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Muudatusettepanek 301
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II PEATÜKK välja jäetud
TERVISHOIUTEENUSTE ÜHISTE 
PÕHIMÕTETE JÄRGIMISE EEST 
VASTUTAVAD LIIKMESRIIKIDE 
AMETIASUTUSED

Or. en

Selgitus

II ja III peatüki eraldamine pole otstarbekas ega vajalik. Seetõttu on mõistlikum mõlema 
peatüki pealkirjad välja jätta.

Muudatusettepanek 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TERVISHOIUTEENUSTE ÜHISTE 
PÕHIMÕTETE JÄRGIMISE EEST 
VASTUTAVAD LIIKMESRIIKIDE
AMETIASUTUSED

TERVISHOIUTEENUSTE ÜHISTE 
PÕHIMÕTETE JÄRGIMISE EEST 
VASTUTAVAD LIIKMESRIIGID

Or. es

Selgitus

Kui kasutatakse mõistet „ametiasutused”, tuleb need asutused määratleda.
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Muudatusettepanek 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravi osutava liikmesriigi ametiasutuste
kohustused

Ravi osutava liikmesriigi kohustused

Or. es

Selgitus

Ühtlustamine II peatüki pealkirjas tehtud muudatusega.

Muudatusettepanek 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravi osutava liikmesriigi ametiasutuste 
kohustused

Liikmesriikide ametiasutuste kohustused

Or. en

Selgitus

Tõhusa piiriülese koostöö saavutamiseks ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamiseks kogu 
ELi ulatuses ei tohiks ametiasutuste vastutus, mis on seotud patsientide liikuvusega, piirduda 
ravi osutava liikmesriigiga, vaid peaks laienema ka kindlustajariigile.
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Muudatusettepanek 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Ravi osutava liikmesriigi 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:
a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja 
üldtunnustatud häid tervishoiutavasid;
b) jälgitakse korrapäraselt, kuidas 
tervishoiuteenuste osutajad neid nõudeid 
praktikas rakendavad ning võetakse 
parandusmeetmeid, kui asjaomaseid 
nõudeid ei järgita, võttes arvesse 
meditsiini ja tervishoiutehnoloogia 
edusamme;
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;
d) patsientidel on võimalik esitada kaebusi 
ning neile heastatakse kahju ja makstakse 
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hüvitist, kui nad kannavad neile osutatud 
tervishoiuteenuse tagajärjel kahju;
e) nende territooriumil osutatava ravi 
puhul on olemas kutsealase 
vastutuskindlustuse süsteemid või tagatis 
või samalaadne meede, mis on oma 
eesmärgilt samaväärsed või põhiolemuselt 
võrreldavad ning on kooskõlas riski 
iseloomu ja ulatusega;
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;
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.
2. Kõik liikmesriikide võetavad meetmed 
käesoleva artikli rakendamisel järgivad 
direktiivi 2005/36/EÜ 
(kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta) ja direktiivi 2000/31/EÜ 
(infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul) sätteid.
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.

Or. de
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Muudatusettepanek 306
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. See 
saavutatakse kõikehõlmavuse, kvaliteetse 
arstiabi kättesaadavuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse ning vastavalt vajadusele abi 
osutamise põhimõtteid arvesse võttes. 

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja 
üldtunnustatud häid tervishoiutavasid,
b) jälgitakse korrapäraselt, kuidas 
tervishoiuteenuste osutajad neid nõudeid 
praktikas rakendavad ning võetakse 
parandusmeetmeid, kui asjaomaseid 
nõudeid ei järgita, võttes arvesse 
meditsiini ja tervishoiutehnoloogia 
edusamme,
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,
d) patsientidel on võimalik esitada kaebusi 
ning neile heastatakse kahju ja makstakse 
hüvitist, kui nad kannavad neile osutatud 
tervishoiuteenuse tagajärjel kahju,
e) nende territooriumil osutatava ravi 
puhul on olemas kutsealase 
vastutuskindlustuse süsteemid või tagatis 
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või samalaadne meede, mis on oma 
eesmärgilt samaväärsed või põhiolemuselt 
võrreldavad ning on kooskõlas riski 
iseloomu ja ulatusega,
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,
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.

Or. sv

Selgitus

Oluline on rõhutada, et tervishoiuteenuste kavandamine ja arendamine on liikmesriigi 
pädevuses ja seetõttu pole vaja direktiiviga üksikasjalikke eeskirju sätestada.

Muudatusettepanek 307
Georgs Andrejevs

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 kättesaadavuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtteid arvesse võttes 
kindlaks selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning 
tagavad, et:

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 

a) kui tervishoiuteenust ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud 



AM\762980ET.doc 9/99 PE418.256v01-00

ET

järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja 
üldtunnustatud häid tervishoiutavasid;

või liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud 
või asutatud, osutatakse sellist 
tervishoiuteenust vastavalt ravi osutava 
liikmesriigi seadustele.

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) lõike 1 punktis a nimetatud 
tervishoiuteenust osutatakse vastavalt ravi 
osutava liikmesriigi poolt kindlaks 
määratud kvaliteedi- ja ohutusnõuetele ja 
-suunistele, tagades, et:

i) teistest liikmesriikidest pärit 
patsientidele ja tervishoiuteenuste 
osutajatele võib muu hulgas ka 
elektrooniliselt esitada teavet kõnealuste 
nõuete ja suuniste ning sealhulgas 
järelevalve sätete kohta;

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;

ii) teistest liikmesriikidest pärit 
patsientidele ja tervishoiuteenuste 
osutajatele võib esitada teavet osutatava 
tervishoiuteenuse kättesaadavuse, hindade 
ja tulemuste ning tervishoiuteenuse 
osutaja kindlustuskaitse või 
kutsevastutusega seotud muu individuaalse 
või kollektiivse kaitse vahendi üksikasjade 
kohta;

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

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

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

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

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) 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;
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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) ravi saanud patsientidel on õigus 
saada ravist ja ravi jätkamist 
puudutavatest meditsiinilistest 
nõuannetest ülevaade kirjalikult või 
elektrooniliselt;
g b) kehtestatud on rahvusvahelise 
meditsiini saavutusi ja üldtunnustatud 
häid tervishoiutavasid arvestavad 
mehhanismid tagamaks, et 
tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, eelkõige 
kvaliteetse hariduse ja väljaõppe kaudu,
ning toetamaks kooskõlastatud 
õppekavade väljatöötamist ja 
meditsiinitöötajate akrediteerimist;
g c) jälgitakse korrapäraselt, kuidas 
tervishoiuteenuste osutajad neid nõudeid 
praktikas rakendavad ning võetakse 
parandusmeetmeid, kui asjaomaseid 
nõudeid ei järgita, võttes arvesse 
meditsiini ja tervishoiutehnoloogia 
edusamme.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiiviga on vaja sätestada kohustus võtta meetmed, mis võimaldavad 
liikmesriikidel tõhusalt rakendada tervishoiuteenuste osutamise kõikehõlmavuse, võrdsuse, 
solidaarsuse, kvaliteedi, ohutuse ja arstiabile juurdepääsu põhimõtteid.
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Muudatusettepanek 308
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Kui tervishoiuteenust ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud, 
või liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud 
või asutatud, osutatakse sellist 
tervishoiuteenust käesoleva artikli lõike 2 
kohaselt vastavalt ravi osutava 
liikmesriigi seadustele.

Ravi osutav liikmesriik tagab, 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 tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse
rahvusvahelise meditsiini ja 
üldtunnustatud heade tervishoiutavade
edusamme;

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) lõike 1 punktis a nimetatud 
tervishoiuteenust osutatakse vastavalt ravi 
osutava liikmesriigi poolt kindlaks 
määratud kvaliteedi- ja ohutusnõuetele ja 
-suunistele, tagades, et:

i) teistest liikmesriikidest pärit 
patsientidele ja tervishoiuteenuste 
osutajatele võib muu hulgas ka 
elektrooniliselt esitada teavet kõnealuste 
nõuete ja suuniste ning sealhulgas 
järelevalve sätete kohta;
ii) teistest liikmesriikidest pärit 
patsientidele ja tervishoiuteenuste 
osutajatele võib esitada teavet 
ravivõimaluste, osutatava 
tervishoiuteenuse kättesaadavuse, 
hindade ja tulemuste ning 
tervishoiuteenuse osutaja kindlustuskaitse 
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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 
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
ravivõimaluste, osutatava 
tervishoiuteenuse kättesaadavuse, hindade 
ja võimalike tulemuste ning nende 
kindlustuskaitse või kutsevastutusega 
seotud muu individuaalse või kollektiivse 
kaitse vahendi üksikasjade kohta;

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

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

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

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

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) 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;

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) ravi saanud patsientidel on õigus 
saada ravi ja ravi jätkamist puudutavatest 
meditsiinilistest nõuannetest ülevaade 
kirjalikult või elektrooniliselt.

Or. de
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Muudatusettepanek 309
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Kui tervishoiuteenust ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud, 
või liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub, osutatakse sellist 
tervishoiuteenust käesoleva artikli lõike 2 
kohaselt vastavalt ravi osutava 
liikmesriigi seadustele.

Tervishoiuteenused osutatakse vastavalt 
ravi osutava liikmesriigi poolt kindlaks 
määratud kvaliteedi- ja ohutusnõuetele ja 
-suunistele. Ravi osutav liikmesriik tagab, 
et:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on suurendada artikli õiguslikku selgust, lisades sellele 
sätted, mis asusid algselt artiklis 11. Komisjoni ettepanekus esitatud põhimõtted on üle viidud 
artikli 1 eelmise muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 310
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ravi osutavad liikmesriigid on 
vastutavad tervishoiuteenuste korraldamise 
ja kättesaadavaks muutmise eest. Selleks 
määravad nad kõikehõlmavuse, 
kvaliteetse arstiabi kättesaadavuse, 

1. Liikmesriigid on EÜ asutamislepingu 
artikli 152 lõike 2 kohaselt vastutavad 
tervishoiuteenuste korraldamise ja 
kättesaadavaks muutmise eest. Selleks 
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võrdsuse ja solidaarsuse põhimõtteid 
arvesse võttes kindlaks selged kvaliteedi-
ja ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning 
tagavad, et:

tagavad nad, et:

Or. pt

Muudatusettepanek 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

Ravi osutavad liikmesriigid on vastutavad 
ohutute kvaliteetsete tervishoiuteenuste 
korraldamise ja kättesaadavaks muutmise 
eest kooskõlas üldise ja ühetaolise 
juurdepääsu, solidaarsuse, 
taskukohasuse, võrdse territoriaalse 
kättesaadavuse ja demokraatliku kontrolli 
põhimõtetega. Ravi osutavad liikmesriigid 
vastutavad ka kaebuste esitamise ja 
võimaliku kahju hüvitamise 
mehhanismide loomise eest. Juhul kui 
kahju tekkis piiriülese raviteenuse 
osutamise tagajärjel, kohaldatakse ravi
osutava liikmesriigi kaebuste esitamise ja 
hüvitamise süsteemi. Ravi osutavad 
liikmesriigid määravad selged kvaliteedi-
ja ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning 
tagavad, et:

Or. en

Selgitus

Üldise ja ühetaolise juurdepääsu, solidaarsuse, taskukohasuse, võrdse territoriaalse 
kättesaadavuse ja demokraatliku kontrolli põhimõtted on sätestatud Lissaboni lepingus kui 
tervishoiuteenuste osutamise olulised põhimõtted. Muudatusettepanekuga täpsustatakse 
vastutust kahju tekitamise puhul.
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Muudatusettepanek 312
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 kooskõlas üldhuvi, 
kõikehõlmavuse, tõhusa pideva kvaliteetse 
arstiabi elukohas ja mõistlike kuludega
kättesaadavuse, võrdsuse ja solidaarsuse 
põhimõtetega kindlaks selged kvaliteedi-
ja ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning 
tagavad, et:

Or. fr

Selgitus

Vaja on määratleda liikmesriikide täpne pädevus seoses tervishoiusüsteemiga ja põhimõtted, 
mille alusel neid juhitakse. Samuti on vajalik viidata üldhuvile.

Muudatusettepanek 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 üldhuvi, kõikehõlmavuse, 
kvaliteetse arstiabi kättesaadavuse, 
võrdsuse ja solidaarsuse põhimõtete alusel
ning arvestades nendest tulenevaid 
avaliku teenuse eesmärke, mille täitmine 
on usaldatud tervishoiuteenuse 
osutajatele, kindlaks selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded nende territooriumil 
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osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning 
tagavad, et:

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid ei peaks kõikehõlmavuse, kättesaadavuse, võrdsuse ja solidaarsuse põhimõtteid 
üksnes arvesse võtma. Nad peaksid tervishoiuteenuseid kõnealuste põhimõtete alusel ka 
korraldama ja osutama (vt ka EÜ asutamislepingu artiklit 16).

Muudatusettepanek 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 üldhuvi, kõikehõlmavuse, 
kvaliteetse arstiabi kättesaadavuse, 
võrdsuse ja solidaarsuse põhimõtete alusel
ning arvestades nendest tulenevaid 
avaliku teenuse eesmärke, mille täitmine 
on usaldatud tervishoiuteenuse 
osutajatele, kindlaks selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning 
tagavad, et:

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid ei peaks arvesse võtma üksnes kõikehõlmavuse, kättesaadavuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtteid. Nad peaksid tervishoiuteenuseid ka korraldama ja osutama 
kõnealuste põhimõtete alusel.
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Muudatusettepanek 315
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 põhimõtteid arvesse võttes 
kindlaks selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning 
tagavad, et:

Or. nl

Muudatusettepanek 316
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Liikmesriigid on vastutavad
raviprotsessi ja tervishoiuteenuste 
korraldamise ja kättesaadavaks muutmise 
eest. Selleks määravad nad teenuse tasuta 
osutamise, kõikehõlmavuse, kvaliteetse 
arstiabi kättesaadavuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtteid arvesse võttes 
kindlaks selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning 
tagavad, et:

Or. pl
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Selgitus

ELis tuleks tervishoiuteenuseid osutada tasuta, kaasa arvatud erakliinikutes.

Muudatusettepanek 317
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 kättesaadavuse, võrdsuse, 
puuetega isikutele kättesaadavuse
solidaarsuse põhimõtteid arvesse võttes 
kindlaks selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning 
tagavad, et:

Or. en

Selgitus

Kättesaadavus puuetega isikutele tuleb lisada tervishoiuteenuste osutamise aluspõhimõtete 
hulka, sest puuetega isikute võrdne juurdepääs tervishoiuteenustele on inimõiguste küsimus.

Muudatusettepanek 318
Iles Braghetto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravi osutavad liikmesriigid on vastutavad 
tervishoiuteenuste korraldamise ja 
kättesaadavaks muutmise eest. Selleks 
määravad nad kõikehõlmavuse, kvaliteetse 
arstiabi kättesaadavuse, võrdsuse ja 

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

solidaarsuse põhimõtteid arvesse võttes 
kindlaks selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning
võtavad arvesse, et:

Or. en

Selgitus

Nõue, et liikmesriigid teatud sätete täitmise „tagavad”, on vastuolus põhimõttega, et nad 
vastutavad oma kvaliteedi- ja ohutusnõuete kindlaksmääramise eest. Arvestades 
asutamislepingu artiklit 152, milles sätestatakse, et liikmesriigid on vastutavad 
tervishoiuteenuste korraldamise, rahastamise ja osutamise eest oma kodanikele, tundub 
asjakohasemana sõnastus, mille kohaselt liikmesriigid „võtavad arvesse”, mitte ei „taga”.

Muudatusettepanek 319
Kartika Tamara Liotard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) tervishoiuteenuse osutajatel ei ole 
õigust keelduda tervishoiuteenuse 
osutamisest patsiendile, põhjendades seda 
tema sotsiaal-majandusliku olukorraga, 
olenemata sellest, kas tegemist on sama 
või muu liikmesriigi kodanikuga;

Or. nl

Selgitus

Iga liikmesriik on vastutav tervishoiuteenuse osutamise eest, olenemata patsiendi sotsiaal-
majanduslikust olukorrast.
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Muudatusettepanek 320
Edite Estrela

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja 
üldtunnustatud häid tervishoiutavasid;

a) tervishoiuteenuseid, mida osutatakse 
liikmesriigis, mis ei ole patsiendi 
kindlustajariik, osutatakse kooskõlas ravi 
osutava liikmesriigi seadustega;

Or. pt

Muudatusettepanek 321
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja 
üldtunnustatud häid tervishoiutavasid;

a) patsiendid saavad soovi korral teavet 
kõnealuste nõuete ja suuniste, sealhulgas 
järelevalvet ja hindamist käsitlevate sätete 
kohta;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on anda artiklile tähtis roll patsientidele õigusliku selguse 
pakkumisel ja vajaliku teabe esitamisel teadliku valiku tegemiseks piiriüleste 
tervishoiuteenuste kohta.
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Muudatusettepanek 322
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja üldtunnustatud 
häid tervishoiutavasid;

a) tervisehoiuteenuseid osutatakse 
tegelikus kooskõlas lõikes 1 sätestatud 
kvaliteedi- ja ohutusnõuetega; võttes 
sealjuures arvesse rahvusvahelist 
meditsiini ja üldtunnustatud häid 
tervishoiutavasid;.

Or. nl

Muudatusettepanek 323
Gyula Hegyi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse
rahvusvahelist meditsiini ja üldtunnustatud 
häid tervishoiutavasid;

a) tervishoiuteenuste osutajate suhtes 
kohaldatavad õigusnõuded on selgelt 
määratletud, võttes arvesse rahvusvahelist 
meditsiini ja üldtunnustatud häid 
tervishoiutavasid;

Or. hu

Selgitus

Tervishoiuga seotud põhimõtetel ja peamistel nõuetel põhinevate riiklike õigusaktide 
väljatöötamine on meie arvates liikmesriikide kohustus, samuti kontrollimine, et 
tervishoiuteenuste osutajad neid täidaksid, ja meetmete võtmine nende järgimise tagamiseks. 
Seetõttu soovitame lõike 1 punktiga a sätestada liikmesriikide jaoks selged õigusnõuded.
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Muudatusettepanek 324
Kathy Sinnott

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 kõrge 
kvaliteediga süstemaatilist haridust ja 
väljaõpet, tagamaks, et tervishoiuteenuste 
osutajad suudavad järgida nimetatud 
nõudeid, võttes arvesse rahvusvahelist 
meditsiini ja üldtunnustatud häid 
tervishoiutavasid;

Or. en

Selgitus

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents. 

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU - thanks to 
European common standards of education and training- , patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis. 

Muudatusettepanek 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja üldtunnustatud 

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste ja erakorralise 
arstiabi osutajad suudavad järgida 
nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
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häid tervishoiutavasid; rahvusvahelist meditsiini ja üldtunnustatud 
häid tervishoiutavasid;

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et ka erakorralise arstiabi suhtes kohaldataks kvaliteedinõudeid.

Muudatusettepanek 326
Kathy Sinnott

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja üldtunnustatud 
häid tervishoiutavasid;

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste ja erakorralise 
arstiabi osutajad suudavad järgida 
nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja üldtunnustatud 
häid tervishoiutavasid;

Or. en

Selgitus

Ilmselt peaks õnnetuse või katastroofi korral saama arstiabi osutada võimalikult vähese 
asjaajamisega või ilma eelluba taotlemata.

Vajadus piirialadel hädaolukorras kiiresti reageerida nõuab liikmesriikide ja nende 
kiirabiteenistuste ulatuslikku koostööd piirkondlikul tasandil. Parameedikud on sellistes 
olukordades väga olulised töötajad.
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Muudatusettepanek 327
Urszula Krupa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja üldtunnustatud 
häid tervishoiutavasid;

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, ilma et see 
piiraks riiklike õigusaktide kohaldamist, 
võttes arvesse rahvusvahelist meditsiini ja 
üldtunnustatud häid tervishoiutavasid;

Or. pl

Selgitus

Liikmesriigid võivad neid küsimusi üksikasjalikumalt reguleerida, kuid peavad arvesse võtma 
rahvusvahelist meditsiini ja üldtunnustatud häid tervishoiutavasid. 

Muudatusettepanek 328
Anne Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja üldtunnustatud 
häid tervishoiutavasid;

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid ja neid 
asjakohaselt täita, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja üldtunnustatud 
häid tervishoiutavasid;

Or. fr

Selgitus

On eluliselt oluline, et tervishoiuteenuste osutajad teeksid tervishoiuteenuste osutamisega 
seotud kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmiseks kõik, mis võimalik.
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Muudatusettepanek 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kvaliteedi- ja ohutusnõuded 
avalikustatakse elanikkonnale mõistetaval 
ja kättesaadaval kujul;

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad kvaliteedi- ja ohutusnõudeid käsitlema avatult ja läbipaistvalt, seetõttu 
tuleb neile panna kohustus teha nõuded elanikkonnale kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 330
Umberto Guidoni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) raviprotsesside sertifitseerimise ja 
normidele vastavaks tunnistamise juures 
võetakse arvesse avalike ja erameditsiini 
süsteemide kvaliteeti ja turvalisust ning 
jätkusuutlikkuse kriteeriume. Kulude 
suurenemine, mida ei saa mõõta või 
põhjendada rahvatervise tegeliku 
paranemisega, võib põhjustada avalike 
meditsiinisüsteemide kokkuvarisemise 
ning kulukamat ravi vajavaid haigusi 
põdevate patsientide diskrimineerimise 
kindlustussüsteemide poolt;

Or. en

Selgitus

Raviprotsesside sertifitseerimise ja normidele vastavaks tunnistamise juures võetakse arvesse 
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nii avalike kui erameditsiinisüsteemide jätkusuutlikkuse kriteeriume. Kui turustamine kasvab 
kiiresti valimatuks ravi- ja/või diagnoosimislahenduste ostmiseks, võivad seonduvad kulud 
kaasa tuua kulukat ravi vajavate haiguste all kannatavate patsientide üha suureneva 
diskrimineerimise, sest kindlustussüsteemid võivad üha rohkem selliseid juhtumeid tagasi 
lükata, nagu varem on juhtunud näiteks aidsihaigete puhul.

Muudatusettepanek 331
Nicolae Vlad Popa

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

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

i) teistest liikmesriikidest pärit 
patsientidele ja tervishoiuteenuste 
osutajatele võib muu hulgas ka 
elektrooniliselt esitada teavet kõnealuste 
nõuete ja suuniste ning sealhulgas 
järelevalve sätete kohta;

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;

ii) teistest liikmesriikidest pärit 
patsientidele ja tervishoiuteenuste 
osutajatele võib esitada teavet osutatava 
tervishoiuteenuse kättesaadavuse, hindade 
ja tulemuste ning nende kindlustuskaitse 
või kutsevastutusega seotud muu 
individuaalse või kollektiivse kaitse 
vahendi üksikasjade kohta;

Or. en

Selgitus

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed. 
Given the fact that both the patient has to have the information in order to make an informed 
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decision, as has the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standard, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.

Muudatusettepanek 332
Edite Estrela

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) lõike 1 punktis a nimetatud 
tervishoiuteenuseid osutatakse vastavalt 
ravi osutava liikmesriigi poolt kindlaks 
määratud kvaliteedi- ja ohutusnõuetele ja 
-suunistele, tagades, et;

Or. pt

Muudatusettepanek 333
Gyula Hegyi

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) jälgitakse korrapäraselt, kuidas 
tervishoiuteenuste osutajad riiklike 
õigusaktide nõudeid praktikas rakendavad 
ning võetakse asjakohaseid meetmeid, kui 
nõudeid ei järgita;

Or. hu

Selgitus

Tervishoiuga seotud põhimõtetel ja peamistel nõuetel põhinevate riiklike õigusaktide 
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väljatöötamine on liikmesriikide kohustus, samuti nende täitmise kontrollimine. Seetõttu 
soovitame muuta nende täitmise tagamine liikmesriikide kohustuseks. Mõiste 
„parandusmeetmed” on liiga üldine ja selle tõlgendamisvõimalused liiga laiad. 

Muudatusettepanek 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et ka erakorralise arstiabi suhtes kohaldataks kvaliteedinõudeid.

Muudatusettepanek 335
Iles Braghetto

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

Or. it
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Selgitus

Hindamine on tähtis võrgustiku loomiseks tunnustuse saavutanud tervishoiuasutustest, mis on 
tunnistatud mitme aasta vältel ametlikele normidele vastavaks seoses kvaliteetsete 
tervishoiuteenuste osutamisega.

Muudatusettepanek 336
Linda McAvan

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 
patsientidele teabe osutatava 
tervishoiuteenuse kättesaadavuse, hindade 
ja tulemuste, mis kajastavad ka kvaliteeti, 
samuti tervishoiuteenuste osutaja 
registreerimisstaatuse, kindlustuskaitse või 
kutsevastutusega seotud muu individuaalse 
või kollektiivse kaitse vahendi üksikasjade 
kohta;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on anda artiklile tähtis roll patsientidele õigusliku selguse 
pakkumisel ja vajaliku teabe esitamisel teadliku valiku tegemiseks piiriüleste 
tervishoiuteenuste kohta.

Muudatusettepanek 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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 

c) tervishoiuteenuste osutajad esitavad 
kogu vajaliku teabe, et võimaldada 
patsientidel teha teadlik valik, eelkõige 
nende lepingulise staatuse, osutatava 



PE418.256v01-00 30/99 AM\762980ET.doc

ET

kättesaadavuse, hindade ja tulemuste ning 
nende kindlustuskaitse või 
kutsevastutusega seotud muu individuaalse 
või kollektiivse kaitse vahendi üksikasjade 
kohta;

tervishoiuteenuse kättesaadavuse, hindade 
ja hüvitise määrade ning taotlemise 
tingimuste, kvaliteedinäitajate ning nende 
kindlustuskaitse või kutsevastutusega 
seotud muu individuaalse või kollektiivse 
kaitse vahendi üksikasjade kohta;

Or. fr

Selgitus

Tervishoiuteenuste osutajad peavad esitama rohkem teavet, eriti selle kohta, kas nad osutavad 
avalikku või erateenust, kas nad kuuluvad erialaliitu, kas neil on kehtiv tegevusluba jne.

Kvaliteedinäitajatega seotud lähenemisviis tervishoiule on tundlik. Kui tunnustatud 
tervishoiuasutus, kellel on asjakohased volitused, annab tervishoiutöötajale või -asutusele 
akrediteeringu või sertifikaadi, siis oleks asutusel soovitatav see teave avalikustada ning 
sellega piirduda.

Muudatusettepanek 338
Urszula Krupa

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 korraldamise ja 
osutamise eest vastutajad 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;

Or. pl

Selgitus

Kõnealuse teabe saab kättesaadavaks teha ka väljaspool haiglaid, sel viisil pääsevad 
patsiendid hõlpsamini juurde teabele, mida neil selle tegevusala kohta vaja on.
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Muudatusettepanek 339
Frieda Brepoels

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 
enda registreerimisstaatuse, osutatava 
tervishoiuteenuse kättesaadavuse, hindade 
ja tulemuste ning nende kindlustuskaitse 
või kutsevastutusega seotud muu 
individuaalse või kollektiivse kaitse 
vahendi üksikasjade kohta. Kõnealune 
teave tuleb teha patsientidele nii 
arusaadavaks kui võimalik (vajadusel 
tõlgi või tõlke abil); 

Or. nl

Selgitus

Tervishoiuteenuse osutajad peavad esitama enda registreerimisstaatuse kohta täieliku 
ülevaate. See puudutab nende staatust nii avaliku kui erateenuse pakkujana ning sellega 
seotud tasumäärasid ja maksetingimusi, tegevusluba (kas see kehtib või mitte) ja nende 
kuulumist erialaliitudesse.

Lisaks sellele tuleb patsientidele anda teabe mõistmiseks nõuetekohast abi, näiteks 
konsultandi või tõlgi kaudu. See on oluline ka hooldustöötajate puhul, kellelt ei saa nõuda ELi 
23 ametliku keele tundmist. 

Muudatusettepanek 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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 

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

kättesaadavuse, kvaliteedi, ohutuse,
hindade ja tulemuste ning nende 
kindlustuskaitse või kutsevastutusega 
seotud muu individuaalse või kollektiivse 
kaitse vahendi üksikasjade kohta;

Or. en

Selgitus

Patsiendid soovivad kasutada arstiabi välismaal seetõttu, et kodumaal on kättesaadavusega 
probleeme või vajalikud teenused puuduvad; oluline on lisada kvaliteet ja ohutus 
kriteeriumide loetelule, mille põhjal tervishoiuteenused teises riigis välja valitakse. 

Muudatusettepanek 341
Françoise Grossetête

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 
kättesaadavuse, hindade ja 
kvaliteedinäitajate ning nende 
kindlustuskaitse või kutsevastutusega 
seotud muu individuaalse või kollektiivse 
kaitse vahendi üksikasjade kohta;

Or. fr

Selgitus

Kvaliteedinäitajatega seotud lähenemisviis tervishoiule on eriti tundlik. Kui objektiivsed 
ühised kriteeriumid puuduvad, võib juhtuda, et tervishoiuteenuste osutajatelt oodatakse 
eelkõige positiivsete „tulemuste” näitamist. Suuremas osas ELi liikmesriikides võib täheldada 
suundumust avaldada meedias edukate tervishoiuasutuste või spetsialistide nimed. Sellist 
teavet ei saa pidada tegelikkusele vastavaks ega asjakohaseks. On ka oht, et teatud 
liikmesriikides läheb see vastuollu reklaamimiskeeluga.
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Muudatusettepanek 342
Evangelia Tzampazi

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 
osutatava tervishoiuteenuse 
kättesaadavuse, hindade, puuetega 
isikutele kättesaadavuse ja tulemuste ning 
nende kindlustuskaitse või 
kutsevastutusega seotud muu individuaalse 
või kollektiivse kaitse vahendi üksikasjade 
kohta;

Or. en

Selgitus

Teave tervishoiuasutuste vms kättesaadavuse kohta on puuetega isikutele oluline tõeliselt 
teadliku valiku tegemiseks, mille juures arvestatakse tingimustega, mis on väga tähtsad seoses 
tegelike võimalustega juurde pääseda teise riigi tervishoiuteenustele.

Muudatusettepanek 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punktid c a ja c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) riigi määratud lube väljastav asutus 
annab patsiendile loa taotleda 
tervishoiuteenuseid teiste liikmesriikide 
raviasutustes;
c b) riigi määratud lube väljastav asutus 
korraldab eelnevalt rahalise katte
kindlustajariigis või muus liikmesriigis 
teostatavale ravile, mis on kulude katmise 
eeldus kindlustajariigi pool;



PE418.256v01-00 34/99 AM\762980ET.doc

ET

Or. da

Selgitus

Otsus selle kohta, kus ja millal patsienti ravitakse, peaks põhinema eriala asjatundja 
arvamusel, mitte isiku rahalisel olukorral või isiklikul juurdepääsul erivahenditele.

Muudatusettepanek 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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;

d) patsientidel on võimalik esitada kaebusi 
sõltumatule vaidluste lahendajale või 
ombudsmanile nii ravi osutavas 
liikmesriigis kui ka kindlustajariigis ning 
neile heastatakse kahju tasuta ja vastavalt 
vajadusele makstakse hüvitist, kui nad 
kannavad neile osutatud tervishoiuteenuse 
tagajärjel kahju;

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et patsientidel oleks võimalik esitada kaebusi mitte ainult teoreetiliselt, vaid ka 
tegelikult, ja et neile tekitatud kahju heastatakse asjakohaselt ning neile makstakse vajalikku 
hüvitist, peaks patsientidel olema võimalus esitada kaebusi ja nõudeid nii ravi osutavas kui ka 
kindlustajariigis.

Muudatusettepanek 345
Claude Turmes, Margrete Auken

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 

d) patsientidel on võimalik esitada kaebusi 
sõltumatule asutusele ning neile 
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hüvitist, kui nad kannavad neile osutatud 
tervishoiuteenuse tagajärjel kahju;

heastatakse kahju tasuta ja makstakse 
hüvitist, kui nad kannavad neile osutatud 
tervishoiuteenuse tagajärjel kahju;

Or. en

Muudatusettepanek 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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;

d) patsientidel on võimalik esitada kaebusi 
ning kehtestatud on tasuta mehhanismid 
tagamaks kahju heastamine ja hüvitiste 
maksmine, kui nad kannavad neile 
osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel kahju
või saavad kahju tekitamisest teadlikuks;

Or. en

Selgitus

Patsientidel peaks olema võimalus nõuda tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud kahju 
heastamist või hüvitamist ja neil peaks olema kindlustunne, et see menetlus on tasuta ja 
läbipaistev; selleks kehtestatud mehhanismidele viitamine on kõnealuse eesmärgi saavutamise 
jaoks otsustava tähtsusega.

Muudatusettepanek 347
Linda McAvan

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;

d) patsientidel on võimalik esitada kaebusi 
ning kehtestatud on mehhanismid kahju 
heastamise ja hüvitiste maksmise 
taotlemiseks, kui nad kannavad neile 
osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel kahju;
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on anda artiklile tähtis roll patsientidele õigusliku selguse 
pakkumisel ja vajaliku teabe esitamisel teadliku valiku tegemiseks piiriüleste 
tervishoiuteenuste kohta.

Muudatusettepanek 348
Marianne Thyssen

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;

d) patsientidel on võimalik esitada kaebusi 
ning neile heastatakse kahju, nii et nad 
võiksid saada hüvitist mis tahes kahju 
eest, mida nad kannavad neile osutatud 
tervishoiuteenuse tagajärjel;

Or. nl

Muudatusettepanek 349
Bill Newton Dunn

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;

d) patsientidel on võimalik esitada kaebusi 
ning neile heastatakse kahju ja makstakse 
hüvitist, kui nad kannavad neile osutatud 
tervishoiuteenuse tagajärjel kahju.
Heastamise ja hüvitamise korraldus peab 
olenemata valitud süsteemist olema 
sihipärane ja kõigile kättesaadav, st 
avatud, kiire, odav, sõltumatu ja sobima 
kasutamiseks haigele või vigastatud 
patsiendile, kelle emakeeleks ei tarvitse 
olla liikmesriigi riigikeel. Taotlemise 
eeskirjad ei tohi takistada kaebuste 
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esitamist ega nõuda patsiendi 
tagasipöördumist liikmesriiki, kus ravi 
läbi viidi;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide riigisisesed heastamise ja hüvitamise administratiivsed võimalused on 
piiratud. Õiguslikud vahendid ei tarvitse olla majanduslikult kehvemas olukorras kodanikele 
kättesaadavad. Patsientide jaoks suurema selguse tagamiseks sätestatakse käesoleva 
muudatusettepanekuga liikmesriikidele selged miinimumnõuded koos põhiliste tagatistega.

Muudatusettepanek 350
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) nende territooriumil osutatava ravi puhul 
on olemas kutsealase vastutuskindlustuse 
süsteemid või süsteemid, mille kohaselt 
tööandjad peavad vastutama teiste isikute 
tegude eest, mis on oma eesmärgilt 
samaväärsed või põhiolemuselt 
võrreldavad ning on kooskõlas riski 
iseloomu ja ulatusega;

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek võtab arvesse juhtumeid, kus tervishoiutöötajatel puudub isiklik 
vastutus, kuid nende tööandja peab vastutama nende tegude eest.
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Muudatusettepanek 351
Gyula Hegyi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) riiklikud nõuded loovad õigusliku 
raamistiku, milles toimivad nende 
territooriumil osutatava ravi puhul 
kutsealase vastutuskindlustuse süsteemid, 
mis on kooskõlas riski iseloomu ja 
ulatusega, või on olemas muu tagatis, mis 
on eelmisega oma eesmärgilt samaväärne
või põhiolemuselt võrreldav;

Or. hu

Selgitus

Kutsealase vastutuskindlustuse süsteemide toimimist ei saa määrata ühenduse õiguse alusel, 
sest sel juhul oleks tegemist liikmesriikide tervishoiusüsteemide rahastamisega seotud 
pädevuse selge rikkumisega. Seda kohustust ei saa tuletada ühenduse õigusest. „Tagatise” 
mõiste jääb ebaselgeks.

Muudatusettepanek 352
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) nende territooriumil osutatava ravi puhul 
on olemas kutsealase vastutuskindlustuse 
süsteemid või tagatis või samalaadne 
meede, mis on oma eesmärgilt
samaväärsed või põhiolemuselt 
võrreldavad ning on kooskõlas riski 
iseloomu ja ulatusega ja tervishoiutöötajad 
teatavad pädevatele asutustele, et neil on 
kõnealune kindlustus olemas;

Or. fr
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Selgitus

ELi patsientide võrdse kaitse tagamiseks on tähtis muuta kutsealane vastutuskindlustus 
kohustuslikuks ja seda peab kontrollima asjaomase ametiala reguleeriv asutus. Kehtestada 
tuleks ka sätted kindlustuse pakutud tagatiste kooskõlastamise kohta seoses hüvitamise 
piirmäärade ja rakendusmenetlustega.

Muudatusettepanek 353
Anne Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) nende territooriumil osutatava ravi puhul 
on olemas kutsealase vastutuskindlustuse 
süsteemid või tagatis või samalaadne 
meede, mis on oma eesmärgilt 
samaväärsed või põhiolemuselt 
võrreldavad ning on kooskõlas riski 
iseloomu ja ulatusega ning 
tervishoiutöötajad teatavad pädevatele 
asutustele, et neil on kõnealune 
kindlustus olemas;

Or. fr

Selgitus

See kindlustus tagab patsientide kaitse. Kehtestada tuleks ka sätted ametiala reguleeriva 
asutuse kontrollitegevuse ja kindlustuse pakutud tagatiste kooskõlastamise kohta seoses 
hüvitamise piirmäärade ja rakendusmenetlustega.

Muudatusettepanek 354
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) isikuandmete töötlemisel kaitstakse 
eraelu puutumatuse põhiõigust kooskõlas 

f) patsiendil on õigus tervishoiu 
järjepidevusele, mis hõlmab teda 



PE418.256v01-00 40/99 AM\762980ET.doc

ET

liikmesriikide meetmetega, millega on üle 
võetud isikuandmete kaitset käsitlevad 
ühenduse sätted, eelkõige direktiividega 
95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ;

puudutavate asjakohaste meditsiiniliste 
andmete edastamise. Sellega seoses 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;

Or. nl

Muudatusettepanek 355
Urszula Krupa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 patsientidel on 
samaväärsed õigused ka selles osas, mis 
puudutab raviviise, neid koheldakse
võrdsetel alustel ravi osutava liikmesriigi 
elanikega ja teavitatakse kättesaadavatest 
heastamisvahenditest, see põhimõte 
hõlmab ka ühenduse ja ravi osutava 
liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud 
kaitset diskrimineerimise eest.

Or. pl

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 21 sätestatud õiglase kohtlemise ning 
mittediskrimineerimise põhimõtetega.
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Muudatusettepanek 356
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Võrdse 
kohtlemise põhimõte ei takista 
liikmesriike oma riigi patsiente 
eelistamast, kui on vaja tagada piiriülese 
tervishoiuteenuse osutamise mõistlik ja 
juhitav mõju ooteaegadele. Võrdse 
kohtlemise põhimõte ei takista 
liikmesriigil määramast piiriülestele 
tervishoiuteenustele erinevat hinda, kui 
see on vajalik teenuste osutamise ja 
infrastruktuuri arendamiskulude 
seisukohalt.

Or. nl

Muudatusettepanek 357
John Bowis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Siiski ei 
kohustata käesoleva direktiiviga 
liikmesriigi tervishoiuteenuste osutajaid 
osutama tervishoiuteenuseid teise 
liikmesriigi kindlustatud isikule või 
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osutama teiste liikmesriikide kindlustatud 
isikule tervishoiuteenuseid 
eelisjärjekorras, mis seaks halvemusse 
isiku, kellel on samasugused 
ravivajadused ja kes on kindlustatud ravi 
osutavas liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Iles Braghetto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Käesoleva 
direktiiviga ei nõuta siiski, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 
või võtaksid neid ravile eelisjärjekorras, 
mis seaks teised samasuguste 
ravivajadustega patsiendid halvemusse, 
näiteks ravijärjekorra pikenemise tõttu.

Or. en

Selgitus

Selguse ja järjepidevuse huvides oleks otstarbekas lisada direktiivi põhiosale avaldus, millega 
kinnitatakse põhjenduses 12 esitatud põhimõtet, et tervishoiuteenuste osutajatelt ei nõuta 
teiste liikmesriikide patsientide plaanilisse ravisse võtmist ega teiste liikmesriikide patsientide 
eelisjärjekorras ravimist, mis seaks ravi osutava liikmesriigi patsiendid halvemasse olukorda.
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Muudatusettepanek 359
Gyula Hegyi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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, piiramata 
liikmesriikide kohustuse täitmist, mille 
kohaselt tervishoiuteenuse osutajad 
eelistavad ravi teostamise puhul riiklikult 
rahastatud süsteemi raames patsiente, kes 
võetakse ravile riiklike õigusaktidega 
sätestatud korra alusel või kes on 
ootejärjekorras.

Or. hu

Selgitus

Seoses artikli 5 lõike 1 punktiga g arvame, et diskrimineerimise keelamine ei avalda 
kahjulikku mõju liikmesriikide kohustusele tagada ravi osutades patsientide eelistamine, kes 
võetakse ravile riiklike õigusaktidega kehtestatud korra alusel. Ravi osutamise kohustusest 
tulenevalt on direktiiviga võimalik kohustada liikmesriike tagama ravi teistest liikmesriikidest 
saabuvatele patsientidele. 

Muudatusettepanek 360
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) tagada õigus saada meditsiinilistest 
nõuannetest ülevaade kirjalikult või 
elektrooniliselt, pidades silmas ravi 
jätkamist.
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Or. nl

Selgitus

Meditsiinilised ülevaated on väga tähtsad, võttes arvesse konkreetset probleemi seoses 
järjepidevuse piiriülese tervishoiu tingimustes.

Muudatusettepanek 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) standardite täiustamiseks tehakse 
süstemaatilisi ja pidevaid jõupingutusi 
kooskõlas Euroopa Ülemkogu 
järeldustega Euroopa Liidu 
tervishoiusüsteemide ühiste väärtuste ja 
põhimõtete kohta ning võttes arvesse 
rahvusvahelise meditsiini ja 
üldtunnustatud heade tervishoiutavade 
edasiarengut ning arvestades 
tervishoiutehnoloogia edusamme.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu tervishoiusüsteemid peaksid juhinduma Euroopa Ülemkogu määratletud 
ühistest väärtustest ja põhimõtetest ning järgima meditsiini, tehnoloogia ja tavade 
edasiarengut.

Muudatusettepanek 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) liikmesriigid määratlevad selgesti 
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patsientide tervishoiuga seotud õigused ja 
inimõigused kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartaga.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et käesoleva direktiivi eesmärgiks on sätestada patsientide õigused seoses 
piiriülese tervishoiuteenuste osutamisega, peaksid liikmesriigid määratlema ja kodifitseerima 
tervishoiuga seotud õigused ja üldised inimõigused. Õiguste määratlemine peaks toimuma 
kooskõlas Euroopa põhiõiguste hartaga.

Muudatusettepanek 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ravi osutava liikmesriigi avalikud 
asutused jälgivad järjekindlalt oma 
tervishoiusüsteemide kättesaadavust, 
kvaliteeti ja rahalist olukorda käesoleva 
direktiivi artikli 18 kohaselt kogutud 
andmete alusel. Nad võtavad õigeaegselt 
meetmeid rahvatervise taseme ja 
sotsiaalkindlustussüsteemide finantsilise 
jätkusuutlikkuse säilitamiseks.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu tervishoiusüsteemid peaksid vastama elanikkonna vajadustele, st pakkuma 
kättesaadavaid ja kvaliteetseid tervishoiuteenuseid, mida vajalikul määral rahastatakse. 
Seetõttu on tähtis tervishoiusüsteemide pidev järelevalve ja sõelumine avalike asutuste 
kogutud objektiivsete andmete alusel ning nende asutuste võetavad meetmed, et tagada riikide 
tervishoiusüsteemide kvaliteet, kättesaadavus ja rahastamine.
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Muudatusettepanek 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid määratlevad selgesti 
patsientide tervishoiuga seotud õigused ja 
inimõigused kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartaga.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärgiks on sätestada patsientide õigused seoses piiriülese 
tervishoiuteenuste osutamisega, seetõttu peaksid liikmesriigid määratlema ja kodifitseerima 
tervishoiuga seotud õigused ja üldised inimõigused kooskõlas Euroopa põhiõiguste hartaga.

Muudatusettepanek 365
Åsa Westlund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriik võib, kuid ei pea osutama 
teiste liikmesriikide patsientidele plaanilisi 
tervishoiuteenuseid. Sellised plaanilised 
tervishoiuteenused ei tohi piirata 
liikmesriigi suutlikkust või kohustust 
tagada tervishoiuteenused oma 
elanikkonnale.

Or. sv

Selgitus

Tähtis on rõhutada, et käesolev direktiiv ei tohi osutuda teguriks, mis alandab tervishoiu 
kvaliteeti või vähendab tervishoiuteenuste kättesaadavust liikmesriikides.
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Muudatusettepanek 366
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik liikmesriikide võetavad meetmed 
käesoleva artikli rakendamisel järgivad 
direktiivi 2005/36/EÜ 
(kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta) ja direktiivi 2000/31/EÜ 
(infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul) sätteid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Viited on üle viidud artiklisse 3.

Muudatusettepanek 367
Richard Seeber

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.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Suuniste väljatöötamist käsitleva sätte järele ei ole käesolevas eelnõus vajadust, sest 
komisjonil on üldine mandaat anda välja suuniseid ühenduse õiguse rakendamiseks.
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Muudatusettepanek 368
Linda McAvan

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikkel on seotud ravi osutava liikmesriigi vastutusega ning seetõttu ei ole käesolev lõige 
asjakohane.

Muudatusettepanek 369
Edite Estrela

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.

välja jäetud

Or. pt
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Muudatusettepanek 370
Claude Turmes, Margrete Auken

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 371
Dagmar Roth-Behrendt

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, töötavad 
liikmesriigid välja suunised, et lihtsustada
lõike 1 rakendamist ja teatavad 
komisjonile suuniste sisu kolme kuu 
jooksul alates õigusaktide jõustumisest.
Juhul kui liikmesriigid jätavad lõike 1 
rakendamist lihtsustavad suunised välja 
töötamata, töötab kõnealused suunised 
välja komisjon koostöös liikmesriikidega.
Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
kõnealused suunised on 
tervishoiuteenuste osutajatele ja 
patsientidele hõlpsasti kättesaadavad.

Or. en
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Selgitus

Sellega viiakse ettepanek suuremasse kooskõlla subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõttega, ning täpsustatakse liikmesriikide pädevust tervishoiu valdkonnas.

Muudatusettepanek 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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 ja piiriülese 
erakorralise arstiabi osutamise 
võimaldamiseks vajalik ja lähtudes 
kõrgetasemelisest tervisekaitsest, töötab 
komisjon koostöös liikmesriikidega välja 
Euroopa suunised, et lihtsustada lõike 1 
rakendamist.

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et ka erakorralise arstiabi suhtes kohaldataks kvaliteedinõudeid.

Muudatusettepanek 373
Kathy Sinnott

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 ja piiriülese 
erakorralise arstiabi osutamise 
võimaldamiseks vajalik ja lähtudes 
kõrgetasemelisest tervisekaitsest, töötab 
komisjon koostöös liikmesriikidega välja 
Euroopa suunised, et lihtsustada lõike 1 
rakendamist.
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Or. en

Selgitus

Ilmselt peaks õnnetuse või katastroofi korral saama arstiabi osutada võimalikult vähese 
asjaajamisega või ilma eelluba taotlemata.

Vajadus piirialadel hädaolukorras kiiresti reageerida nõuab liikmesriikide ja nende 
kiirabiteenistuste ulatuslikku koostööd piirkondlikul tasandil. Parameedikud on sellistes 
olukordades väga olulised töötajad.

Muudatusettepanek 374
Georgs Andrejevs

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 ja 
patsientide ja erialaspetsialistide seast 
pärit ekspertidega välja Euroopa suunised, 
et lihtsustada lõike 1 rakendamist.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada kogu Euroopas tervishoiuteenuste osutamine kõige kõrgemal tasemel, on 
vaja välja töötada üleeuroopalised suunised. Nende suuniste koostamiseks, vastuvõtmiseks ja 
rakendamiseks on algusest peale vajalik tervishoiutöötajate ning neid esindavate 
organisatsioonide osalemine.
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Muudatusettepanek 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 
Euroopa suunised, et lihtsustada lõike 1 
punktide c–g rakendamist.

Or. da

Muudatusettepanek 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Võttes arvesse piiriüleste 
tervishoiuteenuste kvaliteedi ja ohutuse 
tagamise tähtsust eriti patsientide jaoks, 
kaasavad organisatsioonid, kes töötavad 
välja lõigetes 1 ja 3 sätestatud nõuded ja 
suunised, vähemalt patsientide (eelkõige 
piiriülese iseloomuga) organisatsioonid.

Or. nl
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Muudatusettepanek 377
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk III – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III PEATÜKK välja jäetud
TERVISHOIUTEENUSTE 

KASUTAMINE TEISES 
LIIKMESRIIGIS

Or. en

Selgitus

II ja III peatüki eraldamine pole otstarbekas ega vajalik. Seetõttu on mõistlikum mõlema 
peatüki pealkirjad välja jätta.

Muudatusettepanek 378
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Patsientide valikuvabaduse tagamine

Liikmesriigid tagavad, et patsiendid 
saavad vabalt valida piiriülese 
tervishoiuteenuse ja et tervisekindlustuse 
andjad ei õhuta ega sunni patsiente 
valima ravi välismaal väiksemate kulude 
tõttu.

Or. nl

Selgitus

Patsiendid peavad saama vabalt langetada otsuse piiriülese tervishoiuteenuse kohta.
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Muudatusettepanek 379
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 Artikkel 6
Teises liikmesriigis osutatavad 

tervishoiuteenused
Kindlustajariigi ametiasutuste vastutus

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse artikli 6 pealkiri kooskõlla artikli 5 pealkirjaga. See, et 
artiklite pealkirjad ei kajasta artiklite sisu, on kogu ettepanekut läbiv üldine probleem, 
mistõttu on vaja kõik pealkirjad läbi vaadata.

Muudatusettepanek 380
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

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 

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 6, 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 määruse (EMÜ) nr 
1408/71 ja seda asendanud määruse (EÜ) 
nr 883/2004 sätete kohaselt..
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territooriumil. Igal juhul on 
kindlustajariigi pädevuses määrata 
kindlaks tervishoiuteenused, mille eest 
tasutakse olenemata selle osutamise 
kohast.
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. Liikmesriigid kohustavad arste ja 
tervishoiuteenuse osutajaid, kes on nende 
riiklike tervishoiusüsteemide või riiklike 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
lepingupartnerid, tunnustama Euroopa 
ravikindlustuskaarti (EHIC) ja vormi E-
112 ning ravima ravikindlustuskaarti 
esitavaid patsiente ühesugustel 
tingimustel riiklike 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimist käsitleva määruse sätete 
kohaselt. Liikmesriigid nõuavad 
tervishoiuteenuste osutajatelt EHICi 
sümboli paigutamist teenuseosutaja 
vastuvõturuumidesse nähtavasse kohta 
(nagu tunnustatud krediitkaartide 
näidised kauplustes ja restoranides), et 
viidata EHICi tunnustamisele kõnealuse 
määruse kohaselt.

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
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.

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
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.

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 
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oleks tehtud juhul, kui samu või 
samalaadseid tervishoiuteenuseid oleks 
osutatud kindlustajariigi territooriumil.
5. Kooskõlas liikmesriikide õigusaktidega, 
millega on üle võetud isikuandmete kaitset 
käsitlevad ühenduse õigusaktid, eelkõige 
direktiivid 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ, peab 
patsientidele, kes sõidavad teise 
liikmesriiki eesmärgiga saada seal
tervishoiuteenuseid või kes soovivad 
kasutada teises liikmesriigis osutatavaid 
tervishoiuteenuseid, olema tagatud 
juurdepääs oma tervisekaardile.

5. Kooskõlas liikmesriikide õigusaktidega, 
millega on üle võetud isikuandmete kaitset 
käsitlevad ühenduse õigusaktid, eelkõige 
direktiivid 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ, peab 
patsientidele, kes saavad 
tervishoiuteenuseid muus liikmesriigis kui 
nende kindlustajariik või kes soovivad 
kasutada teises liikmesriigis osutatavaid 
tervishoiuteenuseid, olema tagatud 
juurdepääs oma tervisekaardile.

Or. en

Selgitus

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' ricghts in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Muudatusettepanek 381
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 

1. Kindlustajariik tagab, et patsiendid, kes 
vajavad tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, võivad saada 
tervishoiuteenuseid, kui kõnealune ravi 
kuulub hüvede hulka, mis on sätestatud 
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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.

kindlustajariigi õigusaktides ja millele neil 
on õigus ning millele juurdepääs toimub 
kindlustajariigis kehtestatud korra alusel.

Or. pt

Muudatusettepanek 382
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas artikli 7, 
8 ja 9 sätetega kulude hüvitamise, mida 
kannavad kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis.
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kindlustajariigi pädevuses määrata kindlaks 
tervishoiuteenused, mille eest tasutakse
olenemata selle osutamise kohast.

Kindlustajariigi pädevuses on määrata 
kindlaks tervishoiuteenused, mille eest 
kindlustatud isikul on õigus saada 
hüvitist, hüvitise määr ja isiku 
omarahastamise ulatus, olenemata nende
osutamise kohast.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lõike lihtsustamine.

Muudatusettepanek 383
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises liikmesriigis osutatavad 
tervishoiuteenused

Teises liikmesriigis osutatavad või sealt 
saadavad tervishoiuteenused

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.

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 teisest liikmesriigist 
saadavaid tervishoiuteenuseid ilma selles 
liikmesriigis füüsiliselt viibimata või 
soovivad osta tervishoiuteenustega seotud 
kaupu, võivad saada tervishoiuteenuseid 
või seonduvaid kaupu, kui kõnealune ravi
või kaubad 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 või 
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kaubad ostetud tema territooriumil. 
Direktiiviga ei takistata liikmesriikidel 
kehtestada soodsamaid eeskirju, näiteks 
lubada kõrgema määraga kulude 
hüvitamist, mis on ette nähtud 
liikmesriigis, kus ravi osutati või kaubad 
osteti. See võib osutuda eriti oluliseks 
seoses raviga, mida võib pakkuda 
käesoleva direktiivi artiklis 15 osutatud 
tugivõrgustike kaudu.

Igal juhul on kindlustajariigi pädevuses 
määrata kindlaks tervishoiuteenused, mille 
eest tasutakse olenemata selle osutamise 
kohast.

Igal juhul on kindlustajariigi pädevuses 
määrata kindlaks tervishoiuteenused ja 
kaubad, mille eest tasutakse olenemata 
nende osutamise või ostmise kohast.

Or. nl

Selgitus

Ettepanekuga tagatakse liikmesriikidele üksnes võimalus piirata patsientide väljavoolu. 
Sätestada tuleks ka vastupidise toimega eeskirjad, nimelt patsientide sissevoolu piiramiseks. 
Nii patsientide sisse- kui ka väljavool võib ohustada sotsiaalkindlustussüsteemide rahalist 
tasakaalu ja/või tervishoiusüsteemi vastuvõtuvõimet ja teenuste kättesaadavust. 

Muudatusettepanek 384
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, võivad 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, kui kõnealune ravi kuulub 
hüvede hulka, mis on sätestatud 
kindlustajariigi õigusaktides ja millele 
kindlustatul on õigus. Kindlustajariik tasub 
kindlustatule kulud, mis kuuluksid 

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 
ravi osutavale liikmesriigile või 
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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.

kindlustatule kulud, mis kuuluksid 
hüvitamisele tema riiklikus
sotsiaalkindlustussüsteemis, kui 
samasuguseid või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud tema 
territooriumil. Kui teatud haiguse või 
vigastuse raviks on olemas mitu raviviisi, 
on patsiendil õigus saada hüvitist kõikide 
raviviiside eest, mis on rahvusvahelises 
meditsiinis piisavalt järele proovitud ja 
tunnustatud, isegi kui need ei ole 
kättesaadavad patsiendi kindlustajariigis.
Kui kindlustajariik keeldub kõnealust ravi 
hüvitamast, peab liikmesriik oma otsusele 
lisama meditsiinilise põhjenduse. Igal 
juhul on kindlustajariigi pädevuses määrata 
kindlaks tervishoiuteenused, mille eest 
tasutakse olenemata nende osutamise 
kohast. Kindlustajariik kehtestab 
asjakohased ja sidusad mehhanismid 
nende kulutuste eest tasumiseks vahetult 
tervishoiuteenuste osutajatele.

Or. en

 Selgitus

If there are several methods available for treating a certain disease or injury, the patient 
should have the right to reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried 
and tested by international medical science, even if they are not offered in the patient’s home 
Member State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits 
their individual condition. Additionally, Member States and the Commission should work 
together to put in place some mechanisms to pay healthcare providers directly and thus avoid 
the need for patients to advance funds.

Muudatusettepanek 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
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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.

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, kaasa 
arvatud meditsiinivaldkonna suhtes 
kohaldatavad haldusaktid, suunised ning 
tegevusjuhendid, ja millele kindlustatul on 
õigus. Kindlustajariik tasub kindlustatule 
kulud, mis kuuluksid hüvitamisele tema 
riiklikus sotsiaalkindlustussüsteemis, kui 
samasuguseid või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud tema 
territooriumil. Tervishoiu põhimõtteid võib 
sarnaseks lugeda üksnes juhul, kui need 
ei ole vastuolus kindlustajariigi 
meditsiinivaldkonda reguleerivate 
õigusaktide, eeskirjade ning 
tegevusjuhenditega. Igal juhul on 
kindlustajariigi pädevuses määrata kindlaks 
tervishoiuteenused, mille eest tasutakse 
olenemata nende osutamise kohast.

Or. en

Selgitus

Mõnikord reguleerivad liikmesriigid meditsiiniteenuseid mitte riiklike seaduste, vaid 
haldusaktide, suuniste ja tegevusjuhendite abil. Need on kõnealuste liikmesriikide 
meditsiinitöötajate jaoks siduvad, seetõttu peaksid samad tingimused kehtima ka 
liikmesriikides, kus patsient saab ravi. 
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Muudatusettepanek 386
Maria Berger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, võivad 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, kui kõnealune ravi kuulub 
hüvede hulka, mis on sätestatud 
kindlustajariigi õigusaktides ja millele 
kindlustatul on õigus. Kindlustajariik tasub 
kindlustatule tegelikud kulud ravi osutavas 
liikmesriigis kasutatud tervishoiuteenuste
eest. Kui teatud haiguse või vigastuse 
raviks on olemas mitu raviviisi, on 
patsiendil õigus saada hüvitist kõikide 
raviviiside eest, mis on rahvusvahelises 
meditsiinis piisavalt järele proovitud ja 
tunnustatud, isegi kui need ei ole 
kättesaadavad patsiendi kindlustajariigis. 
Igal juhul on kindlustajariigi pädevuses 
määrata kindlaks tervishoiuteenused, mille 
eest tasutakse olenemata nende osutamise 
kohast.

Or. de

Selgitus

Selleks et vältida ravi osutava liikmesriigi tervishoiusüsteemi rahalise olukorra kahjustamist, 
tuleb nõuda ravi osutava liikmesriigi tegelike kulude tasumist.
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Muudatusettepanek 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, võivad 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, kui kõnealune ravi kuulub 
hüvede hulka, mis on sätestatud 
kindlustajariigi õigusaktides ja millele 
kindlustatul on õigus. Kindlustajariik tasub 
kindlustatule diagnoosi alusel määratud ja 
ravi osutavas liikmesriigis tavaliselt ning 
tegelikult saadud ravi kulud ulatuses, mis 
kuuluksid hüvitamisele tema 
kindlustajariigis tavaliselt ning tegelikult 
saadud ravi korral. Igal juhul on 
kindlustajariigi pädevuses määrata kindlaks 
tervishoiuteenused, mille eest tasutakse 
olenemata selle osutamise kohast.

Or. de

Selgitus

Piiriülesed tervishoiuteenused ei ole praegu võrreldavad. Selleks et käesoleva direktiivi 
raames kulude hüvitamist üleüldse võimaldada, tasutakse patsiendile diagnoosi alusel 
määratud ja ravi osutavas liikmesriigis üldiselt ja tegelikult teostatud ravi kulud. Seejuures 
piirdub hüvitatavate kulude suurus ravikuludega, mis patsiendi kindlustajariik sama 
diagnoosi puhul üldiselt ja tegelikult kataks. 
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Muudatusettepanek 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, võivad 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, 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 kulude katmisele 
kindlustatud isikul on õigus, samuti 
hüvitise ja isiku omarahastamise määr, 
olenemata nende osutamise kohast.

Or. es

Selgitus

Kindlustajariigil on vastutus määrata tervishoiuteenuste kõrval, mille eest tasutakse (artikli 6 
lõike 1 viimane lause), kindlaks ka hüvitise määr ja igal juhul kohaldatav omarahastamise 
määr.
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Muudatusettepanek 389
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, võivad 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, 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 avalikus 
süsteemis, kui samasuguseid või 
samalaadseid tervishoiuteenuseid oleks 
osutatud tema territooriumil. Patsientidel 
on õigus saada hüvitist erinevate 
raviviisidega seotud kulutuste eest, isegi 
kui nende liikmesriikides kõnealuste 
raviviiside kulusid ei tasuta, juhul kui 
vastuvõtvas liikmesriigis kulud tasutakse 
ja rahvusvaheline meditsiin tunnustab 
seda raviviisi.

Or. sv

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema õigus kujundada oma sotsiaalkindlustussüsteemi. Siiski sõltub 
kasutatud raviviis sageli meditsiinivaldkonna tavadest, mis tulenevad väljaõppest ja 
spetsialiseerumisest. Hüvitise määramise juhtpõhimõtteks peaksid olema mitte nimetatud 
asjaolud, vaid patsiendi juures saavutatud tulemused. See ei mõjuta ebasoodsalt hüvitamise 
ulatust, vaid annab patsientidele lihtsalt suurema valikuvabaduse, mis on eriti tähtis uusi või 
haruldasi haigusi põdevate patsientide jaoks.



PE418.256v01-00 66/99 AM\762980ET.doc

ET

Muudatusettepanek 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
ettekavatsetult 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.

Or. nl

Muudatusettepanek 391
Iles Braghetto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 

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 
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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.

osutatavaid tervishoiuteenuseid (plaaniline 
ravi) võivad saada tervishoiuteenuseid 
(plaaniline ravi) 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.

Or. it

Selgitus

Kasulik oleks täpsustada, et selles artiklis viidatakse plaanilisele ravile ja see on välismaale 
sõitmise põhjus.

Muudatusettepanek 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, võivad 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, kui kõnealune ravi kuulub 
hüvede hulka, mis on sätestatud 
kindlustajariigi õigusaktides ja millele 
kindlustatul on õigus. Kindlustajariik tasub 
kindlustatule kulud, mis kuuluksid 
hüvitamisele tema riiklikus 

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 
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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.

sotsiaalkindlustussüsteemis, kui 
samasuguseid tervishoiuteenuseid oleks 
osutatud tema territooriumil. Igal juhul on 
kindlustajariigi pädevuses määrata kindlaks 
tervishoiuteenused, mille eest tasutakse 
olenemata selle osutamise kohast.

Or. it

Selgitus

Mõiste „samalaadsed tervishoiuteenused” ei tähenda midagi konkreetset vastupidiselt 
„samadele” tervishoiuteenustele. Seetõttu tuleb esimene ebaselguse vältimiseks välja jätta.

Muudatusettepanek 393
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, võivad 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, 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. 
Kindlustajariik võib hüvitada kindlustatud 
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isikule kulud, mis kindlustajariik katab, 
ettemaksuna näiteks sularahakviitungi 
kujul.

Or. da

Selgitus

Teatud liikmesriikide tervishoiuteenuste osutamine põhineb patsientide võrdsel ja vabal 
juurdepääsul, ja samadel alustel jätkamiseks peaks olema võimalik tasuda patsientide kulusid 
ettemaksuga, nii et patsiendid ei peaks ise esmalt maksma ning siis ootama oma riigilt 
hüvitist. See asetaks patsiendid ühesugustesse tingimustesse, olenemata nende 
maksesuutlikkusest.

Muudatusettepanek 394
Edite Estrela

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 tasub või katab,
olenevalt tervishoiusüsteemi tüübist, 
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, võttes arvesse eelmise lõike 
sätteid (ravile võtmise eeskirjad).

Or. pt
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Muudatusettepanek 395
Maria Berger

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 tasub 
kindlustajariik täielikult. Liikmesriigid 
kannavad ka täiendavad seonduvad 
kulud, nagu näiteks terapeutilise ravi 
kulud.

Or. de

Muudatusettepanek 396
Cristina Gutiérrez-Cortines
tagasi võetud

Or. es

Muudatusettepanek 397
Marianne Thyssen

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, kui kõnealune 
ravi kuulub hüvede hulka, mis on 
sätestatud kindlustajariigi õigusaktides ja 
millele kindlustatul on õigus, 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 
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maksumust.

Or. nl

Muudatusettepanek 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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 tasub või need 
katab kindlustajariigi
sotsiaalkindlustussüsteem 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. 
Liikmesriigid võivad otsustada tasuda 
muud seonduvad kulud, nagu näiteks 
majutus- ja reisikulud.

Or. en

Selgitus

Olenevalt tervishoiu korraldamise viisist võib välismaal saadud tervishoiuteenuste kulude 
tasumine olla mitte liikmesriigi, vaid näiteks kindlustaja kohustus. Seetõttu on asjakohasem 
viidata kindlustajariigi sotsiaalkindlustussüsteemile. Et muuta patsientidele välismaa 
tervishoiuteenuste kasutamine lihtsamaks, peaks liikmesriikidel olema võimalik tasuda ka 
majutus- ja reisikulud.
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Muudatusettepanek 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 tasub või need 
katab kindlustajariigi
sotsiaalkindlustussüsteem 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. 
Liikmesriigid katavad ka reisikulud.

Or. en

Selgitus

Olenevalt tervishoiu korraldamise viisist võib välismaal saadud tervishoiuteenuste kulude 
tasumine olla mitte liikmesriigi, vaid kindlustaja kohustus. Seetõttu on asjakohasem viidata 
kindlustajariigi sotsiaalkindlustussüsteemile. Et muuta patsientidele välismaa 
tervishoiuteenuste kasutamine lihtsamaks, peaksid liikmesriigid katma ka patsientide 
reisikulud.

Muudatusettepanek 400
Linda McAvan

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 

2. Teises liikmesriigis osutatava 
tervishoiuteenuse kulud tasub 
kindlustajariik kooskõlas käesoleva 
direktiivi sätetega vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud kindlustajariigis
juhul, kui seda tervishoiuteenust oleks 
osutatud tema territooriumil, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikku 
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maksumust. maksumust.

Or. en

Selgitus

Väljend „sama või samalaadne” tervishoiuteenus on õiguslikult ebaselge ja tuleks välja jätta. 

Muudatusettepanek 401
Dagmar Roth-Behrendt

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 tasub või need 
katab 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.

Or. en

Selgitus

Vt eespool artikli 6 lõiget 1

Muudatusettepanek 402
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teises liikmesriigis osutatava 
tervishoiuteenuse kulud tasub 
kindlustajariik kooskõlas käesoleva 

2. Teises liikmesriigis osutatava 
tervishoiuteenuse kulud tasub 
kindlustajariik kooskõlas käesoleva 
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direktiivi sätetega vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud juhul, kui sama või 
samalaadset tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigis, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikku 
maksumust.

direktiivi sätetega vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud juhul, kui sama 
tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigis, ületamata saadud 
tervishoiuteenuse tegelikku maksumust.

Or. fr

Selgitus

Sama eesmärk, mis lõike 2 muudatusettepanekul, nimelt artikli ühtlustamine.

Muudatusettepanek 403
Christofer Fjellner

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 tasub 
kindlustajariik kooskõlas käesoleva 
direktiivi sätetega vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud sama tervisliku 
seisundi esinemise korral kindlustajariigis, 
ületamata saadud tervishoiuteenuse 
tegelikku maksumust.

Or. sv

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema õigus kujundada oma sotsiaalkindlustussüsteemi. Siiski sõltub 
kasutatud raviviis sageli meditsiinivaldkonna tavadest, mis tulenevad väljaõppest ja 
spetsialiseerumisest. Hüvitise määramise juhtpõhimõtteks peaksid olema mitte nimetatud 
asjaolud, vaid patsiendi juures saavutatud tulemused. See ei mõjuta ebasoodsalt hüvitamise 
ulatust, vaid annab patsientidele lihtsalt suurema valikuvabaduse, mis on eriti tähtis uusi või 
haruldasi haigusi põdevate patsientide jaoks.
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Muudatusettepanek 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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 tasub 
kindlustajariik kooskõlas käesoleva 
direktiivi sätetega vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud juhul, kui sama või 
samalaadset tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigis. Kui 
kindlustajariigis osutatud 
tervishoiuteenuse maksumus on suurem 
kui muus liikmesriigis, tasub 
kindlustajariik vahe teiste liikmesriikide 
ravialasesse solidaarsusfondi. 
Solidaarsusfond pakub toetust, mis 
võimaldab madalamate ravikuludega 
riikide patsientidel täielikult katta 
kulutused riikides, kus on kõrgemad 
ravikulud. 

Or. da

Selgitus

Vaja on kasutusele võtta mehhanism, mis pakuks vaesemate liikmesriikide kodanikele 
paremaid võimalusi ravi saamiseks rikastes liikmesriikides. Vastasel juhul seab direktiiv need 
kodanikud rikaste liikmesriikide kodanikega võrreldes halvemasse olukorda, sest viimased 
kasutaksid palju ulatuslikumalt ära vaesemate liikmesriikide tervishoiuteenuseid.

Muudatusettepanek 405
Colm Burke

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teises liikmesriigis osutatava 
tervishoiuteenuse kulud tasub 
kindlustajariik kooskõlas käesoleva 

2. Teises liikmesriigis osutatava 
tervishoiuteenuse kulud tasub 
kindlustajariik kooskõlas käesoleva 
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direktiivi sätetega vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud juhul, kui sama või 
samalaadset tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigis, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikku 
maksumust.

direktiivi sätetega vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud juhul, kui sama või 
samalaadset tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigis, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikku 
maksumust. Liikmesriigid katavad muud
seonduvad kulud, nagu näiteks teraapia 
kulud, juhul, kui kogumaksumus ei ületa 
tervishoiuteenuse maksumust 
kindlustajariigis.

Or. en

Selgitus

Paljude ravide puhul on teoreetiliselt ja praktiliselt võimatu eristada piiri, kus lõpeb ravi ja 
algab järelravi nagu näiteks taastumine. Seetõttu on loogiline järeldada, et tasuda tuleks 
haiguse ravi eest tervikuna, mitte ainult konkreetse ravikuuri kulud.

Muudatusettepanek 406
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisakulutused, mis võivad teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuseid saavatel 
puuetega isikutel tekkida ühe või mitme 
puude tõttu, tasub kindlustajariik 
kooskõlas riigisiseste õigusaktidega ja 
tingimusel, et need kulud on 
dokumentidega piisavalt tõendatud.

Or. en

Selgitus

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border health care. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for health care than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
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language interpretation and supported decision-making.

Muudatusettepanek 407
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kulu, mis kuuluks tasumisele sama 
või samalaadsete tervishoiuteenuste 
osutamise eest kindlustajariigis, 
arvutatakse läbipaistval ja mitte 
standarditud viisil, ning arvutamisel 
võetakse arvesse kõik nende 
tervishoiuteenuste kulud, mida oleks 
osutatud kindlustajariigis, ega piirduta 
üksnes muutuvate kuludega. Juhul kui 
kindlustajariigis on detsentraliseeritud 
tervishoiusüsteem, arvutatakse kulud 
asjakohasel haldustasemel. 

Or. sv

Selgitus

Tervishoiuteenuste kulud erinevad liikmesriikides ja õigusaktides tuleb selliseid erinevusi 
arvesse võtta.

Muudatusettepanek 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
saada soovivale patsiendile seoses 
tervishoiuteenuste osutamise ja 
tervishoiuteenuste kulude hüvitamisega
samasugused tingimused, abikõlblikkuse 

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
saada soovivale patsiendile seoses 
tervishoiuteenuste osutamise ja selle tõttu 
tervishoiuteenuste kulude tekkimisega 
samasugused tingimused, abikõlblikkuse 
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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. 

kriteeriumid ning õigus- ja 
haldusformaalsused, nagu ta kehtestaks 
samade või samalaadsete 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes enda 
territooriumil, kui need nõuded on 
objektiivsed, mittediskrimineerivad ja 
eelnevalt teada.

Need tingimused võivad sisaldada teatud 
liikmesriikides juba kehtivaid ravi 
teostamise piiranguid tervishoiuteenuste 
pakkujate jaoks, kellega pole sõlmitud 
lepingut või kes pakuvad 
tervishoiuteenuseid väljaspool oma 
piirkonda, juhul kui vajalikku ravi 
pakuvad meditsiiniliselt vastuvõetava aja 
jooksul tervishoiuteenuste pakkujad, 
kellega on sõlmitud leping või kes 
pakuvad tervishoiuteenuseid oma 
piirkonnas.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus ei selgitata, millised tingimused kujutaksid endast takistust liikumisvabadusele. 
Teatud liikmesriigid on juba seadnud piirangud tervishoiuteenuste pakkujatele, kellega pole 
sõlmitud lepinguid või kes tegutsevad väljaspool oma piirkonda. Selliste piirangute 
keelamine, kui tegemist on piiriüleste tervishoiuteenustega, takistaks liikmesriikidel 
kavandada oma tervishoiusüsteemi ning vastutada selle määratlemise eest asutamislepingu 
artikli 152 sätete kohaselt.

Muudatusettepanek 409
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
saada soovivale patsiendile seoses 
tervishoiuteenuste osutamise ja 
tervishoiuteenuste kulude hüvitamisega
samasugused tingimused, abikõlblikkuse 

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid või 
tervishoiuga seonduvad kaupu saada 
soovivale patsiendile samasugused 
tingimused, abikõlblikkuse kriteeriumid 
ning õigus- ja haldusformaalsused, nagu ta 
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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. 

kehtestaks samade või samalaadsete 
tervishoiuteenuste osutamise või samade 
kaupade ostmise suhtes enda 
territooriumil, kui need nõuded ei ole 
diskrimineerivad ega takista kaupade ega 
teenuste vaba pakkumist.

Or. nl

Selgitus

Siin ei ole asjakohane viidata isikute vabale liikumisele (sellele põhimõttele kohaldatakse 
määruse nr 1408/71 sätteid). Pigem on siin asjakohane viidata kaupade ja teenuste 
pakkumise vabadusele.

Muudatusettepanek 410
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
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. 

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
saada soovivale patsiendile seoses 
tervishoiuteenuste osutamise ja 
tervishoiuteenuste kulude katmisega
samasugused tingimused, abikõlblikkuse 
kriteeriumid ning õigus- ja 
haldusformaalsused, kohalikul, riiklikul 
või piirkondlikul tasandil, nagu ta 
kehtestaks kõnealuste tervishoiuteenuste 
osutamise suhtes enda territooriumil, kui 
need nõuded ei ole diskrimineerivad ega 
takista isikute, teenuste ega kaupade vaba 
liikumist. Tingimused võivad sisaldada 
nõuet, et kindlustatud isikut hindavad 
nende tingimuste, kriteeriumide või 
vorminõuete kohaldamise eesmärgil 
meditsiinieriala asjatundja või tervishoiu 
korraldajad, kes pakuvad 
tervishoiuteenuseid kindlustajariigi 
riiklikule sotsiaalkindlustussüsteemile, 
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juhul kui sellist hindamist nõutakse ka 
kindlustajariigi tervishoiuteenustele 
juurdepääsemiseks.

Or. en

Selgitus

Väljend „sama või samalaadne” tervishoiuteenus on õiguslikult ebaselge ning tuleks välja 
jätta. Uue sõnastusega püütakse saavutada, et meditsiinieriala asjatundja hindaks patsiente 
enne ravi taotlemist teises liikmesriigis.

Muudatusettepanek 411
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
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. 

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
saada soovivale patsiendile seoses 
tervishoiuteenuste osutamise ja 
tervishoiuteenuste kulude katmisega
samasugused tingimused, abikõlblikkuse 
kriteeriumid ning õigus- ja 
haldusformaalsused, kohalikul, riiklikul 
või piirkondlikul tasandil, nagu ta 
kehtestaks kõnealuste tervishoiuteenuste 
osutamise suhtes enda territooriumil, kui 
need nõuded ei ole diskrimineerivad ega 
takista isikute, teenuste ega kaupade vaba 
liikumist. Tingimused võivad sisaldada 
nõuet, et kindlustatud isikut hinnatakse
enne teiste liikmesriikide 
tervishoiuteenuse pakkujate vastuvõtule 
pääsemist. 

Or. en
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Muudatusettepanek 412
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
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. 

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

Or. fr

Selgitus

Selle lõike sätted peaksid patsientide diskrimineerimist paremini vältida aitama.

Sama eesmärk, mis lõike 2 muudatusettepanekul, nimelt artikli ühtlustamine.

Muudatusettepanek 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
saada soovivale patsiendile seoses 
tervishoiuteenuste osutamise ja 
tervishoiuteenuste kulude hüvitamisega 
samasugused tingimused, abikõlblikkuse 
kriteeriumid ning õigus- ja 

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

haldusformaalsused, kaasa arvatud 
tervishoiutöötajate tegevusjuhendid, nagu 
ta kehtestaks tervishoiuteenuste osutamise 
suhtes enda territooriumil, kui need nõuded 
ei ole diskrimineerivad.

Or. en

Selgitus

Mõnikord reguleerivad liikmesriigid meditsiiniteenuseid mitte riiklike seaduste, vaid 
haldusaktide, suuniste ja tegevusjuhendite abil. Need on kõnealuste liikmesriikide 
meditsiinitöötajate jaoks siduvad, seetõttu peaksid samad tingimused kehtima ka 
liikmesriikides, kus patsient saab ravi. Lõige 3 on ebaselge, sest isikute liikumisvabadus ei 
tekita selliste meditsiiniteenustega seotud kulude hüvitamise kohustust, mida mis tahes 
põhjusel ei hüvitata päritoluliikmesriigis.

Muudatusettepanek 414
Iles Braghetto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
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.

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
saada soovivale patsiendile seoses 
tervishoiuteenuste osutamise ja 
tervishoiuteenuste kulude hüvitamisega 
samasugused tingimused, abikõlblikkuse 
kriteeriumid ning õigus- ja 
haldusformaalsused, nagu ta kehtestaks 
kõnealuste tervishoiuteenuste osutamise 
suhtes enda territooriumil, kui need nõuded 
ei ole diskrimineerivad ega takista isikute 
vaba liikumist. Tingimused võivad 
sisaldada nõuet, et kindlustatud isikut 
hindab nende tingimuste, kriteeriumide 
või vorminõuete kohaldamise eesmärgil
meditsiinieriala asjatundja, kes pakub 
teenuseid kindlustajariigi riiklikule 
sotsiaalkindlustussüsteemile.



AM\762980ET.doc 83/99 PE418.256v01-00

ET

Or. en

Selgitus

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested that the wording “the same or similar” be deleted.

In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health 
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be an extension of the range of entitlements from the system of the Member 
State of affiliation.

Muudatusettepanek 415
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
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.

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
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, 
kaupade ega teenuste vaba liikumist.

Or. sv

Selgitus

Euroopa Kohtu asjaomased otsused põhinevad kaupade ja teenuste vaba liikumise 
põhimõttel. Seetõttu tuleks need kaks põhimõtet lisada.
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Muudatusettepanek 416
Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
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.

Kindlustajariigil on õigus kehtestada teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuseid 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. Käesolev direktiiv ei piira 
soojätkamisega seotud ravi reguleerivate 
riiklike õigusaktide ja eeskirjade 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Direktiiv ei tohiks takistada soojätkamisega seotud ravi reguleerivate seaduste kohaldamist.

Muudatusettepanek 417
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et arstidel ja 
tervishoiuteenuste osutajatel, kes 
tegutsevad oma riigi tervishoiusüsteemide 
ja riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide 
lepingupartneritena, keelataks teise 
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liikmesriigi patsiente eraviisiliselt ravida 
või nõuda neilt rahalisi ettemakseid, juhul 
kui patsient tõendab Euroopa 
ravikindlustuskaardi ning vormi E-112 
esitamisega, et ta on asjaomase 
kindlustajariigi riikliku 
sotsiaalkindlustussüsteemi kindlustatud 
isik.

Or. en

Selgitus

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' rights in cross-border healt care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Muudatusettepanek 418
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Direktiiviga ei kohustata liikmesriigi 
tervishoiuteenuste osutajaid osutama 
tervishoiuteenuseid teise liikmesriigi 
kindlustatud isikule või osutama 
tervishoiuteenuseid teise liikmesriigi 
kindlustatud isikule eelisjärjekorras, mis 
seaks halvemusse samalaadsete 
ravivajadustega patsiendi, kes on 
kindlustatud ravi osutavas liikmesriigis. 
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Or. en

Selgitus

On võimalik, et liikmesriikidel tuleb kehtestada ajutine mehhanism, mis toimib n-ö 
kaitseventiilina, kui välismaine nõudmine kasvab väga kiiresti ning tervishoiuteenuste 
osutajad ei tule patsientide voogudega enam toime. See puudutab vaid plaanilisi 
tervishoiuteenuseid, lühiajalise viibimise ajal teises riigis vajalikuks osutunud 
tervishoiuteenuseid käsitleb määrus nr 1408/71 ning käesolev muudatus ei mõjuta neid.

Muudatusettepanek 419
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Käesoleva lõike rakendamiseks peab 
liikmesriikidel olema mehhanism nende 
kulude arvestamiseks, mis kohustuslik 
sotsiaalkindlustussüsteem katab teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
eest. Kõnealuse mehhanismi aluseks on 
eelnevalt teatavaks tehtud objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid. 

Or. en

Muudatusettepanek 420
Maria Berger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikidel peab olema mehhanism 
nende kulude arvestamiseks, mis 

4. Liikmesriikidel peab olema mehhanism 
nende kulude arvestamiseks, mis 
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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.

kohustuslik sotsiaalkindlustussüsteem 
hüvitab kindlustatule teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste eest. Kõnealuse 
mehhanismi aluseks on eelnevalt teatavaks 
tehtud objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid.

Or. de

Muudatusettepanek 421
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikidel peab olema mehhanism 
nende kulude arvestamiseks, mis riiklik
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 riiklik 
avalik süsteem 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.

Or. sv

Selgitus

Teatud liikmesriikide tervishoiusüsteemid põhinevad mitterahaliste soodustuste mudelil ning 
seetõttu ei hüvitata neis tavaliselt tervishoiuteenuste kulusid sotsiaalkindlustussüsteemi 
kaudu. Eelnõu sõnastus peaks seetõttu olema neutraalsem, võttes arvesse liikmesriikide 
süsteemide erinevusi. Vt ka seonduvat muudatusettepanekut lõike 1 kohta.
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Muudatusettepanek 422
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriikidel peab olema mehhanism 
nende kulude arvestamiseks, mis 
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 samas ulatuses, nagu oleks hüvitatud 
juhul, kui samu või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks saadud 
kindlustajariigis, kuid mitte suuremas 
ulatuses kui saadud tervishoiuteenuse 
tegelik maksumus.

Or. hu

Selgitus

Meie arvates on artikli 6 lõike 4 teine lause, mis sätestab hüvitamise tavapäraselt riigi 
sisekulude alusel, erandeid arvestamata, vastuolus Euroopa Kohtu praktika põhjal koostatud 
artikli 6 lõike 2 sätetega, mille kohaselt hüvitatav summa ei tohi ületada tegelikult saadud 
tervishoiuteenuste maksumust.

Muudatusettepanek 423
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikidel peab olema mehhanism 
nende kulude arvestamiseks, mis 
kohustuslik sotsiaalkindlustussüsteem 

4. Liikmesriikidel peab olema mehhanism 
nende kulude arvestamiseks, mis 
kohustuslik sotsiaalkindlustussüsteem 
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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.

hüvitab kindlustatule teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste eest. Kõnealuse 
mehhanismi aluseks on eelnevalt teatavaks 
tehtud objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid ning 
selle mehhanismi kohaselt hüvitatakse 
kulud lõike 2 sätete kohaselt vähemalt 
samas ulatuses, nagu oleks tehtud juhul, 
kui samu tervishoiuteenuseid oleks 
osutatud kindlustajariigi territooriumil.

Or. fr

Selgitus

Sama eesmärk, mis lõike 2 muudatusettepanekul, nimelt artikli ühtlustamine. Rõhutada tuleks, 
et hüvitise suurus ei tohi ületada saadud tervishoiuteenuste maksumust.

Muudatusettepanek 424
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ravi osutav liikmesriik loob 
mehhanismi, mis võimaldab tegelikud 
ravikulud nõuda sisse patsientidelt, kes 
pole kindlustatud selle liikmesriigi 
sotsiaalkindlustussüsteemis. 

Or. nl

Selgitus

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.
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Muudatusettepanek 425
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kooskõlas liikmesriikide õigusaktidega, 
millega on üle võetud isikuandmete kaitset 
käsitlevad ühenduse õigusaktid, eelkõige 
direktiivid 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ, peab 
patsientidele, kes sõidavad teise 
liikmesriiki eesmärgiga saada seal 
tervishoiuteenuseid või kes soovivad 
kasutada teises liikmesriigis osutatavaid 
tervishoiuteenuseid, olema tagatud 
juurdepääs oma tervisekaardile.

5. Kooskõlas kindlustajariigi
õigusaktidega, millega on üle võetud 
isikuandmete kaitset käsitlevad ühenduse 
õigusaktid, eelkõige direktiivid 95/46/EÜ 
ja 2002/58/EÜ, peab patsientidele, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, olema 
tagatud juurdepääs oma tervisekaardile.

Or. en

Selgitus

Patsientidel peab olema juurdepääs oma meditsiinilistele dokumentidele, eriti juhul, kui 
patsient soovib pärast ravi saamist välismaal saada järelravi oma kodumaal. Patsienti 
ravinud tervishoiutöötajad peaksid meditsiinilised dokumendid esitama kindlustajariigi 
eeskirjade ja tingimuste kohaselt.

Muudatusettepanek 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kooskõlas liikmesriikide õigusaktidega, 
millega on üle võetud isikuandmete kaitset 
käsitlevad ühenduse õigusaktid, eelkõige 
direktiivid 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ, peab 
patsientidele, kes sõidavad teise 
liikmesriiki eesmärgiga saada seal 
tervishoiuteenuseid või kes soovivad 
kasutada teises liikmesriigis osutatavaid 
tervishoiuteenuseid, olema tagatud 

5. Kooskõlas liikmesriikide õigusaktidega, 
millega on üle võetud isikuandmete kaitset 
käsitlevad ühenduse õigusaktid, eelkõige 
direktiivid 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ, peab 
patsientidele, kes sõidavad teise 
liikmesriiki eesmärgiga saada seal 
tervishoiuteenuseid või kes soovivad 
kasutada teises liikmesriigis osutatavaid 
tervishoiuteenuseid, olema kindlustajariigi 
poolt tagatud juurdepääs oma 
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juurdepääs oma tervisekaardile. tervisekaardile.

Or. fr

Selgitus

Patsiendid peavad oma meditsiinilistele dokumentidele juurde pääsema, kuid 
tervishoiuteenuse osutajad peavad juurdepääsu tagama kooskõlas patsientide kindlustajariigi 
tingimustega.

Muudatusettepanek 427
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Luuakse vajalikud vahendid, et 
tagada Euroopa kodanikele, kellega 
juhtub teistes liikmesriikides õnnetus, 
kvaliteetne vältimatu arstiabi.

Or. fr

Selgitus

On oluline, et kvaliteedinõuded hõlmaksid ka vältimatut arstiabi.

Muudatusettepanek 428
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Võetakse vajalikud meetmed, et 
võimaldada Euroopa kodanikele, kellega 
juhtub teises liikmesriigis õnnetus või kes 
vajavad erakorralist tervishoiuteenust, 
kvaliteetne vältimatu arstiabi.
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Or. de

Selgitus

Koostöö ei peaks piirduma üksnes õnnetustega, vaid laienema ka muudele vältimatu arstiabi 
juhtumitele. 

Muudatusettepanek 429
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Eraldi nõuded tuleks kehtestada 
kvaliteetse vältimatu arstiabi osutamiseks 
ELi kodanikele, kellest saavad õnnetuste 
ja suurõnnetuste ohvrid teises 
liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Ilmselt peaks õnnetuse või katastroofi korral saama arstiabi osutada võimalikult lihtsa 
asjaajamisega või ilma eelnevat luba taotlemata.

Vajadus piirialadel hädaolukorras kiiresti reageerida nõuab liikmesriikide ja nende 
kiirabiteenistuste ulatuslikku koostööd piirkondlikul tasandil. Parameedikud on sellistes 
olukordades väga olulised töötajad.

Muudatusettepanek 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui artiklite 8 ja 9 sätetest ei tulene 
teisiti, ei kehtesta kindlustajariik teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
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kulude hüvitamise suhtes eelloa 
taotlemise nõuet.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on saavutada kooskõla kohtupraktikaga, mille kohaselt 
kodanike vaba liikumist ei tohi takistada, kohaldades põhimõtet, et eelnevalt ei ole vaja luba 
taotleda, samuti tingimustega, mis on seotud artikli 8 haiglaravi käsitlevate sätetega.

Muudatusettepanek 431
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ravi osutavalt liikmesriigilt ei nõuta 
teiste liikmesriikide patsientide 
vastuvõtmist ega nende eelistamist ravile 
võtmisel, mis seaks halvemusse 
samasuguste ravivajadustega, ravi 
osutavas liikmesriigis kindlustatud 
patsiendid, kelle ooteaeg võib selle tõttu 
pikeneda. 

Or. nl

Selgitus

Belgia kogeb juba praegu suhteliselt suurt patsientide sissevoolu. Seetõttu on mure, et Belgias 
kindlustatud patsiendid pannakse piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise tõttu 
ootejärjekorda, igati põhjendatud. Seda probleemi mainitakse põhjenduses 12, kuid 
ettepaneku sisulises osas asjakohased sätted puuduvad, samal ajal aga on ette nähtud 
meetmed patsientide suure väljavoolu vähendamiseks. Muudatusettepanekuga püütakse 
lahendada patsientide sissevoolu tõttu tekkivaid võimalikke probleeme. 
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Muudatusettepanek 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesoleva peatüki sätted ei mõjuta 
piiriülese plaanilise ravi korralduse kohta 
sõlmitud lepinguid.

Or. en

Selgitus

Oluline on selgitada, et need sätted ei takista piiriülest plaanilist ravi korraldavate lepingute 
sõlmimist. Kui selliste korralduste kohta on sõlmitud lepingud, järgivad lepinguosalised 
sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirju või kohaldavad erinõudeid ja tariife, mis on 
kindlaks määratud lepinguosaliste vaheliste läbirääkimiste teel.

Muudatusettepanek 433
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ravi osutavale liikmesriigile 
tasutakse kõik ravi tagajärjel tekkinud 
tegelikud (täielikud) kulud.

Or. en

Selgitus

Uue lõike 5 a lisamine artiklile 6 aitab saavutada rahalist ja teenuste stabiilsust liikmesriigis, 
kus ravi teostatakse, tagades, et ravi osutavale liikmesriigile tasutakse kõik seonduvad kulud. 
Juhul kui hüvitis on ravi tegelikest kuludest väiksem, võib patsient tasuda osa ravikuludest.
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Muudatusettepanek 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud

Haiglaväline ravi

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.

Or. es

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks muudatusettepanekuga, millega lisatakse artiklile 6 uus lõige 5 a.

Muudatusettepanek 435
Iles Braghetto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud

Haiglaväline ravi

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.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tunnistatakse, et eelloa taotlemise süsteemid on patsientide jaoks 
tähtsad, sest aitavad neil saada selgust selle kohta, milliseid hüvitisi neil on võimalik saada ja 
mis kulud tuleb neil endil katta, milliseid korraldusi on vaja teha järelraviks ja mis saab siis, 
kui midagi läheb valesti. Need kaalutlused hõlmavad ühtmoodi nii haiglates kui muudes 
asutustes osutatud ravi ning ka tervishoiusüsteemide juhtide probleemid seoses 
tervishoiuteenuste kavandamise vajaduste ja rahaliste vahendite haldamisega. 

Muudatusettepanek 436
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Kindlustajariik ei kehtesta teises 
liikmesriigis osutatud haiglavälise ravi 
kulude hüvitamise või teises liikmesriigis 
tervishoiuteenustega seotud kaupade 
ostmise suhtes eelloa taotlemise nõuet, kui 
tema territooriumil osutamise korral oleks 
kõnealuse ravi või kõnealused kaubad, kui 
need oleksid ostetud tema territooriumil, 
hüvitanud tema 
sotsiaalkindlustussüsteem.

Or. nl

Selgitus

Tervishoiuteenustega seotud kaupade ostmine (nt meditsiinivahendid) oli Deckeri kohtuasja 
sisuks (tegemist oli prillidega) ning tuleks seetõttu lisada direktiivile, mille eesmärgiks on 
kodifitseerida Kohlli ja Deckeri kaasused. 
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Muudatusettepanek 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Kindlustajariik ei kehtesta teises 
liikmesriigis osutatud haiglavälise ravi 
kulude hüvitamise suhtes eelloa taotlemise 
nõuet.

Patsiendid, kes saavad haiglavälist ravi 
teises liikmesriigis, teatavad sellest oma 
kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemile enne ravi 
eesmärgil riigist lahkumist. Nad 
kinnitavad ka, et on saanud ravi kohta 
käesoleva direktiivi artikli 10 kohast 
teavet.
Kui koos teatega haiglavälise ravi kohta ei 
esitata kõnealust kinnitust, eeldatakse 
kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemis, et patsiendid 
on hoolitsenud enne ärasõitu kogu teises 
liikmesriigis osutatavat haiglavälist ravi 
puudutava vajaliku teabe saamise eest.

Or. fr

Selgitus

Sama, mis põhjenduse 29 puhul.

Muudatusettepanek 438
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

liikmesriigis osutatud haiglavälise ravi 
kulude hüvitamise suhtes eelloa taotlemise 
nõuet, kui tema territooriumil osutamise 
korral oleks kõnealuse ravi hüvitanud tema 
sotsiaalkindlustussüsteem. Kui ravi osutav 
liikmesriik seostab kindlustatud 
patsientide tervishoiuteenuste rahastamise 
riigi rahastatava tervishoiuteenuse 
osutaja asukohaga, on ravi osutav 
liikmesriik kohustatud hüvitama ainult 
nende ravi osutavas liikmesriigis osutatud 
teenuste kulud, mida patsient on 
kasutanud samadel tingimustel kui ravi 
osutava liikmesriigi kindlustatud isikud.

Or. hu

Selgitus

Kui kindlustajariigi kindlustaja on kohustatud hüvitama ravi osutavas liikmesriigis riigi poolt 
mitte rahastatud tervishoiuteenuse osutaja teostatud ravi kulu, st tegema seda väljaspool 
tervisekindlustussüsteemi, ei saa patsient hüvitist kindlustajariigis ravi eest, mida teostab riigi 
poolt mitte rahastatud teenuse osutaja. Kui aga patsient saab ravi teises liikmesriigis, on 
kindlustajariik kohustatud selle ravi kulud hüvitama. 

Muudatusettepanek 439
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haiglaväliseks raviks tuleks lugeda ka 
alternatiivravi, kui see on kindlustajariigis 
lubatud. 

Or. en

Selgitus

Kui kindlustajariik osutab alternatiivset ravi, mille riik kinni maksab, näiteks taimeteraapia, 
homöopaatia, osteopaatia, kiropraktika jms, peaks käesoleva direktiiviga lubama kulude 
hüvitamist, kui isikut ravib väljaõppinud spetsialist teises liikmesriigis. 
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