditsiiniseadmed, mida osutab või 
kirjutab ette tervishoiutöötaja või mida 
osutatakse või kirjutatakse ette tema 
järelevalve all kutsetegevuse raames, 
olenemata sellest, kuidas teenuseid riigis 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused;

Selgitus

Ravimite väljastamine kuulub kaupade vaba liikumise alla. Apteekrite töö on aga ilmselgelt 
midagi enamat kui lihtsalt rohtude väljastamine – nemad nõustavad ja teenindavad oma 
patsiente. Lisaks on nende väljastatud ravimid täienduseks arstiabile ja seega 
tervishoiuteeninduse oluline osa. Apteekrite tegevus peaks seega suures ulatuses kuuluma 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „terviseandmed“ – mis tahes teave, 
mis käsitleb üksikisiku füüsilist või 
vaimset tervist või tervishoiuteenuse 
osutamist üksikisikule ja mis võib 
sisaldada: a) teavet isiku registreerimise 
kohta temale tervishoiuteenuste osutamise 
eesmärgil; b) isikuga seonduvat teavet 
tervishoiuteenuse eest tasumise või 
teenuse kulu abikõlblikkuse kohta; c)
numbrit, tähist või eritunnust, mis on 
isikule määratud tema tuvastamiseks 
tervishoiuga seotud eesmärkidel; d) mis 
tahes teavet isiku kohta, mida on kogutud 
temale tervishoiuteenuste osutamise 
käigus; e) teavet, mida on saadud mingi
kehaosa või kehaaine kontrollimise või 
uurimise tulemusena; f) tõendust selle 
isiku (tervishoiutöötaja) kohta, kes on 
antud isikule tervishoiuteenust osutanud;

Selgitus

Nagu on soovitatud Euroopa andmekaitseinspektori arvamuses, peaks tervisandmete 
määratlus olema võimalikult lai. Siinne definitsioon on võetud rahvusvahelisest standardist 
ISO 27799.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „tervishoiutöötaja” – arst, üldõde, 
hambaarst, ämmaemand või farmatseut 
direktiivi 2005/36/EÜ tähenduses või muu 
spetsialist, kes tegutseb tervishoiusektoris 
reguleeritud kutseala raames direktiivi 
2005/36/EÜ artikli 3 lõike 1 punktis a 
määratletud tähenduses;

d) „tervishoiutöötaja” – arst, üldõde, 
hambaarst, ämmaemand või farmatseut 
direktiivi 2005/36/EÜ tähenduses või muu 
spetsialist, kes tegutseb tervishoiusektoris 
reguleeritud kutseala raames direktiivi 
2005/36/EÜ artikli 3 lõike 1 punktis a 
määratletud tähenduses, või seaduslikult 
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tervishoiuga tegelev isik ravi osutavas 
liikmesriigis;

Selgitus
See muudatusettepanek on kooskõlas direktiivi reguleerimisalaga (tervishoiuteenused ja -
tooted).

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „kindlustajariik” – liikmesriik, kus
patsient on kindlustatud;

h) „kindlustajariik” – liikmesriik, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga patsient on
liitunud vastavalt määruses (EMÜ) nr 
1408/71 sätestatud 
kooskõlastamiseeskirjadele;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „ravi osutav liikmesriik” – liikmesriik, 
kelle territooriumil piiriülest 
tervishoiuteenust tegelikult osutatakse;

i) „ravi osutav liikmesriik” – liikmesriik, 
kelle territooriumil või territooriumilt 
piiriülest tervishoiuteenust tegelikult 
osutatakse;

Selgitus

„Ravi osutava liikmesriigi” määratlus: „või territooriumilt” peaks selgitama, et määratlus 
hõlmab ka telemeditsiini.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) „meditsiiniseade” – meditsiiniseade, 
nagu see on määratletud direktiivis 
93/42EMÜ või direktiivis 90/385/EMÜ või 
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direktiivis 98/7/EÜ;

Selgitus

Tervishoiuga seotud kaupade (nt meditsiiniseadmete) ostmine oli Deckeri kohtuasja teemaks 
(antud juhul olid vaidlusaluseks seadmeks prillid), mistõttu peaks selle lisama ka direktiivi, 
mille eesmärgiks on Kohlli ja Deckeri kohtuotsuste kodifitseerimine.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) „tervishoiuteenustega seoses 
kasutatavad kaubad” – kaubad, mida 
kasutatakse inimese tervise hoidmiseks 
või parandamiseks, nagu 
meditsiiniseadmed ja ravimid;

Selgitus

Tervishoiuga seotud kaupade (nt meditsiiniseadmete) ostmine oli Deckeri kohtuasja teemaks 
(antud juhul olid vaidlusaluseks seadmeks prillid), mistõttu peaks selle lisama ka direktiivi, 
mille eesmärgiks on Kohlli ja Deckeri kohtuotsuste kodifitseerimine.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri, lõige 1 ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravi osutava liikmesriigi ametiasutuste 
kohustused

Liikmesriikide ametiasutuste kohustused

1. Ravi osutavad liikmesriigid on 
vastutavad tervishoiuteenuste korraldamise 
ja kättesaadavaks muutmise eest. Selleks 
määravad nad kõikehõlmavuse, kvaliteetse 
arstiabi kättesaadavuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtteid arvesse võttes
kindlaks selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning 
tagavad, et:

1. Ravi osutavad liikmesriigid on 
vastutavad tervishoiuteenuste korraldamise 
ja kättesaadavaks muutmise eest. Selleks
määravad nad kõikehõlmavuse, kvaliteetse 
arstiabi geograafilise ja rahalise
kättesaadavuse, tõhususe ja 
tulemuslikkuse, järjepidevuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtete alusel kindlaks 
selged kvaliteedi- ja ohutusnõuded nende 
territooriumil osutatavate 
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tervishoiuteenuste suhtes ning tagavad, et:
a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja üldtunnustatud 
häid tervishoiutavasid;

a) kehtestatud on mehhanismid, mis 
pakuvad tervishoiutöötajatele süsteemselt 
kvaliteetset haridust ja koolitust tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja üldtunnustatud 
häid tervishoiutavasid;

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) jälgitakse korrapäraselt, kuidas 
tervishoiuteenuste osutajad neid nõudeid 
praktikas rakendavad ning võetakse 
parandusmeetmeid, kui asjaomaseid 
nõudeid ei järgita, võttes arvesse 
meditsiini ja tervishoiutehnoloogia 
edusamme;

b) lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuseid 
osutatakse vastavalt ravi osutava 
liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
kvaliteedi- ja ohutusnõuetele ja -
suunistele, tagades, et:

i) patsientidele ja teistest liikmesriikidest 
tervishoiuteenuste osutajatele esitatakse 
muu hulgas ka elektrooniliselt teavet 
kõnealuste nõuete ja suuniste, sh 
järelevalvesätete kohta;
ii) patsientidele ja teistest liikmesriikidest 
tervishoiuteenuste osutajatele esitatakse 
teavet ravi võimaluste, kättesaadavuse ja 
keskmiste või kohustuslike hindade kohta 
ning tervishoiuteenuse osutaja 
kindlustuskaitse või kutsevastutusega 
seotud muu individuaalse või kollektiivse 
kaitse vahendi üksikasju käsitlevate 
eeskirjade kohta; 

Selgitus

Artikli 11 sätted tuleks inkorporeerida artiklisse 5, sest need käsitlevad ühte ja sedasama 
teemat. Võib kaaluda artikli 11 välja jätmist.

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse huvides tuleks kvaliteedi- ja ohutusnõuete määratlust 
käsitleda üksnes kohaldatava seaduse seisukohast.
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Patsiente ja teenuseosutajaid tuleb liikmesriikide kvaliteedi- ja ohutusnõuetest teavitada.
Kuid patsiente tuleks teavitada ka teraapiavõimalustest, et neil oleks võimalik teha valik.

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tervishoiuteenuste osutajad esitavad 
kogu vajaliku teabe, et võimaldada 
patsientidel teha teadlik valik, eelkõige 
osutatava tervishoiuteenuse 
kättesaadavuse, hindade ja tulemuste ning 
nende kindlustuskaitse või 
kutsevastutusega seotud muu individuaalse 
või kollektiivse kaitse vahendi üksikasjade 
kohta;

c) tervishoiuteenuste osutajad esitavad 
kogu vajaliku teabe, et võimaldada 
patsientidel teha teadlik valik, eelkõige
ravi võimaluste, osutatava 
tervishoiuteenuse kättesaadavuse, hindade, 
kvaliteeditõendite ja ohtude ning nende 
kindlustuskaitse või kutsevastutusega 
seotud muu individuaalse või kollektiivse 
kaitse vahendi üksikasjade kohta;

Selgitus

Patsiente tuleb teavitada erinevatest teraapiavõimalustest, et neil oleks võimalik teha teadlik 
valik.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) patsientidel on võimalik esitada kaebusi 
ning neile heastatakse kahju ja makstakse 
hüvitist, kui nad kannavad neile osutatud 
tervishoiuteenuse tagajärjel kahju;

välja jäetud

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri ja lõige 1 – punktid f ja g ning lõiked 1 a ja 1 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) isikuandmete töötlemisel kaitstakse
eraelu puutumatuse põhiõigust kooskõlas 
liikmesriikide meetmetega, millega on üle 
võetud isikuandmete kaitset käsitlevad 
ühenduse sätted, eelkõige direktiividega 
95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ;

f) on kaitstud õigus ravi järjepidevusele, 
edastades patsiendi kohta vajalikud 
raviandmed. Seoses sellega tuleb
isikuandmete töötlemisel kaitsta eraelu 
puutumatuse põhiõigust kooskõlas 
liikmesriikide meetmetega, millega on üle 
võetud isikuandmete kaitset käsitlevad 
ühenduse sätted, eelkõige direktiividega 
95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ;

g) teiste liikmesriikide patsiente 
koheldakse võrdsetel alustel ravi osutava 
liikmesriigi elanikega, see põhimõte 
hõlmab ka ühenduse ja ravi osutava 
liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud 
kaitset diskrimineerimise eest.

g) teiste liikmesriikide patsiente 
koheldakse võrdsetel alustel ravi osutava 
liikmesriigi elanikega, see põhimõte 
hõlmab ka ühenduse ja ravi osutava 
liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud 
kaitset diskrimineerimise eest;

g a) tehakse süstemaatilisi ja jätkuvaid 
pingutusi selle nimel, et tagada nende 
nõuete täiustamine vastavalt nõukogu 
järeldustele Euroopa Liidu 
tervishoiusüsteemide ühiste väärtuste ja 
põhimõtete kohta*, pidades silmas 
rahvusvahelise meditsiiniteaduse 
edusamme, üldiselt tunnustatud häid 
tavasid ja uusi meditsiinitehnoloogiaid;
g b) ravi osutava liikmesriigi pädevad 
asutused kontrollivad artikli 18 alusel 
kogutud andmete alusel regulaarselt oma 
tervishoiusüsteemide kättesaadavust, 
kvaliteeti ja finantsolukorda ning võtavad 
regulaarselt asjakohaseid meetmeid 
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selleks, et tagada nõutav rahvatervise tase 
ja sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantssuutlikkus;
g c) käesoleva direktiivi alusel ei nõuta, et 
tervishoiuteenuste osutajad peavad 
nõustuma ravikavadega või eelistama 
teiste liikmesriikide patsiente oma riigi 
samade vajadustega patsientide arvelt, 
eeskätt seetõttu, et sellega kaasneb 
ootejärjekordade pikenemine;
g d) õigus kirjalikule või elektroonilisele 
tervisekaardile on ravi järjepidevuse 
huvides tagatud;
g e) teisest liikmesriigist pärit patsientidele 
osutatud tervishoiuteenuste kulude 
arvutus vastab patsientidelt või nende 
tervisekindlustusettevõtetelt ravi osutavas 
liikmesriigis tegelikult võetud keskmisele 
tasule.
1 a. Et tagada patsientide turvalisus, 
jälgivad ravi osutavad liikmesriigid ja 
kindlustajariigid, et:
a) patsientidel on võimalik esitada kaebusi 
eelkõige Euroopa ombudsmanile, kes 
tegeleb patsientide kaebustega seoses 
eellubade, ravi kvaliteedi ja maksetega, 
ning neile heastatakse kahju ja makstakse 
hüvitist, kui nad kannavad neile osutatud 
piiriülese tervishoiuteenuse tagajärjel 
kahju;
b) ravi osutava liikmesriigi kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded avalikustatakse kodanikele 
kättesaadavalt, arusaadavas keeles ja 
selgel kujul;
c) on kaitstud õigus ravi järjepidevusele, 
edastades patsiendi kohta vajalikud 
raviandmed, võttes nõuetekohaselt arvesse 
lõike 1 punkti e sätteid ja vastavalt 
artiklile 13, ning ravi saanud patsientidel 
on ravi järjepidevuse huvides õigus saada 
ravist ja meditsiinilistest nõuannetest 
ülevaade kirjalikult või elektrooniliselt;
d) välisriigis osutatud raviteenuste 
tulemusena tekkinud tüsistuse korral või 

Adlib Express Watermark



PE 418.168v02-00 28/52 AD\773861ET.doc

ET

juhul, kui osutub vajalikuks täiendav 
arstlik järelevalve, tagab kindlustajariik 
kulude katmise samal tasemel nagu tema 
enda territooriumil osutatava 
tervishoiuteenuse puhul.
* ELT C 146, 22.6.2006, lk 1.

e) nad teavitavad üksteist viivitamata ja 
ennetavalt tervishoiuteenuste osutajatest 
või tervishoiutöötajatest, kelle registris 
olemise või teenuste osutamise õiguse 
suhtes võetakse regulatiivmeetmeid.
1 b. Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
osutatud menetluse kohaselt vastu 
meetmed, mida on vaja terviseandmete 
ühtse turvalisustaseme saavutamiseks 
riiklikul tasandil, võttes arvesse selle 
valdkonna olemasolevaid tehnilisi 
standardeid.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niivõrd kui see on piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise 
võimaldamiseks vajalik ja lähtudes 
kõrgetasemelisest tervisekaitsest, töötab 
komisjon koostöös liikmesriikidega välja 
Euroopa suunised, et lihtsustada lõigu 1 
rakendamist.

3. Niivõrd kui see on piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise 
võimaldamiseks vajalik ja lähtudes 
kõrgetasemelisest tervisekaitsest, töötab 
komisjon koostöös liikmesriikidega välja 
ettepanekud, et lihtsustada lõike 1 
rakendamist. Need suunised aitavad 
liikmesriikidel määrata nende 
territooriumil osutatavate 
tervishoiuteenuste selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded.

Selgitus

Komisjon vastutab ainult piiriülese tervishoiu eest. Suuniste väljatöötamine tungiks selgelt 
liikmesriikide pädevusvaldkonda seoses tervishoiusüsteemiga. Subsidiaarsuse põhimõtte 
kohaselt vastutavad liikmesriigid oma tervishoiuteenuste korraldamise eest.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises liikmesriigis osutatavad 
tervishoiuteenused

Teises liikmesriigis või teisest 
liikmesriigist osutatavad 
tervishoiuteenused

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 ilma seda 
liikmesriiki füüsiliselt külastamata või 
soovivad osta sealt tervishoiuga seotud 
tooteid, võivad saada neid
tervishoiuteenuseid või tooteid, kui 
kõnealune ravi või tooted kuuluvad 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 või samasuguseid või 
samalaadseid tooteid oleks ostetud tema 
territooriumil. Direktiiv ei takista 
liikmesriike võtmast vastu soodsamaid 
eeskirju, nt et ravikulud hüvitatakse 
(kõrgema) määra alusel, mis kehtib 
liikmesriigis, kus ravi osutati või kust 
tooted osteti. Nii võib see olla eelkõige 
ravi puhul, mida võib osutada käesoleva 
direktiivi artiklis 15 sätestatud Euroopa 
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tugikeskuste võrgustike kaudu. Igal juhul 
on kindlustajariigi pädevuses määrata 
kindlaks tervishoiuteenused ja tooted, mille 
eest tasutakse, olenemata nende osutamise
või ostmise kohast.

Selgitus

Ettepanek sätestab ainult liikmesriikide võimaluse piirata patsientide väljavoolu. Tuleb 
sätestada ka vastupidine võimalus, nimelt patsientide sissevoolu piiramine. Nii patsientide 
väljavool kui ka sissevool võivad kahjustada sotsiaalkindlustussüsteemide finantstasakaalu 
ja/või ravi mahtu ja kättesaadavust.

Muudatusettepanek 39

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 
samalaadset tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigis, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikku 
maksumust.

2. Teises liikmesriigis osutatava 
tervishoiuteenuse kulud, juhul kui need 
kuuluvad hüvede hulka, mis on sätestatud 
kindlustajariigi õigusaktides ja millele 
kindlustatul on õigus, hüvitab või tasub 
kindlustajariigi sotsiaalkindlustussüsteem
kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega 
vähemalt samas ulatuses, nagu seda oleks 
tehtud juhul, kui patsiendi jaoks niisama 
tulemuslikku tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigis, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikku 
maksumust. Liikmesriigid katavad muud 
seonduvad kulud, näiteks teraapiakulu, 
kui üldmaksumus ei ületa 
kindlustajariigis tasutavat summat.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid või 
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saada soovivale patsiendile seoses 
tervishoiuteenuste osutamise ja 
tervishoiuteenuste kulude hüvitamisega
samasugused tingimused, abikõlblikkuse 
kriteeriumid ning õigus- ja 
haldusformaalsused, nagu ta kehtestaks 
samade või samalaadsete 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes enda 
territooriumil, kui need nõuded ei ole 
diskrimineerivad ega takista isikute vaba 
liikumist.

tervishoiuga seotud tooteid saada 
soovivale patsiendile samasugused 
tingimused, abikõlblikkuse kriteeriumid 
ning õigus- ja haldusformaalsused, nagu ta 
kehtestaks samade või samalaadsete 
tervishoiuteenuste osutamise või toodete 
ostmise suhtes enda territooriumil, kui 
need nõuded ei ole diskrimineerivad ega 
takista teenuste ja kaupade vaba liikumist.

Selgitus

Siin ei ole oluline mitte isikute vaba liikumine (see põhimõte on määruse nr 1408/71 aluseks), 
vaid kaupade ja teenuste vaba liikumine.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 
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. Need kulud 
hõlmavad ka reisikulusid, kui tekib 
põhjendamatu viivitus või haruldase 
haiguse puhul olukord, kus ravi ei ole 
kättesaadav, kuid see ei puuduta sellist 
ravi, mis on kindlustajariigis keelatud.

Selgitus

Kui kindlustatud isikud on sunnitud tervishoiuteenuse saamiseks sõitma teise liikmesriiki, 
tuleks ka põhjendatud või põhjendamata viivitusest või ravi kättesaamatusest – mis on eriti 
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oluline haruldaste haiguste puhul – tingitud kulud arvata abikõlblike kulude hulka, mille 
hüvitab kindlustajariigi tervishoiuteenuse pakkuja. Kuid see ei kehti juhul, kui kõnealune ravi 
on kindlustajariigis keelatud.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kindlustajariik ei kehtesta teises 
liikmesriigis osutatud haiglavälise ravi 
kulude hüvitamise suhtes eelloa taotlemise 
nõuet, kui tema territooriumil osutamise 
korral oleks kõnealuse ravi hüvitanud tema 
sotsiaalkindlustussüsteem.

7. Kindlustajariik ei kehtesta teises 
liikmesriigis osutatud haiglavälise ravi ega 
teises liikmesriigis ostetud tervishoiuga 
seotud toodete ostmise kulude hüvitamise 
suhtes eelloa taotlemise nõuet, kui tema 
territooriumil osutamise korral oleks 
kõnealuse ravi hüvitanud või tema
territooriumil ostmise korral oleks toodete 
ostmise hüvitanud tema
sotsiaalkindlustussüsteem.

Selgitus
Tervishoiuga seotud kaupade (nt meditsiiniseadmete) ostmine oli Deckeri kohtuasja teemaks 
(antud juhul olid vaidlusaluseks seadmeks prillid), mistõttu peaks selle lisama ka direktiivi, 
mille eesmärgiks on Kohlli ja Deckeri kohtuotsuste kodifitseerimine.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haiglaravi ja eriarstiabi Haiglaravi

Muudatusettepanek 44

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
koostöös ja dialoogis liikmesriikide 
tervishoiuasutustega ning ajakohastab 
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eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi elemente, võetakse vastu 
kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

seda võimalusel korrapäraselt. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi elemente, 
võetakse vastu kooskõlas artikli 19 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Selgitus

Hea tava kohaselt tuleks selle spetsiifilise nimekirja koostamisel teha koostööd ja pidada 
dialoogi liikmesriikide pädevate tervishoiuasutustega, arvestades, et haigused ja nende ravi ei 
ole kõikides liikmesriikides ühesugused.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariik võib kehtestada 
eellubade süsteemi teises liikmesriigis 
osutatud haiglaravi maksumuse 
hüvitamiseks enda 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

3. Kindlustajariik võib erandkorras
kehtestada eellubade süsteemi teises 
liikmesriigis osutatud haiglaravi 
maksumuse hüvitamiseks enda 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks 
ööks.

a) tervishoiuteenus, mida saab pakkuda 
ainult meditsiinilises infrastruktuuris ja 
mis tavaliselt nõuab patsiendi haiglasse 
paigutamist.

b) süsteemi eesmärk on tegeleda käesoleva 
artikli rakendamisest tingitud patsientide 
väljavooluga ja vältida, et see kahjustab 
tõsiselt või võib tõenäoliselt tõsiselt 
kahjustada:

b) süsteemi eesmärk on tegeleda käesoleva 
artikli rakendamisest tingitud patsientide 
väljavooluga ja vältida, et see kahjustab 
tõsiselt või võib tõenäoliselt tõsiselt 
kahjustada:

i) liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu ning/või

i) liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu ning/või

ii) haiglasektori planeerimist ja 
ratsionaliseerimist, mida tehakse haiglate 
ülekoormatuse, haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 

ii) liikmesriigi haiglasektori planeerimis-
ja ratsionaliseerimiseesmärke, millega 
tagada piisav ja püsiv juurdepääs 
kvaliteetsete haiglaraviteenuste
tasakaalustatud valikule asjaomase 
liikmesriigi territooriumil ning vältida 
rahaliste, tehniliste ja inimressursside 
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ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikmesriigi 
territooriumil.

raiskamist.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui eelluba on taotletud ja antud, 
tagab kindlustajariik, et patsient peab 
eelnevalt tasuma ainult need kulud, mida 
ta oleks pidanud tasuma samamoodi, kui 
tervishoiuteenust oleks osutatud tema 
enda riigi tervishoiusüsteemis. Muude 
kulude puhul peaksid liikmesriigid 
püüdma rahalised vahendid raviteenuste 
rahastajate ja osutajate vahel otse üle 
kanda.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Oma kindlustajariigis ravijärjekorras 
olevate patsientide suhtes ei kohaldata 
eelloa taotlemise nõuet, kui selle 
saamiseks vajalik aeg kahjustaks nende 
tervislikku seisundit või nende ravi või kui 
kõnealust ravi ei ole asjaomastele 
isikutele võimalik osutada nende 
kindlustajariigis, kuid see ei puuduta 
protseduure, mis on kindlustajariigi 
õiguse kohaselt keelatud.

Selgitus

Lubamatute viivituste korral ei tohiks patsientidelt eelluba nõuda. Samuti ei tohiks seda teha 
patsientide puhul, kes ei saa ravi, kuna see ei ole nende kindlustajariigis kättesaadav. Siiski ei 
tohiks seda tõlgendada sellise ravi pakkumise ja rahastamise lihtsustamisena, mis on 
kindlustajariigi õiguse kohaselt keelatud.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Oma koduriigis ravijärjekorras 
olevate ja kiiresti ravi vajavate patsientide 
suhtes eelloa taotlemise nõuet ei 
kohaldata.

Selgitus

Oma koduriigis ravijärjekorras olevatele ja kiiresti ravi vajavatele patsientidele tuleks anda 
õigus otsida eelluba taotlemata õigeaegset ravi teises liikmesriigis. Neile tuleks samuti anda 
õigus, et nende tihti üsna kalli ravi maksab päritoluriik täies ulatuses otse ravi osutanud 
liikmesriigile (ilma et selle eest peaks ette tasuma).

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Haruldasi haigusi põdevate 
patsientide suhtes eelloa taotlemise nõuet 
ei kohaldata.

Selgitus

Teadmiste ja oskusteabe üldise vähesuse kontekstis riigi tasandil tuleks haruldasi, nii 
diagnoositud kui diagnoosimata haigusi põdevatele patsientidele anda õigus valida, kust nad 
tervishoiuteenuseid ostavad, ilma et selleks oleks nõutav eelluba. Neile tuleks samuti anda 
õigus, et nende tihti üsna kalli ravi maksab päritoluriik täies ulatuses otse ravi osutanud 
liikmesriigile (ilma et selle eest peaks ette tasuma), seda isegi ja eelkõige siis, kui 
patsientidele vajalikku ravi nende kindlustajariigis ei eksisteeri, kuna see on tihti põhjus, mis 
nad peavad välismaale suunduma.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Lubade andmise skeemid põhinevad 
kriteeriumidel, mis välistavad pädevate 
asutuste hindamisõiguse kasutamise 
meelevaldselt või oma äranägemise järgi.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui eelluba on antud, püüab 
kindlustajariik hüvitada mis tahes 
täiendavad kulud, mille ostja peab tasuma 
otse teenuseosutajale.

Selgitus

Liikmesriigid peaksid lihtsustama tekkinud kulude tasumist kindlustajariigi kindlustaja poolt 
otse ravi osutava liikmesriigi teenuseosutajale. See peaks toimuma nii, et patsiente ei tuleks 
koormata ettemaksetega, mis võivad toimida takistusena juurdepääsul ravile.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Patsientide kaebustega seoses eelloa, 
ravi kvaliteedi ja maksetega hakkab 
tegelema Euroopa Ombudsman.

Selgitus

Patsientidel peaks olema õigus teha oma hääl kuuldavaks ELi tasandil, kui neil on kaebusi 
sellistes tähtsates küsimustes nagu eelluba, ravi kvaliteet ja maksed.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist korraldab komisjon 
teostatavusuuringu arvelduskoja 
asutamise kohta käesoleva direktiivi 
alusel kulude hüvitamise lihtsustamiseks 
piiriüleselt ning erinevate 
tervishoiusüsteemide ja valuutatsoonide 
vahel ning esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande ja teeb vajaduse 
korral õigusakti ettepaneku.

Selgitus

Liikmesriigid peaksid lihtsustama kulude hüvitamist liikmesriikide vahel viisil, mis 
võimaldaks kulude võimalikult objektiivset ja erapooletut mõõtmist. See võiks olla osa 
tõhusast lahendusest nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariigid tagavad 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.

1. Kindlustajariigid tagavad 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.
Patsiendiorganisatsioonid peaksid 
koostöös riigi pädevate ametiasutustega 
osalema patsientidele teabe andmise ja 
levitamise protsessis.

Selgitus
Patsiendiorganisatsioonid on väärtuslik ressurss teabe otse patsientidele andmise ja 
levitamise protsessis osalevate riigi pädevate ametiasutuste toetamisel.
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Igas liikmesriigis luuakse sõltumatu 
nõustamiskeskus, et anda patsientidele 
nõu erinevate raviteenuste kohta 
liikmesriikides. Nõustamiskeskuse antava 
teabe alusel otsustavad patsiendid, millist 
raviteenust nad eelistavad.

Muudatusettepanek 56

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. Nimetatud 
riiklikud kontaktpunktid tuleks luua 
tõhusal ja läbipaistval viisil. Teavet nende 
olemasolu kohta tuleks sobival viisil 
levitada kõikides liikmesriikides, et 
patsientidel oleks teavet lihtne kätte 
saada.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riiklikud piiriüleste 
tervishoiuteenuste kontaktpunktid võib 
ühitada ka liikmesriikides olemasolevate 
teabekeskustega.
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Selgitus

Sissejuhatava osa põhjenduses 36 sedastatakse selgelt, et riiklikud kontaktpunktid võib 
ühitada liikmesriikides olemasolevate struktuuridega, ja seda tuleks direktiivi sätetes selgelt 
väljendada. See võimaldab vältida liikmesriikidele seoses direktiivi rakendamisega täiendava 
halduskoormuse panemist.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustajariigi riiklik kontaktpunkt teeb 
tihedat koostööd liikmesriigi teiste 
pädevate asutuste ja teiste liikmesriikide, 
eelkõige ravi osutava liikmesriigi 
kontaktpunktide ning komisjoniga, selleks 
et:

2. Kindlustajariigi riiklik kontaktpunkt teeb 
tihedat koostööd liikmesriigi teiste 
pädevate asutustega – kuid on neist 
sõltumatu – ja teiste liikmesriikide, 
eelkõige ravi osutava liikmesriigi riiklike 
kontaktpunktide, patsientide 
organisatsioonide ning komisjoniga, 
selleks et:

Selgitus

On hädavajalik, et riiklike kontaktpunktide tegevus oleks sõltumatu liikmesriigi teistest 
pädevatest asutustest, näiteks riiklikest tervishoiuteenistustest, kuna viimastel võib tekkida 
motivatsioon mõjutada esimesi pigem omaenda kui patsientide eelisõigustest lähtudes.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, tervishoiuteenuse 
osutaja avalik-õigusliku või eraõigusliku 
staatuse, hüvitamiskorra ja määrade, 
kaebuste esitamise menetluste ja 
heastamisvahenditega, mis on 
kättesaadavad teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste puhul, ning 
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kohaldatavate tingimuste kohta;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) edendada rahvusvahelise kohtuvälise 
lahendusskeemi arendamist piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamisest tekkinud 
vaidluste lahendamiseks.

d) edendada koostöös ombudsmaniga 
rahvusvahelise kohtuvälise lahendusskeemi 
arendamist piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamisest tekkinud vaidluste 
lahendamiseks.

Selgitus

Ombudsman on igas liikmesriigis tegutsev sõltumatu organ, kes uurib peamiselt avaliku 
teenistuse asutuste konkreetseid haldustavasid või puudusi või tegusid, mis rikuvad füüsiliste 
või juriidiliste isikute õigusi või kahjustavad nende õigustatud huvisid. Antud konkreetsel 
juhul võiks ombudsman aidata kaasa vaidluste lahendamisele.

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) esimese etapi arstiabi osutajad 
teavitavad patsiente riiklike 
kontaktpunktide olemasolust ja 
ülesannetest nende kindlustajariigis.

Selgitus

Esimese etapi arstiabi osutajad, nagu perearstid/üldarstid, on enamikul juhtudel esimeseks 
kontaktpunktiks patsiendi ja tervishoiuteenuse vahel. Patsientide teavitamiseks nende 
õigustest piiriülestele tervishoiuteenustele tuleks esimese etapi arstiabi osutajad seetõttu 
kohustada suunama patsiente riiklike kontaktpunktide poole, et anda neile võimalikult 
täielikku teavet nende ravivõimaluste kohta.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13  lõiked 2 a, 2 b ja 2c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad koostöö oma 
erinevate pädevate asutuste vahel, et 
tagada artikli 10 kohaselt patsientide 
käsutusse antava teabe usaldusväärsus.
2 b. Liikmesriigid teevad koostööd, et 
tagada välisriigis saadud raviteenustest 
tulenevate võimalike tüsistustega seotud 
järelevalve ja/või ravi. Ravi osutav 
liikmesriik tagab nimetatud järelevalve 
ja/või raviga seotud kulude katmise eest 
vastutavale kindlustajariigile kahju puhul 
kaebevõimalused ja juurdepääsu isiku 
tervisekaardile.
2 c. Luuakse ELi register 
meditsiinipraktikutest, kes on mõne ELi 
liikmesriigi meditsiiniregistrist kustutatud 
või kelle suhtes liikmesriigi asjaomased 
asutused on kehtestanud piiranguid või 
käivitanud distsiplinaarmenetluse; 

Selgitus

Artiklite 5 ja 10 uute sätete suhtes tuleks kohaldada koostöökohustust.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ravim on vastavalt direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 6 lõikele 1 liikmesriigi 
territooriumil turustamiseks loa saanud, 
tagab liikmesriik, et volitatud isiku poolt 
teises liikmesriigis patsiendile nimeliselt 
väljakirjutatud individuaalset retsepti on 
võimalik tema territooriumil kasutada ning 
et individuaalsete retseptide tunnustamisele 

1. Kui ravim on vastavalt direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 6 lõikele 1 liikmesriigi 
territooriumil turustamiseks loa saanud, 
tagab liikmesriik, et volitatud isiku poolt 
teises liikmesriigis patsiendile nimeliselt 
väljakirjutatud individuaalset retsepti selle 
ravimi jaoks on võimalik tema 
territooriumil kasutada ning et 
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piirangute kehtestamine on keelatud, välja 
arvatud juhul:

individuaalsete retseptide tunnustamisele 
piirangute kehtestamine on keelatud, välja 
arvatud juhul:

Selgitus

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui individuaalse retsepti ehtsuse või 
sisu suhtes on põhjendatud ja õigustatud 
kahtlus.

b) kui individuaalse retsepti ehtsuse või 
sisu või retsepti väljakirjutanud isiku 
retsepti väljakirjutamise volituste suhtes 
on põhjendatud ja õigustatud kahtlus.

Selgitus

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 rakendamise hõlbustamiseks 
võtab komisjon vastu:

2. Lõike 1 rakendamise hõlbustamiseks 
pakub komisjon välja:

Selgitus

Loetletud meetmed avaldavad paratamatult mõju tervishoiutöötajate tegevusele ja 
rahvatervise kaitsele. Liikmesriikidel peaks olema lubatud säilitada oma pädevus nendes 
valdkondades.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) meetmed, mis võimaldavad farmatseudil 
või mõnel teisel tervishoiutöötajal 
kontrollida retsepti ehtsust ja seda, kas 
retsepti on teises liikmesriigis välja 
kirjutanud volitatud isik, kusjuures 
töötatakse välja ühenduse retsepti vorm ja 
toetatakse e-retseptide koostalitlusvõimet;

a) meetmed, mis võimaldavad farmatseudil 
või mõnel teisel tervishoiutöötajal 
kontrollida retsepti ehtsust ja seda, kas 
retsepti on teises liikmesriigis välja 
kirjutanud volitatud isik, kusjuures 
töötatakse välja ühenduse retsepti vorm ja 
toetatakse e-retseptide koostalitlusvõimet.
Andmekaitsealaseid kaitsemeetmeid 
võetakse arvesse ja need lisatakse 
nimetatud arendusprotsessi alates selle 
algstaadiumist;

Selgitus

Nagu on soovitatud Euroopa andmekaitseinspektori arvamuses, on see oluline, et tagada 
andmekaitse kõrge tase.
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) meetmed, millega lihtsustatakse 
kontakti loomist retsepti väljakirjutanud 
ja ravimit kätteandva osapoole vahel, et 
selgitada seoses retseptiga tekkinud 
kahtlused;

Selgitus
Euroopa retseptide tunnustamise süsteem peaks võimaldama otsekontakti arstide ja 
farmatseutide vahel. Selline otsekontakt on oluline eeldus võimalike ravimiteraapiat 
puudutavate küsimuste selgitamiseks ja on juba praegu liikmesriikides levinud tava.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artiklit 14 kohaldatakse ka asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide kohaselt lubatud 
meditsiiniseadmete tarnimiseks välja 
kirjutatud retseptide suhtes.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu Komisjon võtab vastu:
a) loetelu erikriteeriumide ja -tingimuste 
kohta, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama, kaasa arvatud 
Euroopa tugikeskuste võrgustikega ühineda 
soovivatelt tervishoiuteenuste osutajatelt 
nõutavad tingimused ja kriteeriumid, 
eelkõige kindlustamaks, et Euroopa 

a) loetelu erikriteeriumide ja -tingimuste 
kohta, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama, kaasa arvatud 
loetelu haruldasemate haiguste kohta, 
mida tuleb arvesse võtta, ning Euroopa 
tugikeskuste võrgustikega ühineda 
soovivatelt tervishoiuteenuste osutajatelt 
nõutavad tingimused ja kriteeriumid, 
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tugikeskuste võrgustikud eelkõige kindlustamaks, et Euroopa 
tugikeskuste võrgustikud:

Selgitus

Nagu on sedastatud komisjoni ettepaneku seletuskirjas (punkt 8.3), on Euroopa tugikeskuste 
võrgustike peamine eesmärk osutada „tervishoiuteenuseid patsientidele, kelle seisund nõuab 
erilist ressursside või asjatundlikkuse koondamist, et anda taskukohase hinnaga, kvaliteetset 
ja kulutasuvat arstiabi”. Direktiivi asjakohane artikkel peaks seda kajastama.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) meetmed Euroopa tugikeskuste 
võrgustike kaudu osutatavate raviteenuste 
hinna taskukohasuse ja geograafilise 
juurdepääsetavuse tagamiseks.

Selgitus

Kui teatava eriarstiabi osutamine korraldatakse Euroopa tasandil, tuleb garanteerida sellele 
juurdepääsetavuse säilimine.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Telemeditsiin

Telemeditsiini praktikud, kes osutavad 
ELis patsientidele tervishoiuteenust, 
registreeritakse selle liikmesriigi 
meditsiiniregistris, kust telemeditsiinilist 
ravi osutatakse.

Selgitus

ELi liikmesriikide meditsiiniregistrites tuleb registreerida kõik nende liikmesriikides asuvad 
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arstid, kes patsientidele tervishoiuteenust osutavad, olenemata sellest, kus praktik sellist ravi 
osutab.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö uute tervishoiutehnoloogiate 
juhtimise alal

Koostöö tervishoiutehnoloogiate juhtimise 
alal

Selgitus

Kavandatud võrgustik peab töötama vastavalt hea valitsemistava põhimõtetele, nagu on 
sätestatud Euroopa avalikku haldust käsitlevas komisjoni valges raamatus (2001), eriti seoses 
avatuse, vastutuse, tõhususe ja järjekindlusega. Koostöö tervishoiutehnoloogiate hindamise 
valdkonnas peaks edendama läbipaistvaid, objektiivseid, kaasavaid ja ajakohaseid menetlusi.
Komisjon peaks seetõttu võimaldama juurdepääsu üksnes nendele tervishoiutehnoloogia 
hindamisasutustele, mis vastavad nimetatud nõuetele. Käesolev muudatusettepanek on 
kooskõlas muudatusettepanekuga põhjenduse 43 kohta.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Komisjon seab Euroopa 
Parlamendiga konsulteerides sisse 
tegevusraamistiku võrgustiku jaoks, mis 
põhineb hea valitsemistava põhimõtetel, 
sh läbipaistvusel, objektiivsusel ja 
õiglastel menetlustel, ning ühiskonna 
kõigi asjaomaste sidusrühmade, sh 
tervishoiutöötajate, patsientide, teadlaste 
ja majandusharu esindajate laialdasel ja 
täieõiguslikul osalemisel.

Selgitus

Kavandatud võrgustik peab töötama vastavalt hea valitsemistava põhimõtetele, nagu on 
sätestatud Euroopa avalikku haldust käsitlevas komisjoni valges raamatus (2001), eriti seoses 
avatuse, vastutuse, tõhususe ja järjekindlusega. Koostöö tervishoiutehnoloogiate hindamise 
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valdkonnas peaks edendama läbipaistvaid, objektiivseid, kaasavaid ja ajakohaseid menetlusi.
Komisjon peaks seetõttu võimaldama juurdepääsu üksnes nendele tervishoiutehnoloogia 
hindamisasutustele, mis vastavad nimetatud nõuetele. Käesolev muudatusettepanek on 
kooskõlas muudatusettepanekuga põhjenduse 43 kohta.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punktid a a, a b ja a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) leida jätkusuutlikke võimalusi 
ravimite kättesaadavuse, uuenduslikkuse 
tasustamise ja tervishoiueelarve 
haldamise eesmärkide 
tasakaalustamiseks;
a b) töötada välja kõiki eesmärke 
tasakaalustavad läbipaistvad, objektiivsed, 
kaasavad ja ajakohased menetlused ja 
meetodid;
a c) tagada ühiskonna kõigi asjaomaste 
sidusrühmade, eelkõige patsientide, 
meditsiinitöötajate, teadlaste ja 
majandusharu esindajate täieõiguslik 
osalemine;

Selgitus

Kavandatud võrgustik peab töötama vastavalt hea valitsemistava põhimõtetele, nagu on 
sätestatud Euroopa avalikku haldust käsitlevas komisjoni valges raamatus (2001), eriti seoses 
avatuse, vastutuse, tõhususe ja järjekindlusega. Koostöö tervishoiutehnoloogiate hindamise 
valdkonnas peaks edendama läbipaistvaid, objektiivseid, kaasavaid ja ajakohaseid menetlusi.
Komisjon peaks seetõttu võimaldama juurdepääsu üksnes nendele tervishoiutehnoloogia 
hindamisasutustele, mis vastavad nimetatud nõuetele. Käesolev muudatusettepanek on 
kooskõlas muudatusettepanekuga põhjenduse 43 kohta.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toetada objektiivse, usaldusväärse, 
õigeaegse, läbipaistva ja edastamiskõlbliku 

b) toetada objektiivse, usaldusväärse, 
õigeaegse, läbipaistva ja edastamiskõlbliku 
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teabe koostamist tervishoiutehnoloogiate 
lühi- ja pikaajalise tõhususe kohta ning 
võimaldada kõnealuse teabe tõhusat 
vahetamist riiklike ametiasutuste või 
organite vahel.

teabe koostamist tervishoiutehnoloogiate 
lühi- ja pikaajalise tõhususe kohta ning 
nende võimalike kõrvaltoimete ja mõjude 
kohta ühiskonnale, ning võimaldada 
kõnealuse teabe tõhusat vahetamist riiklike 
ametiasutuste või organite vahel.

Selgitus

Käesolevas artiklis nähakse ette koostöö tehnoloogia mõju hindamise eest vastutavate 
organite vahel tervishoiu valdkonnas. Lisaks teabele tehnoloogiate tõhususe kohta omavad 
kõnealused organid ka teavet nende võimalike kõrvaltoimete kohta ja muutuste kohta, mida 
need võivad ühiskonnas kaasa tuua. Seetõttu tuleks vahetada teavet ka nende küsimuste kohta.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid määravad lõikes 1 
osutatud võrgustikus osalevad 
ametiasutused ja organid ning edastavad 
komisjonile kõnealuste ametiasutuste ja 
organite nimed ja kontaktandmed.

3. Liikmesriigid määravad lõikes 1 
osutatud võrgustikus osalevad 
ametiasutused ja organid. Komisjon lubab 
võrgustikuga liituda ainult nendel 
ametiasutustel, kes järgivad hea 
valitsemistava põhimõtteid.

Selgitus

Kavandatud võrgustik peab töötama vastavalt hea valitsemistava põhimõtetele, nagu on 
sätestatud Euroopa avalikku haldust käsitlevas komisjoni valges raamatus (2001), eriti seoses 
avatuse, vastutuse, tõhususe ja järjekindlusega. Koostöö tervishoiutehnoloogiate hindamise 
valdkonnas peaks edendama läbipaistvaid, objektiivseid, kaasavaid ja ajakohaseid menetlusi.
Komisjon peaks seetõttu võimaldama juurdepääsu üksnes nendele tervishoiutehnoloogia 
hindamisasutustele, mis vastavad nimetatud nõuetele. Käesolev muudatusettepanek on 
kooskõlas muudatusettepanekuga põhjenduse 43 kohta.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 4. Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
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sätestatud korras vajalikud meetmed 
võrgustiku loomiseks ja juhtimiseks ning 
vahetatava teabe laadi ja liigi 
täpsustamiseks.

sätestatud korras vajalikud meetmed 
võrgustiku loomiseks ja juhtimiseks 
vastavalt eespool mainitud eesmärkidele
ning vahetatava teabe laadi ja liigi 
täpsustamiseks.

Selgitus

Kavandatud võrgustik peab töötama vastavalt hea valitsemistava põhimõtetele, nagu on 
sätestatud Euroopa avalikku haldust käsitlevas komisjoni valges raamatus (2001), eriti seoses 
avatuse, vastutuse, tõhususe ja järjekindlusega. Koostöö tervishoiutehnoloogiate hindamise 
valdkonnas peaks edendama läbipaistvaid, objektiivseid, kaasavaid ja ajakohaseid menetlusi.
Komisjon peaks seetõttu võimaldama juurdepääsu üksnes nendele tervishoiutehnoloogia 
hindamisasutustele, mis vastavad nimetatud nõuetele. Käesolev muudatusettepanek on 
kooskõlas muudatusettepanekuga põhjenduse 43 kohta.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad järelevalve 
eesmärgil statistilisi ja täiendavaid
andmeid piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamise, osutatud teenuste, osutajate ja 
patsientide, kulude ja tulemuste kohta. Nad 
koguvad kõnealuseid andmeid osana 
üldistest tervishoiuteenuste andmete 
kogumise süsteemidest kooskõlas 
liikmesriikide ja ühenduse õigusaktidega, 
mis käsitlevad statistika koostamist ja 
isikuandmete kaitset.

1. Liikmesriigid koguvad järelevalve 
eesmärgil statistilisi andmeid piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise, osutatud 
teenuste, osutajate ja patsientide, kulude ja 
tulemuste kohta. Nad koguvad kõnealuseid 
andmeid osana üldistest tervishoiuteenuste 
andmete kogumise süsteemidest kooskõlas 
liikmesriikide ja ühenduse õigusaktidega, 
mis käsitlevad statistika koostamist ja 
isikuandmete kaitset, ning eriti direktiivi 
95/46/EÜ artikli 8 lõikega 4.

Selgitus

Direktiivi 95/46 artikli 8 lõikes 4 sätestatakse eritingimused seoses terviseandmete hilisema 
kasutamisega.
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Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud andmed komisjonile vähemalt 
kord aastas, välja arvatud andmed, mis on 
juba kogutud vastavalt direktiivile 
2005/36/EÜ.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile
vajaduse korral lõikes 1 osutatud andmed, 
välja arvatud andmed, mis on juba kogutud 
vastavalt direktiivile 2005/36/EÜ. Selliste 
õiguspärastel eesmärkidel edastamiste 
vajaduse hindamine määratakse eelnevalt 
nõuetekohaselt kindlaks.

Selgitus

Andmete komisjonile edastamise kohustuse puhul tuleks pigem hinnata selle vajalikkust kui 
sätestada selleks kord aastas.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse 
artikli 8 sätteid. Otsuse 1999/468/EÜ 
artikli 5 punktis 6 ettenähtud tähtajaks 
kehtestatakse 3 kuud.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse 
artikli 8 sätteid. Otsuse 1999/468/EÜ 
artikli 5 lõikes 6 ettenähtud tähtajaks 
kehtestatakse 3 kuud. Kui 
rakendusmeetmed on seotud isikuandmete 
töötlemisega, konsulteeritakse Euroopa 
andmekaitseinspektoriga.

Selgitus

Nagu on soovitatud Euroopa andmekaitseinspektori arvamuses, on oluline Euroopa 
andmekaitseinspektoriga nendes küsimustes konsulteerida.
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Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast viie aasta möödumist alates artikli 
22 lõikes 1 osutatud kuupäevast koostab 
komisjon käesoleva direktiivi rakendamise 
kohta aruande ja esitab selle Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Pärast viie aasta möödumist alates artikli
22 lõikes 1 osutatud kuupäevast koostab 
komisjon käesoleva direktiivi rakendamise 
kohta aruande ja esitab selle Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Aruandes 
pööratakse erilist tähelepanu käesoleva 
direktiivi kohaldamise mõjule patsientide 
liikuvusele ja liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide kõikidele 
aspektidele. Vajadusel lisab komisjon 
aruandele ettepanekud õigusaktide 
muutmiseks.

Sel eesmärgil ja piiramata artikli 22 sätteid, 
teatavad liikmesriigid komisjonile igast 
meetmest, mille nad on kehtestanud või
mida nad on muutnud või säilitanud, et 
rakendada artiklites 8 ja 9 sätestatud 
menetlusi.

Sel eesmärgil ja piiramata artikli 22 sätteid, 
teatavad liikmesriigid komisjonile igast 
meetmest, mida nad direktiivi 
rakendamiseks kohaldavad.

Selgitus

Tuleks täpsustada hindamisaruandega seotud teatud aspekte, samuti tuleks aruanne esitada 
kolme aasta möödumisel.
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