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Muudatusettepanek 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
-

Komisjoni ettepanek Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv toob rohkem segadust kui selgust, kuna sellega luuakse täiendav süsteem 
määrustes 1408/71 ja 883/2004 juba kehtestatud patsiendiõiguste süsteemi kõrvale.
Direktiivis ei suudeta käsitleda tervishoiu kvaliteeti patsiendi vaatenurgast ning selles 
keskendutakse hoopis tervishoiule teenuste osutamise vabaduse vaatenurgast. Lisaks seataks 
direktiiviga surve alla asutamislepingu artiklis 152 sätestatud liikmesriikide vastutus 
tervishoiu valdkonnas.

Muudatusettepanek 43
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
-

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
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883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Muudatusettepanek 44
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. pl

Selgitus

Käesolev direktiivi ettepanek tuleks tagasi lükata, sest see ei ole piisavalt läbimõeldud ja 
tekitaks halduskulusid ELi tasandil. Direktiivi vastuvõtmine ELi tasandil toob kaasa uue 
komiteemenetluse komitee (ohutute, kvaliteetsete ja tõhusate piiriüleste tervishoiuteenuste 
komitee) loomise, mistõttu tuleb luua uusi töökohti.

Muudatusettepanek 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV patsiendiõiguste 
kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb 
patsiendiõiguste kohaldamist võrdsetel 
tingimustel juurdepääsuks ohututele, 
kvaliteetsetele ja tõhusatele 
tervishoiuteenustele 

Or. es

Selgitus

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
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estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza.
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones 
que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían 
constituir el núcleo principal de la propuesta.

Muudatusettepanek 46
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV patsiendiõiguste
kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV patsientide 
piiriülese liikuvuse ja patsiendiõiguste 
kohta

Or. nl

Selgitus

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues (reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border healt care.
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.

Muudatusettepanek 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse võttes arvesse Euroopa Ühenduse 



PE418.293v01-00 6/64 AM\763599ET.doc

ET

asutamislepingut, eriti selle artiklit 95, asutamislepingut, eriti selle artiklit 152,

Or. es

Selgitus

Asutamislepingu artikkel 95 ei hõlma käesoleva direktiivi vastuvõtmist, kuna artikkel ei 
käsitle siseturu loomist või toimimist. Artikkel 152 oleks parem alus, ehkki selles sätestatakse 
selgesõnaliselt, et ühenduse tervishoiumeetmed võtavad täiel määral arvesse liikmesriikide 
vastutust tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ning kättesaadavaks muutmisel.

Muudatusettepanek 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 16 ja 
152,

Or. en

Muudatusettepanek 49
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 42,
152 ja 308,

Or. en

Selgitus

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
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Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Muudatusettepanek 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 95,
137 ja 152,

Or. fr

Selgitus

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.

Muudatusettepanek 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 95 ja 
152,
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Or. en

Selgitus

Artikli 152 alusel võib ühendus võtta meetmeid, et tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse (ja mitte ainult aidata seda kaitsta). Oluline on rõhutada, et tervishoiudirektiiv ei saa 
tugineda üksnes siseturgu reguleerivatele eeskirjadele, vaid peaks keskenduma samuti 
inimeste tervise kõrgetasemelise kaitse tagamisele.

Muudatusettepanek 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 95 ja 
152,

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole mitte ainult isikute vaba liikumise kindlustamine, vaid 
eeskätt inimeste tervise kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Vastavalt artiklile 137, eelkõige selle 
lõigetele 1, 2 ja 4, tuleks komisjoni 
ettepanekus austada liikmesriikide 
pädevust, võttes arvesse asjaolu, et 
kodanike õigus sotsiaalkindlustusele 
tuleneb nende töötaja staatusest.
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Or. fr

Muudatusettepanek 54
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Vaatamata käesolevale direktiivile 
säilib liikmesriikide vastutus kodanikele 
ohutute, kvaliteetsete, tõhusate ja 
piisavate tervishoiuteenustele osutamisel 
oma territooriumil. Tervishoiuteenuste 
olemasolu teises liikmesriigis ei tohi 
mingil juhul olla liikmesriikide 
tervishoiuteenuste vähendamise põhjus. 
Lisaks ei tohi direktiiviga kaasneda 
asjaolu, et patsiente innustatakse mis 
tahel viisil minema ravi saamiseks teise 
liikmesriiki.

Or. nl

Selgitus

Tervishoiuteenused jäävad selgelt iga liikmesriigi enda vastutada ning ei saa nõuda, et mõni 
teine liikmesriik osutab neid tema asemel. Käesolev direktiiv ei tohi innustada liikmesriike 
siirma oma vastutust Euroopa Liidule või innustama kindlustusettevõtteid ostma 
raviteenuseid majanduslikel põhjustel välismaalt.

Muudatusettepanek 55
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna tingimused asutamislepingu 
artikli 95 kasutamiseks õigusliku alusena 
on täidetud, toetub ühenduse seadusandja
sellele õiguslikule alusele ka siis, kui 

välja jäetud
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rahvatervise kaitse on tehtavate valikute 
puhul otsustav tegur; siinkohal nõutakse 
asutamislepingu artikli 95 lõikes 3 
sõnaselgelt, et ühtlustamise saavutamisel 
tuleb tagada inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse, võttes arvesse 
eelkõige kõiki uusi teaduslikel faktidel 
põhinevaid suundumusi.

Or. sv

Selgitus

Tervishoiuteenus ei ole nagu mis tahes muu teenus või kaup ning seetõttu peaks käesoleva 
direktiivi õiguslik alus olema aluslepingu artikli 95 asemel hoopis artikkel 152.

Muudatusettepanek 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on liigne, kuna sellega loodaks kahetine õiguslik alus. 
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Muudatusettepanek 57
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Kuna tingimused asutamislepingu 
artikli 95 kasutamiseks õigusliku alusena ei 
ole täidetud, toetub ühenduse seadusandja
samale õiguslikule alusele nagu määruses 
883/2004/EÜ 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta, ning võtab samuti 
arvesse asutamislepingu artiklit 152. 
Tuleb tagada inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse, võttes arvesse 
eelkõige kõiki uusi teaduslikel faktidel 
põhinevaid suundumusi.

Or. en

Selgitus

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Muudatusettepanek 58
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna tingimused asutamislepingu 
artikli 95 kasutamiseks õigusliku alusena 
on täidetud, toetub ühenduse seadusandja 

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

sellele õiguslikule alusele ka siis, kui 
rahvatervise kaitse on tehtavate valikute 
puhul otsustav tegur; siinkohal nõutakse 
asutamislepingu artikli 95 lõikes 3 
sõnaselgelt, et ühtlustamise saavutamisel 
tuleb tagada inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse.

Or. fr

Selgitus

Viimane lause ei ole siinkohal õigustatud, kuna käesolev direktiiv käsitleb 
tervishoiuteenustele juurdepääsu tingimusi ning patsientidele teises liikmesriigis, mis ei ole 
nende kindlustajariik, osutatud tervishoiuteenuste tasumise või hüvitamise tingimusi. 

Muudatusettepanek 59
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja peetakse kinni eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtetest. Õigust 
tervishoiuteenustele juurdepääsule ja õigust 
ravile siseriiklike õigusaktide ja tavadega 
ettenähtud tingimustel on tunnustatud 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 34 
lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 35. Nimelt 
tuleb käesoleva direktiivi rakendamisel ja 
kohaldamisel austada õigust era- ja 
perekonnaelule, isikuandmete kaitset, 
võrdsust seaduse ees ja 
diskrimineerimiskeelu põhimõtet ning 
õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja 
õiglasele kohtulikule arutamisele vastavalt 
harta artiklites 7, 8, 20, 21, 47 sätestatud 
õiguse üldpõhimõtetele.
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Or. fr

Selgitus

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 35 tuletatakse meelde eesmärki tagada liidu poliitika 
määratlemisel ja rakendamisel tervise kõrgetasemeline kaitse ning õigust ravile siseriiklike 
õigusaktide ja tavadega ettenähtud tingimustel. Artiklis 34 tunnustatakse ja austatakse 
sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele juurdepääsu õigust ning artikliga tagatakse 
ühenduse õiguse ja siseriiklike õigusaktide kohane kaitse eri juhtumite, muu hulgas haiguse 
korral.

Muudatusettepanek 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Tervishoid ja liikmesriikide 
tervishoiusüsteemid on üldist huvi 
pakkuvad küsimused. Liikmesriikide
tervishoiusüsteemid on Euroopa 
kõrgetasemelise sotsiaalse kaitse keskne 
osa ning nad aitavad kaasa sotsiaalsele 
ühtekuuluvusele, sotsiaalsele õiglusele ja 
säästvale arengule. Kuigi tuleb meelde 
tuletada nende eripära, kuuluvad nad 
siiski üldhuviteenuste laiemasse 
raamistikku.

Or. fr

Selgitus

Nagu komisjon rõhutab, on tervishoiusüsteemide roll loomulikult väga oluline ning seda tuleb 
meelde tuletada. Meelde tuleb tuletada ka asjaolu, et tervishoiusüsteemid pakuvad üldist huvi 
ja neile usaldatud ülesannete tõttu on neil eriline olemus.
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Muudatusettepanek 62
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Nagu Euroopa Kohus on mitmel korral 
kinnitanud, kuulub kogu arstiabi oma 
eripärast hoolimata asutamislepingu 
kohaldamisalasse.

(5) Nagu Euroopa Kohus on mitmel korral 
kinnitanud, kuulub kogu piiriüleselt 
osutatav arstiabi oma eripärast hoolimata 
asutamislepingu kohaldamisalasse.

Or. nl

Selgitus

Euroopa Kohus on kinnitanud asutamislepingu kohaldatavust üksnes 
arstiabi/tervishoiuteenuste piiriülese osutamise suhtes. Näiteks Watts kohtuasjas C-372/04 
sedastas Euroopa Kohtus, et ei ole oluline, et Suurbritannia riiklik tervishoiusüsteem on täies 
ulatuses avalik-õiguslik ja riigi finantseeritud ning osutab tasuta arstiabi. Oluline on pr 
Wattsi ja Prantsuse haigla vaheline põhikokkulepe, mille alusel pr Watts maksis ravi eest ja 
oli seega asutamislepingu määratluse kohaselt teenusesaaja.

Muudatusettepanek 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Nagu Euroopa Kohus on mitmel korral 
kinnitanud, kuulub kogu arstiabi oma 
eripärast hoolimata asutamislepingu 
kohaldamisalasse.

(5) Nagu Euroopa Kohus on mitmel korral 
kinnitanud, kuulub kogu arstiabi oma 
eripärast hoolimata asutamislepingu 
kohaldamisalasse. Eelkõige tuleb kõikidele 
Euroopa kodanikele, kellel on Euroopa 
ravikindlustuskaart, tagada solidaarsuse 
ja vastastikkuse põhimõtte alusel arstiabi 
hädaolukorras, ükskõik millises 
liikmesriigis nad ka ei viibiks ja 
olenemata ravi finantsmõjust teenust 
osutavale raviasutusele ning sellele riigile 
või kohalikule omavalitsusele, kus 
raviasutus asub. Vastastikkuse põhimõtte 
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alusel peab teenuste eest tasuma 
liikmesriik, kus osutati erakorralist 
arstiabi, kindlustajariik hüvitab summa 
seejärel täies ulatuses.

Or. it

Selgitus

Ka käesolevas direktiivis tuleb võtta arvesse Euroopa ravikindlustuskaardiga saavutatud 
edusamme ning kinnitada veel kord patsientide õigust saada arstiabi hädaolukorras, ükskõik 
kus nad ka ei viibiks ning olenemata patsiendi enda või kindlustajariigi rahalistest 
võimalustest.

Muudatusettepanek 64
Adamos Adamou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Nagu Euroopa Kohus on mitmel korral 
kinnitanud, kuulub kogu arstiabi oma 
eripärast hoolimata asutamislepingu 
kohaldamisalasse. 

(5) Nagu Euroopa Kohus on mitmel korral 
kinnitanud, kuulub kogu arstiabi oma 
eripärast hoolimata asutamislepingu 
kohaldamisalasse. Asutamislepingu artikli 
152 kohaselt on ühendusel rahvatervise 
valdkonnas vaid täiendavad volitused, 
selle eest vastutavad liikmesriigid, kes 
võivad sõlmida omavahelisi kokkuleppeid, 
kaasa arvatud patsientide piiriüleste 
tervishoiuteenuste kohta. 

Or. el

Selgitus

EÜ asutamislepingu artikli 152 kohaselt vastutavad liikmesriigid ise oma 
tervishoiusüsteemide korraldamise ja rahastamise kohaste otsuste tegemise eest ning 
määratlevad ise, millised teenused kuuluvad haiglaravi alla.
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Muudatusettepanek 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 66
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Kohus on juba käsitlenud 
mõningaid piiriüleste 
tervishoiuteenustega seotud küsimusi, 
eriti muus liikmesriigis kui ravi saaja 
elukohaliikmesriik osutatud 
tervishoiuteenuste hüvitamist. Kuna 
tervishoiuteenused arvati Euroopa 

välja jäetud
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Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 
2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ 
(teenuste kohta siseturul) kohaldamisalast 
välja, on oluline käsitleda kõnealuseid 
küsimusi konkreetses ühenduse 
õigusaktis, et saavutada Euroopa Kohtu 
konkreetsete kohtuasjade põhjal välja 
töötatud põhimõtete üldisem ja tõhusam 
kohaldamine.

Or. en

Selgitus

Tervishoid arvati põhjendatult direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) 
kohaldamisalast välja, kuna see ei ole siseturu küsimus. Teenuseid siseturul käsitleva 
direktiivi eelnõus sisaldunud samu küsimusi (teises liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
hüvitamine, haiglaravi määratlus jne) ei ole vaja esitada uuesti piiriülest tervishoidu 
käsitleva direktiivi käesoleva eraldi ettepanekuga. Euroopa Kohtu asjaomase 
pretsedendiõiguse kohaldamine kuulub eranditult liikmesriikide pädevusse. Samuti ei ole 
selles valdkonnas vaja võtta täiendavaid meetmeid.

Muudatusettepanek 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Käesoleva direktiivi eesmärk on
kehtestada eeskirjad teises liikmesriigis 
saadud tervishoiuteenuste kulude 
hüvitamise kohta patsientidele, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid, ning luua 
võimalused liikmesriikide koostööks 
seoses tervishoiutehnoloogia hindamise, 
tugikeskuste ja e-tervishoiuga, austades 
täielikult riikide pädevust 
tervishoiuteenuste korraldamisel ja 
osutamisel vastavalt üldise juurdepääsu, 
solidaarsuse, taskukohasuse, võrdse 
territoriaalse juurdepääsetavuse ja 
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kättesaadavaks muutmisel. demokraatliku järelevalve põhimõtetele. 
Direktiivis võetakse täielikult arvesse 
liikmesriikide vastutust tervishoiu 
valdkonnas vastavalt asutamislepingule, 
sealhulgas tervishoiuga seotud 
sotsiaalkindlustushüvitiste 
kindlaksmääramisel ning 
tervishoiuteenuste, arstiabi ja 
sotsiaalkindlustushüvitiste, eelkõige 
haigushüvitiste korraldamisel ja 
kättesaadavaks muutmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Käesoleva direktiivi eesmärk on
täiendada määrust 1408/71 ja sellele 
järgnenud määrust 883/2004 seoses 
ohutute, kvaliteetsete ja tõhusate piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamisega ühenduses 
ning tagada patsiendiõiguste kohaldamine 
patsientide liikuvuse raames ja 
tervisekaitse kõrge tase, võttes täielikult 
arvesse liikmesriikide vastutust 
tervishoiuga seotud 
sotsiaalkindlustushüvitiste 
kindlaksmääramisel ning 
tervishoiuteenuste, arstiabi ja 
sotsiaalkindlustushüvitiste, eelkõige 
haigushüvitiste korraldamisel ja 
kättesaadavaks muutmisel.

Or. en

Selgitus

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
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especially as regards the application of patients' rights´. The regulation on the coordination 
of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
ensuring the application of patients' rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.

Muudatusettepanek 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Käesoleva direktiivi eesmärk on luua 
üldine raamistik ohutute, kvaliteetsete ja 
tõhusate piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamiseks ühenduses seoses patsientide
liikuvuse ja tervisekaitse kõrge tasemega, 
võttes täielikult arvesse liikmesriikide 
vastutust tervishoiuga seotud 
sotsiaalkindlustushüvitiste 
kindlaksmääramisel ning 
tervishoiuteenuste, arstiabi ja 
sotsiaalkindlustushüvitiste, eelkõige 
haigushüvitiste korraldamisel ja 
kättesaadavaks muutmisel.

Or. en

Selgitus

Käesolevat direktiivi kohaldatakse üksnes patsientide liikuvuse, mitte teenuseosutajate vaba 
liikumise suhtes. 



AM\763599ET.doc 21/64 PE418.293v01-00

ET

Muudatusettepanek 70
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Käesoleva direktiivi eesmärk on luua 
üldine raamistik ohutute, kvaliteetsete ja 
tõhusate piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamiseks ühenduses seoses patsientide
liikuvuse ja tervisekaitse kõrge tasemega, 
võttes täielikult arvesse liikmesriikide 
vastutust tervishoiuga seotud 
sotsiaalkindlustushüvitiste 
kindlaksmääramisel ning 
tervishoiuteenuste, arstiabi ja 
sotsiaalkindlustushüvitiste, eelkõige 
haigushüvitiste korraldamisel ja 
kättesaadavaks muutmisel.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku ülesanne on selgitada, et käesoleva direktiiviga ei ole plaanitud hõlmata 
teenuste osutamise vabadust.

Muudatusettepanek 71
Colm Burke

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

liikmesriikide vastutust tervishoiuga seotud 
sotsiaalkindlustushüvitiste 
kindlaksmääramisel ning 
tervishoiuteenuste, arstiabi ja 
sotsiaalkindlustushüvitiste, eelkõige 
haigushüvitiste korraldamisel ja 
kättesaadavaks muutmisel.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Käesoleva direktiivi eesmärk on luua 
üldine raamistik ohutute, kvaliteetsete ja 
tõhusate piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamiseks ühenduses ning võimaldada
patsientide liikuvust teatavatel tingimustel
ja tervishoiuteenuste osutamise vabadust ja 
tervisekaitse kõrget taset, võttes täielikult 
arvesse liikmesriikide vastutust 
tervishoiuga seotud 
sotsiaalkindlustushüvitiste 
kindlaksmääramisel ning 
tervishoiuteenuste, arstiabi ja 
sotsiaalkindlustushüvitiste, eelkõige 
haigushüvitiste korraldamisel, osutamisel
ja kättesaadavaks muutmisel.

Or. fr
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Selgitus

Tuleb kinnitada veel kord kodanike õigust saada ravi elukoha lähedal, ka peab teatavatel 
tingimustel olema lubatud patsientide liikuvus. 
Muudatusettepaneku teises osas korratakse aluslepingute sõnastust.

Muudatusettepanek 73
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Or. de

Muudatusettepanek 74
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesolevat direktiivi patsiendiõiguste 
kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius 
kohaldatakse kõigi tervishoiuteenuste 
suhtes. Euroopa Kohtu kinnituse kohaselt 
ei arvata tervishoiuteenuseid ei nende 
erilise olemuse ega nende korraldamise või 

(9) Käesolevat direktiivi patsiendiõiguste 
kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius 
kohaldatakse kõigi tervishoiuteenuste 
suhtes. Euroopa Kohtu kinnituse kohaselt 
ei arvata tervishoiuteenuseid ei nende 
erilise olemuse ega nende korraldamise või 
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rahastamise viisi tõttu, liikumisvabaduse 
põhimõtte kohaldamisalast välja. 
Pikaajalise hoolduse puhul ei kohaldata 
direktiivi nende perede või üksikisikute 
abistamise ja toetuse suhtes, kes vajavad 
pikema aja jooksul eriabi. Direktiivi ei 
kohaldata näiteks elukoha või kodu suhtes 
või eakatele või lastele antava abi suhtes, 
mida osutavad sotsiaaltöötajad, 
vabatahtlikud hooldajad või muud 
spetsialistid kui tervishoiutöötajad.

rahastamise viisi tõttu, liikumisvabaduse 
põhimõtte kohaldamisalast välja. 
Pikaajalise hoolduse puhul ei kohaldata 
direktiivi nende perede või üksikisikute 
abistamise ja toetuse suhtes, kes vajavad 
pikema aja jooksul erihooldust, -toetust 
või -abi, tingimusel et tegemist on 
konkreetselt mitterahaliste hüvitistega või 
abiga, mida osutab solidaarsusel põhinev 
ühendus. Need on eelkõige sellised 
pikaajalise hoolduse teenused, mida 
peetakse vajalikuks selleks, et võimaldada
hooldust vajavatel inimestel elada 
võimalikult mitmekülgset ja iseseisvat elu.
Siia alla kuuluvad eelkõige põhihoolduse 
teenused (nt vannitamine/dušitamine, 
riietamine / lahti riietamine, sobiva toidu 
valmistamine või söömine, iseseisev 
püstitõusmine ja voodisse minek, 
käimine/seismine, vannituppa minek 
tualetis käimiseks või põie ja soole 
tühjendamiseks), koduse majapidamise 
eest hoolitsemine (nagu korteri 
koristamine, korteri kütmine, nõudepesu, 
söögitegemine, sisseostude tegemine, 
asjaajamised ja sotsiaalsetel üritustel 
käimised) ning meditsiiniline hooldusravi 
(abi sidemete vahetamisel, valu 
vaigistamine, ravimite manustamine jne).
Seega ei kohaldata direktiivi näiteks 
pikaajalist hooldust pakkuvate 
statsionaarsete asutuste (hooldekodude) 
poolt pakutava hoolduse või 
koduhoolduse vormide suhtes.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja arvates tuleb põhjenduse 9 muudatusettepanekus teha 
põhimõtteliselt erand konkreetselt pikaajalise hoolduse teenustele, kuna nii solidaarne 
kindlustatus kui ka eelkõige (pikaajalist) hooldust vajavatele inimeste rühmale mõeldud 
teenuste korraldus, haldus ja rahastamine erinevad liikmesriigiti märkimisväärselt.
Muudatusettepanek on esitatud suurema õigusliku selguse ja täpsema piiritlemise eesmärgil. 
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Muudatusettepanek 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesolevat direktiivi patsiendiõiguste 
kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius 
kohaldatakse kõigi tervishoiuteenuste 
suhtes. Euroopa Kohtu kinnituse kohaselt 
ei arvata tervishoiuteenuseid ei nende 
erilise olemuse ega nende korraldamise 
või rahastamise viisi tõttu, 
liikumisvabaduse põhimõtte 
kohaldamisalast välja. Pikaajalise 
hoolduse puhul ei kohaldata direktiivi 
nende perede või üksikisikute abistamise ja 
toetuse suhtes, kes vajavad pikema aja 
jooksul eriabi. Direktiivi ei kohaldata 
näiteks elukoha või kodu suhtes või 
eakatele või lastele antava abi suhtes, mida 
osutavad sotsiaaltöötajad, vabatahtlikud 
hooldajad või muud spetsialistid kui 
tervishoiutöötajad.

(9) Käesolevat direktiivi patsiendiõiguste 
kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius 
kohaldatakse nende üksikpatsientide 
suhtes, kes otsustavad saada 
tervishoiuteenust muus liikmesriigis kui 
oma kindlustajariik, seega võib direktiivi 
kohaldada kõigi tervishoiuteenuste suhtes.
Pikaajalise hoolduse puhul ei kohaldata 
direktiivi nende perede või üksikisikute 
abistamise ja toetuse suhtes, kes vajavad 
pikema aja jooksul eriabi. Direktiivi ei 
kohaldata näiteks hooldekodude või
koduhoolduse suhtes või eakatele või 
lastele antava abi suhtes, mida osutavad 
sotsiaaltöötajad, vabatahtlikud hooldajad 
või muud spetsialistid kui 
tervishoiutöötajad.

Or. fr

Selgitus

Tuleb täpsustada, millise patisendi suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse.
Komisjon jäljendab Euroopa Kohtu kohtupraktikat, ent jäljendamine on rangem 
kohtupraktikas sätestatust. Lisaks peitub vaba liikumise eelistamises kodulähedase tervishoiu 
ja tervishoiuteenuste õigusele suur oht, et patsiendid on sunnitud tervishoiuteenuste 
saamiseks reisima.

Muudatusettepanek 76
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesolevat direktiivi patsiendiõiguste (9) Käesolevat direktiivi patsiendiõiguste 
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kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius 
kohaldatakse kõigi tervishoiuteenuste 
suhtes. Euroopa Kohtu kinnituse kohaselt 
ei arvata tervishoiuteenuseid ei nende 
erilise olemuse ega nende korraldamise või 
rahastamise viisi tõttu liikumisvabaduse 
põhimõtte kohaldamisalast välja.
Pikaajalise hoolduse puhul ei kohaldata 
direktiivi nende perede või üksikisikute 
abistamise ja toetuse suhtes, kes vajavad 
pikema aja jooksul eriabi. Direktiivi ei 
kohaldata näiteks elukoha või kodu suhtes
või eakatele või lastele antava abi suhtes,
mida osutavad sotsiaaltöötajad, 
vabatahtlikud hooldajad või muud 
spetsialistid kui tervishoiutöötajad.

kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius 
kohaldatakse kõigi piiriüleste
tervishoiuteenuste suhtes. Euroopa Kohtu 
kinnituse kohaselt ei arvata 
tervishoiuteenuseid ei nende erilise 
olemuse ega nende korraldamise või 
rahastamise viisi tõttu liikumisvabaduse 
põhimõtte kohaldamisalast välja.
Pikaajalise hoolduse puhul ei kohaldata 
direktiivi nende perede või üksikisikute 
abistamise ja toetuse suhtes, kes vajavad 
pikema aja jooksul eriabi, mis ei ole 
rangelt meditsiiniline. Direktiivi ei 
kohaldata näiteks tavapäraselt 
hooldekodus või koduhoolduse raames 
osutatavate teenuste suhtes või eakatele 
või lastele antava abi või puuetega 
inimeste hoolduse suhtes.

Or. nl

Selgitus

Teenuse iseloom on selgem eristamise kriteerium kui teenust osutava isiku kvalifikatsioon.
Peale hooldusvajaduse kestuse eristab tervishoiuteenuseid teistest teenustest samuti rangelt 
meditsiiniline iseloom. Puuetega inimeste ning eakate ja laste eest hoolitsemine on tüüpiline 
pikaajalise hoolduse näide, mida tavapäraselt ei määratleta kui tervishoiuteenust.

Muudatusettepanek 77
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Käesolevas direktiivis hõlmab mõiste 
„piiriülene tervishoid” üksnes
tervishoiuteenuste kasutamist välismaal.

– tervishoiuteenuste kasutamine välismaal 
(st patsient, kes läheb ravi saamiseks teise 
liikmesriigi tervishoiuteenuse osutaja 
juurde); seda nimetatakse „patsiendi 
liikuvuseks”;
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– tervishoiuteenuste piiriülene osutamine 
(st teenuse osutamine ühe liikmesriigi 
territooriumilt teise liikmesriigi 
territooriumile); näiteks telemeditsiini 
teenused, kaugdiagnoosimine ja retseptide 
kaugväljastamine, laboriteenused;

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

– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine).

Or. de

Muudatusettepanek 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Käesolevas direktiivis hõlmab mõiste 
„piiriülene tervishoid” tervishoiuteenuste
kasutamist muus liikmesriigis kui 
elukohaliikmesriik nende patsientide 
poolt, kes sõidavad teise liikmesriiki 
eesmärgiga saada seal 
tervishoiuteenuseid.

– tervishoiuteenuste kasutamine välismaal 
(st patsient, kes läheb ravi saamiseks teise 
liikmesriigi tervishoiuteenuse osutaja 
juurde); seda nimetatakse „patsiendi 
liikuvuseks”;
– tervishoiuteenuste piiriülene osutamine 
(st teenuse osutamine ühe liikmesriigi 
territooriumilt teise liikmesriigi 
territooriumile); näiteks telemeditsiini 
teenused, kaugdiagnoosimine ja retseptide 
kaugväljastamine, laboriteenused;
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– tervishoiuteenuse osutaja alaline 
kohalolek (st tervishoiuteenuse osutaja 
asutamine teises liikmesriigis); 
– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine).

Or. en

Muudatusettepanek 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Käesolevas direktiivis hõlmab mõiste 
„piiriülene tervishoid” üksnes
tervishoiuteenuste kasutamist välismaal (st 
patsient, kes läheb ravi saamiseks omal 
algatusel teise liikmesriigi 
tervishoiuteenuse osutaja juurde); seda 
nimetatakse „patsiendi liikuvuseks”;

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

– tervishoiuteenuste piiriülene osutamine 
(st teenuse osutamine ühe liikmesriigi 
territooriumilt teise liikmesriigi 
territooriumile); näiteks telemeditsiini 
teenused, kaugdiagnoosimine ja retseptide 
kaugväljastamine, laboriteenused;
– tervishoiuteenuse osutaja alaline 
kohalolek (st tervishoiuteenuse osutaja 
asutamine teises liikmesriigis); 
– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine).
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Or. en

Selgitus

Kavandatavat direktiivi kohaldatakse üksnes patsientide liikuvuse suhtes. Seepärast peaks 
piiriülese tervishoiu mõiste hõlmama üksnes patsientide liikuvust.

Muudatusettepanek 80
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

– tervishoiuteenuste piiriülene osutamine 
(st teenuse osutamine ühe liikmesriigi 
territooriumilt teise liikmesriigi 
territooriumile); näiteks telemeditsiini 
teenused, kaugdiagnoosimine ja retseptide 
kaugväljastamine, laboriteenused;
– tervishoiuteenuse osutaja alaline 
kohalolek (st tervishoiuteenuse osutaja 
asutamine teises liikmesriigis); ja
– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine).

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis tuleks keskenduda üksnes patsientide liikuvusele, direktiivist tuleks 
jätta välja tervishoiuteenuste ja tervishoiutöötajate liikuvus.



PE418.293v01-00 30/64 AM\763599ET.doc

ET

Muudatusettepanek 81
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

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

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

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

– isikute ajutine kohalolek (st
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine).

– isikute ajutine kohalolek (st
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine); 
– tervishoiuteenustega seotud toodete 
ostmine, nagu meditsiiniseadmed ja 
ravimid, muus liikmesriigis kui 
liikmesriik, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga ostja 
liitunud on, sellega võib, kuid ei pruugi 
kaasneda patsiendi füüsiline minek 
viimati nimetatud liikmesriiki.
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Or. nl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

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

– tervishoiuteenuse osutaja alaline 
kohalolek (st tervishoiuteenuse osutaja 
asutamine teises liikmesriigis); 
– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine).

Or. es
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Selgitus

Piiriülese tervishoiu mõiste hõlmab nii patsientide liikuvust kitsamas tähenduses kui ka 
selliste tervishoiuteenuste liikuvust, mida saab osutada kaugteenusena; siinkohal ei ole 
asjakohane viidata tervishoiutöötajate ja tervishoiuteenuse osutajate liikuvusele.

Muudatusettepanek 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

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

– erakorralise arstiabi osutamine ja 
teistsuguste eeskirjadega reguleeritud 
tervishoiuteenuste osutamine valitud 
patsientidele, kes lähevad teise riiki („ravi 
osutav riik“), et saada kavandatud ravi;

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

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

– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine).

– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine).

Or. it
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Selgitus

Ka käesolevas direktiivis tuleb võtta arvesse Euroopa ravikindlustuskaardiga saavutatud 
edusamme ning kinnitada veel kord patsientide õigust saada arstiabi hädaolukorras, ükskõik 
kus nad ka ei viibiks ning olenemata patsiendi enda või kindlustajariigi rahalistest 
võimalustest.

Muudatusettepanek 84
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

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

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

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

– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine).

– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine).

– erakorralise arstiabi teenistused, mis 
tegelevad Euroopa hädaabinumbrile 112 
tehtud kõnedega ning annavad abi 
õnnetuste ohvritele ja suurt inimhulka 
mõjutavate hädaolukordade ohvritele, 
eelkõige piirialadel. 

Or. en
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Selgitus

On ilmne, et õnnetuse (või katastroofi) korral tuleks tervishoiuteenuseid osutada nii, et 
eellubade taotlemiseks oleks vaja minimaalselt haldusmenetlusi.

Vajadus kiiresti reageerida piirialadel tekkivatele hädaolukordadele eeldab liikmesriikide ja 
nende erakorralise arstiabi teenistuste ulatuslikku piirkondlikku koostööd.

Muudatusettepanek 85
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Käesoleva direktiivi tähenduses 
hõlmab mõiste „piiriülene tervishoid” 
lisaks erakorralise arstiabi teenistusi, mis 
tegelevad Euroopa hädaabinumbrile 112 
tehtud kõnedega ning annavad abi 
õnnetuste ohvritele ja suurt inimhulka 
mõjutavate hädaolukordade ohvritele, 
eelkõige piirialadel.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nagu liikmesriigid on tunnustanud 
nõukogu järeldustes ELi 
tervishoiusüsteemide ühiste väärtuste ja 
põhimõtete kohta, on 
tervishoiusüsteemides ühenduse kõikides 
osades rida sarnaseid tööpõhimõtteid. Need 
tööpõhimõtted sisaldavad kvaliteetset ja 
ohutut arstiabi, mis põhineb 
tõendusmaterjalil ja eetikal, patsiendi 
kaasamisel, hüvitisel, põhiõigusel eraelu 

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

puutumatusele isikuandmete töötlemisel 
ning konfidentsiaalsusel. Patsiendid, 
tervishoiutöötajad ja tervishoiusüsteemide 
eest vastutavad ametiasutused peavad 
saama olla kindlad, et nendest ühistest 
põhimõtetest kinni peetakse ning et nende 
rakendamiseks ettenähtud struktuurid on 
olemas kogu ühenduses. Seetõttu on 
asjakohane nõuda, et kõnealuste 
tööpõhimõtete järgimise tagavad selle 
liikmesriigi ametiasutused, kelle 
territooriumil tervishoiuteenust osutatakse. 
Seda on vaja, et tagada patsientide usaldus 
piiriüleste tervishoiuteenuste suhtes, mis on 
vajalik nii patsientide liikuvuse ja siseturul 
tervishoiuteenuste osutamise vaba 
liikumise kui ka tervisekaitse kõrge taseme 
saavutamiseks. Neid ühiseid väärtusi 
silmas pidades on liikmesriikidel siiski 
lubatud langetada eetilistel kaalutlustel 
erisuguseid otsuseid teatavate raviteenuste 
kättesaadavuse ja konkreetsete 
juurdepääsutingimuste osas. Käesolev 
direktiiv ei piira eetilist mitmekülgsust. 
See ei kohusta liikmesriike tegema oma 
territooriumil kättesaadavaks ravi ja 
teenuseid või hüvitama kulusid sellise 
(teises liikmesriigis saadud) ravi eest, mis 
ei ole siseriiklikes õigusaktides, 
eeskirjades ja meditsiinitöötajate 
tegevusjuhendites lubatud.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nagu liikmesriigid on tunnustanud 
nõukogu järeldustes ELi 
tervishoiusüsteemide ühiste väärtuste ja 

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

põhimõtete kohta, on 
tervishoiusüsteemides ühenduse kõikides 
osades rida sarnaseid tööpõhimõtteid. Need 
tööpõhimõtted sisaldavad kvaliteetset ja 
ohutut arstiabi, mis põhineb 
tõendusmaterjalil ja eetikal, patsiendi 
kaasamisel, hüvitisel, põhiõigusel eraelu 
puutumatusele isikuandmete töötlemisel 
ning konfidentsiaalsusel. Patsiendid, 
tervishoiutöötajad ja tervishoiusüsteemide 
eest vastutavad ametiasutused peavad 
saama olla kindlad, et nendest ühistest 
põhimõtetest kinni peetakse ning et nende 
rakendamiseks ettenähtud struktuurid on 
olemas kogu ühenduses. Seetõttu on 
asjakohane nõuda, et kõnealuste 
tööpõhimõtete järgimise tagavad selle 
liikmesriigi ametiasutused, kelle 
territooriumil tervishoiuteenust osutatakse. 
Seda on vaja, et tagada patsientide usaldus 
piiriüleste tervishoiuteenuste suhtes, mis on 
vajalik nii patsientide liikuvuse ja siseturul 
tervishoiuteenuste osutamise vaba 
liikumise kui ka tervisekaitse kõrge taseme 
saavutamiseks. Neid ühiseid väärtusi 
silmas pidades on liikmesriikidel siiski 
lubatud langetada eetilistel kaalutlustel 
erisuguseid otsuseid teatavate raviteenuste 
kättesaadavuse ja konkreetsete 
juurdepääsutingimuste osas. Käesolev 
direktiiv ei piira eetilist mitmekülgsust. 
See ei kohusta liikmesriike tegema oma 
territooriumil kättesaadavaks ravi ja 
teenuseid või hüvitama kulusid sellise 
(teises liikmesriigis saadud) ravi eest, mis 
ei ole siseriiklikes õigusaktides, 
eeskirjades ja meditsiinitöötajate 
tegevusjuhendis lubatud.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it
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Selgitus

Ka käesolevas direktiivis tuleb võtta arvesse Euroopa ravikindlustuskaardiga saavutatud 
edusamme ning kinnitada veel kord patsientide õigust saada arstiabi hädaolukorras, ükskõik 
kus nad ka ei viibiks ning olenemata patsiendi enda või kindlustajariigi rahalistest 
võimalustest. 

Muudatusettepanek 89
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Kõik raviliigid, välja arvatud 
elementaarne ravi, nõuavad järjest 
keerulisemat korraldusprotsessi. Ravi 
kvaliteet sõltub kõrgema tasandi 
teguritest, nagu raviarstide ametialase 
väljaõppe tase, tehnoloogilised ja 
infrastruktuuriga seotud nõuded, 
korraldus ja olemasolevad ressursid. 

Or. en

Selgitus

Mis tahes arstiabi võib muutuda järjest keerulisemaks, alates täiesti elementaarsest tasandist, 
mille puhul piisab lihtsast ravist ja mis ei nõua mingit korraldust, kuni järjest keerulisemate 
protsessideni, mille puhul on vaja arvukaid eri raviprotseduure eri meditsiinipersonali käe all 
ning mõnikord eri keskkonda.

Muudatusettepanek 90
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Teave, millele patsientidel on vaba 
juurdepääs, peab olema täpne ja 
läbipaistev ning sellega tuleb edastada 
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isegi mitteasjatundjale arusaadaval viisil 
saadud ja igas liikmesriigis tunnustatud 
sertifitseerimiste tulemused, kaasa 
arvatud mis tahes viited osutatavate 
teenuste puudulikule ohutusele ja 
kvaliteedile.

Or. en

Selgitus

Patsientidel peab kõikide vahendite abil olema võimalik saada täpset ja läbipaistvat teavet, 
millega tuleb edastada ka mitteasjatundjale mõistetaval tasemel saadud ja asjaomase teabe 
eest vastutavas liikmesriigis tunnustatud sertifitseerimised, mis on väga olulised asjaomase 
raviasutuse akrediteerimiseks nimetatud liikmesriigis.

Muudatusettepanek 91
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Võttes arvesse, et on võimatu ette 
teada, kas asjaomane tervishoiuteenuse 
osutaja osutab tervishoiuteenust teisest 
liikmesriigist või oma liikmesriigist pärit 
patsiendile, on vaja, et tervishoiuteenust 
osutataks vastavalt ühistele põhimõtetele 
ning et selgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt osutatavate tervishoiuteenuste 
tagamise nõudeid kohaldataks kõigi 
tervishoiuteenuste suhtes, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise ja 
saamise vabadus, mis on käesoleva 
direktiivi eesmärk. Liikmesriikide 
ametiasutused peavad pidama kinni 
ühistest domineerivatest väärtustest, 
milleks on universaalsus, kvaliteetse ravi 
kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus, mida 
on tunnustanud juba ühenduse 
institutsioonid ja kõik liikmesriigid kui 
Euroopa tervishoiusüsteemidele ühiseid 
väärtusi. Liikmesriigid peavad samuti 

(12) Võttes arvesse, et on võimatu ette 
teada, kas asjaomane tervishoiuteenuse 
osutaja osutab tervishoiuteenust teisest 
liikmesriigist või oma liikmesriigist pärit 
patsiendile, on vaja, et tervishoiuteenust 
osutataks vastavalt ühistele põhimõtetele 
ning et selgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt osutatavate tervishoiuteenuste 
tagamise nõudeid kohaldataks kõigi 
tervishoiuteenuste suhtes. See on vajalik, 
et tagada piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamise ja saamise vabadus.
Liikmesriikide ametiasutused peavad 
pidama kinni ühistest domineerivatest 
väärtustest, milleks on universaalsus, 
kvaliteetse ravi kättesaadavus, võrdsus ja 
solidaarsus. Need on lõppkokkuvõttes 
väärtused, mille on üksmeelselt võtnud 
omaks ühenduse institutsioonid ja kõikide 
liikmesriikide tervishoiusüsteemid.
Liikmesriigid peavad samuti tagama, et 
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tagama, et nendest väärtustest peetaks 
kinni ka teiste liikmesriikide patsientide ja 
kodanike puhul ning et kõiki patsiente 
koheldaks võrdselt vastavalt nende 
ravivajadusele, mitte liikmesriigile, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Sealjuures peavad liikmesriigid kinni 
pidama siseturu piires liikumisvabaduse 
põhimõttest, diskrimineerimiskeelust, 
sealhulgas kodakondsuse alusel (või 
juriidiliste isikute puhul liikmesriigi 
alusel, kus nad on asutatud), ning vaba 
liikumise piirangute vajadusest ja 
proportsionaalsusest. Käesolevas 
direktiivis ei nõuta siiski, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 
või ravile eelisjärjekorras, mis seaks 
teised sarnaste ravivajadustega patsiendid 
halvemusse, näiteks ravijärjekorra 
pikenemise tõttu.

nendest väärtustest peetaks kinni ka teiste 
liikmesriikide patsientide ja kodanike 
puhul ning et kõiki patsiente koheldaks 
võrdselt vastavalt nende ravivajadusele, 
mitte liikmesriigile, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Sealjuures peavad liikmesriigid kinni 
pidama siseturu piires liikumisvabaduse 
põhimõttest, diskrimineerimiskeelust, 
sealhulgas kodakondsuse või asukoha
alusel, ning vaba liikumise piirangute
vajaduse ja proportsionaalsuse 
tingimusest. See tähendab, et käesolevas 
direktiivis ei nõuta mingil juhul, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 
või nõuaksid neilt sama hinda, mida 
kohaldatakse oma patsientide suhtes. 
Vaba liikumise piirangud võivad olla 
lubatud üldisest huvist tulenevatel 
mõjuvatel põhjustel, näiteks kui 
patsientide sissevool kahjustab või võib 
kahjustada tervishoiusüsteemi suutlikkust 
või finantstasakaalu.

Or. nl

Selgitus

Esimene osa: parem sõnastus. Teine osa: siinkohal tuleb samuti võtta arvesse üldisest huvist 
tulenevaid mõjuvaid põhjusi, mis on seotud liikmesriigi eelisõigusega korraldada ja 
rahastada oma tervishoiusüsteemi (vt muu hulgas Ferlini kohtuasjas tehtud otsust)..

Muudatusettepanek 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Võttes arvesse, et on võimatu ette 
teada, kas asjaomane tervishoiuteenuse 
osutaja osutab tervishoiuteenust teisest 
liikmesriigist või oma liikmesriigist pärit 

(12) Võttes arvesse, et on võimatu ette 
teada, kas asjaomane tervishoiuteenuse 
osutaja osutab tervishoiuteenust teisest 
liikmesriigist või oma liikmesriigist pärit 
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patsiendile, on vaja, et tervishoiuteenust 
osutataks vastavalt ühistele põhimõtetele 
ning et selgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt osutatavate tervishoiuteenuste 
tagamise nõudeid kohaldataks kõigi 
tervishoiuteenuste suhtes, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise ja
saamise vabadus, mis on käesoleva 
direktiivi eesmärk. Liikmesriikide 
ametiasutused peavad pidama kinni 
ühistest domineerivatest väärtustest, 
milleks on universaalsus, kvaliteetse ravi 
kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus, mida 
on tunnustanud juba ühenduse 
institutsioonid ja kõik liikmesriigid kui 
Euroopa tervishoiusüsteemidele ühiseid 
väärtusi. Liikmesriigid peavad samuti 
tagama, et nendest väärtustest peetaks 
kinni ka teiste liikmesriikide patsientide ja 
kodanike puhul ning et kõiki patsiente 
koheldaks võrdselt vastavalt nende 
ravivajadusele, mitte liikmesriigile, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Sealjuures peavad liikmesriigid kinni 
pidama siseturu piires liikumisvabaduse 
põhimõttest, diskrimineerimiskeelust, 
sealhulgas kodakondsuse alusel (või 
juriidiliste isikute puhul liikmesriigi 
alusel, kus nad on asutatud), ning vaba 
liikumise piirangute vajadusest ja 
proportsionaalsusest. Käesolevas 
direktiivis ei nõuta siiski, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 
või võtaksid neid ravile eelisjärjekorras, 
mis seaks teised sarnaste ravivajadustega 
patsiendid halvemusse, näiteks 
ravijärjekorra pikenemise tõttu.

patsiendile, on vaja, et tervishoiuteenust 
osutataks vastavalt ühistele põhimõtetele 
ning et selgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt osutatavate tervishoiuteenuste 
tagamise nõudeid kohaldataks kõigi 
tervishoiuteenuste suhtes, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste saamise 
vabadus, mis on käesoleva direktiivi 
eesmärk. Liikmesriikide ametiasutused 
peavad pidama kinni ühistest 
domineerivatest väärtustest, milleks on 
universaalsus, kvaliteetse ravi 
kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus, mida 
on tunnustanud juba ühenduse 
institutsioonid ja kõik liikmesriigid kui 
Euroopa tervishoiusüsteemidele ühiseid 
väärtusi. Liikmesriigid peavad samuti 
tagama, et nendest väärtustest peetaks 
kinni ka teiste liikmesriikide patsientide ja 
kodanike puhul ning et kõiki patsiente 
koheldaks võrdselt vastavalt nende 
ravivajadusele, mitte liikmesriigile, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Sealjuures peavad liikmesriigid kinni 
pidama siseturu piires liikumisvabaduse 
põhimõttest, diskrimineerimiskeelust, 
sealhulgas kodakondsuse alusel, ning vaba 
liikumise piirangute vajadusest ja 
proportsionaalsusest. Käesolevas 
direktiivis ei nõuta siiski, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 
või võtaksid neid ravile eelisjärjekorras, 
mis seaks teised sarnaste ravivajadustega 
patsiendid halvemusse, näiteks 
ravijärjekorra pikenemise tõttu. Siiski 
tuleks kehtestada erisätted õnnetuste ja 
suurt inimhulka mõjutavate 
hädaolukordade ohvritele, kes vajavad 
erakorralist ravi.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et kvaliteedinõuded ning kõikehõlmavuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõtted 
hõlmaksid ka erakorralise arstiabi teenuseid.
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Muudatusettepanek 93
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse, et on võimatu ette teada, 
kas asjaomane tervishoiuteenuse osutaja 
osutab tervishoiuteenust teisest 
liikmesriigist või oma liikmesriigist pärit 
patsiendile, on vaja, et tervishoiuteenust 
osutataks vastavalt ühistele põhimõtetele 
ning et selgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt osutatavate tervishoiuteenuste 
tagamise nõudeid kohaldataks kõigi 
tervishoiuteenuste suhtes, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise ja 
saamise vabadus, mis on käesoleva 
direktiivi eesmärk. Liikmesriikide 
ametiasutused peavad pidama kinni 
ühistest domineerivatest väärtustest, 
milleks on universaalsus, kvaliteetse ravi 
kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus, mida 
on tunnustanud juba ühenduse 
institutsioonid ja kõik liikmesriigid kui 
Euroopa tervishoiusüsteemidele ühiseid 
väärtusi. Liikmesriigid peavad samuti 
tagama, et nendest väärtustest peetaks 
kinni ka teiste liikmesriikide patsientide ja 
kodanike puhul ning et kõiki patsiente 
koheldaks võrdselt vastavalt nende 
ravivajadusele, mitte liikmesriigile, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Sealjuures peavad liikmesriigid kinni 
pidama siseturu piires liikumisvabaduse 
põhimõttest, diskrimineerimiskeelust, 
sealhulgas kodakondsuse alusel (või 
juriidiliste isikute puhul liikmesriigi alusel, 
kus nad on asutatud), ning vaba liikumise 
piirangute vajadusest ja 
proportsionaalsusest. Käesolevas 
direktiivis ei nõuta siiski, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 

Võttes arvesse, et on võimatu ette teada, 
kas asjaomane tervishoiuteenuse osutaja 
osutab tervishoiuteenust teisest 
liikmesriigist või oma liikmesriigist pärit 
patsiendile, on vaja, et tervishoiuteenust 
osutataks vastavalt ühistele põhimõtetele 
ning et selgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt osutatavate tervishoiuteenuste 
tagamise nõudeid kohaldataks kõigi 
tervishoiuteenuste suhtes, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise ja 
saamise vabadus, mis on käesoleva 
direktiivi eesmärk. Liikmesriikide 
ametiasutused peavad pidama kinni 
ühistest domineerivatest väärtustest, 
milleks on universaalsus, kvaliteetse ravi 
kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus, mida 
on tunnustanud juba ühenduse 
institutsioonid ja kõik liikmesriigid kui 
Euroopa tervishoiusüsteemidele ühiseid 
väärtusi. Liikmesriigid peavad samuti 
tagama, et nendest väärtustest peetaks 
kinni ka teiste liikmesriikide patsientide ja 
kodanike puhul ning et kõiki patsiente 
koheldaks võrdselt (see tähendab 
sõnaselgelt ka oma riigi patsientide ja 
teenuseosutajate diskrimineerimise 
keeldu) vastavalt nende ravivajadusele, 
mitte liikmesriigile, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Sealjuures peavad liikmesriigid kinni 
pidama siseturu piires liikumisvabaduse 
põhimõttest, diskrimineerimiskeelust, 
sealhulgas kodakondsuse alusel (või 
juriidiliste isikute puhul liikmesriigi alusel, 
kus nad on asutatud), ning vaba liikumise 
piirangute vajadusest ja 
proportsionaalsusest. Käesolevas 
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või võtaksid neid ravile eelisjärjekorras, 
mis seaks teised sarnaste ravivajadustega 
patsiendid halvemusse, näiteks 
ravijärjekorra pikenemise tõttu.

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

Or. de

Muudatusettepanek 94
Nicolae Vlad Popa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Võttes arvesse, et on võimatu ette 
teada, kas asjaomane tervishoiuteenuse 
osutaja osutab tervishoiuteenust teisest 
liikmesriigist või oma liikmesriigist pärit 
patsiendile, on vaja, et tervishoiuteenust 
osutataks vastavalt ühistele põhimõtetele 
ning et selgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt osutatavate tervishoiuteenuste 
tagamise nõudeid kohaldataks kõigi 
tervishoiuteenuste suhtes, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise ja 
saamise vabadus, mis on käesoleva 
direktiivi eesmärk. Liikmesriikide 
ametiasutused peavad pidama kinni 
ühistest domineerivatest väärtustest, 
milleks on universaalsus, kvaliteetse ravi 
kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus, mida 
on tunnustanud juba ühenduse 
institutsioonid ja kõik liikmesriigid kui 
Euroopa tervishoiusüsteemidele ühiseid 
väärtusi. Liikmesriigid peavad samuti 
tagama, et nendest väärtustest peetaks 
kinni ka teiste liikmesriikide patsientide ja 
kodanike puhul ning et kõiki patsiente 
koheldaks võrdselt vastavalt nende 
ravivajadusele, mitte liikmesriigile, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Sealjuures peavad liikmesriigid kinni 

(12) Võttes arvesse, et on võimatu ette 
teada, kas asjaomane tervishoiuteenuse 
osutaja osutab tervishoiuteenust teisest 
liikmesriigist või oma liikmesriigist pärit 
patsiendile, on vaja, et tervishoiuteenust 
osutataks vastavalt ühistele põhimõtetele 
ning et selgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt osutatavate tervishoiuteenuste 
tagamise nõudeid kohaldataks kõigi 
tervishoiuteenuste suhtes, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise ja 
saamise vabadus, mis on käesoleva 
direktiivi eesmärk. Liikmesriikide 
ametiasutused peavad pidama kinni 
ühistest domineerivatest väärtustest, 
milleks on universaalsus, kvaliteetse ravi 
kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus, mida 
on tunnustanud juba ühenduse 
institutsioonid ja kõik liikmesriigid kui 
Euroopa tervishoiusüsteemidele ühiseid 
väärtusi. Liikmesriigid peavad samuti 
tagama, et nendest väärtustest peetaks 
kinni ka teiste liikmesriikide patsientide ja 
kodanike puhul ning et kõiki patsiente 
koheldaks võrdselt vastavalt nende 
ravivajadusele, mitte liikmesriigile, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Sealjuures peavad liikmesriigid kinni 
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pidama siseturu piires liikumisvabaduse 
põhimõttest, diskrimineerimiskeelust, 
sealhulgas kodakondsuse alusel (või 
juriidiliste isikute puhul liikmesriigi 
alusel, kus nad on asutatud), ning vaba 
liikumise piirangute vajadusest ja 
proportsionaalsusest. Käesolevas 
direktiivis ei nõuta siiski, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 
või võtaksid neid ravile eelisjärjekorras, 
mis seaks teised sarnaste ravivajadustega 
patsiendid halvemusse, näiteks 
ravijärjekorra pikenemise tõttu.

pidama siseturu piires füüsiliste ja 
juriidiliste isikute liikumisvabaduse 
põhimõttest, diskrimineerimiskeelust, 
sealhulgas kodakondsuse alusel, ning vaba 
liikumise piirangute vajadusest ja 
proportsionaalsusest. Käesolevas 
direktiivis ei nõuta siiski, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 
või võtaksid neid ravile eelisjärjekorras, 
mis seaks teised sarnaste ravivajadustega 
patsiendid halvemusse, näiteks 
ravijärjekorra pikenemise tõttu.

Or. en

Selgitus

Algupärases tekstis viidati nii füüsilistele isikutele kui tervishoiuteenuste kasutajatele kui ka 
juriidilistele isikutele kui tervishoiuteenuste osutajatele. Üksikisiku mõiste ei ole piisavalt 
selge.

Muudatusettepanek 95
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse, et on võimatu ette teada, 
kas asjaomane tervishoiuteenuse osutaja 
osutab tervishoiuteenust teisest 
liikmesriigist või oma liikmesriigist pärit 
patsiendile, on vaja, et tervishoiuteenust 
osutataks vastavalt ühistele põhimõtetele 
ning et selgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt osutatavate tervishoiuteenuste 
tagamise nõudeid kohaldataks kõigi 
tervishoiuteenuste suhtes, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise ja 
saamise vabadus, mis on käesoleva 
direktiivi eesmärk. Liikmesriikide 
ametiasutused peavad pidama kinni 

Võttes arvesse, et on võimatu ette teada, 
kas asjaomane tervishoiuteenuse osutaja 
osutab tervishoiuteenust teisest 
liikmesriigist või oma liikmesriigist pärit 
patsiendile, on vaja, et tervishoiuteenust 
osutataks vastavalt ühistele põhimõtetele 
ning et selgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt osutatavate tervishoiuteenuste 
tagamise nõudeid kohaldataks kõigi 
tervishoiuteenuste suhtes, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise ja 
saamise vabadus, mis on käesoleva 
direktiivi eesmärk. Liikmesriikide 
ametiasutused peavad pidama kinni 
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ühistest domineerivatest väärtustest, 
milleks on universaalsus, kvaliteetse ravi 
kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus, mida 
on tunnustanud juba ühenduse 
institutsioonid ja kõik liikmesriigid kui 
Euroopa tervishoiusüsteemidele ühiseid 
väärtusi. Liikmesriigid peavad samuti 
tagama, et nendest väärtustest peetaks 
kinni ka teiste liikmesriikide patsientide ja 
kodanike puhul ning et kõiki patsiente 
koheldaks võrdselt vastavalt nende 
ravivajadusele, mitte liikmesriigile, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Sealjuures peavad liikmesriigid kinni 
pidama siseturu piires liikumisvabaduse
põhimõttest, diskrimineerimiskeelust, 
sealhulgas kodakondsuse alusel (või 
juriidiliste isikute puhul liikmesriigi alusel, 
kus nad on asutatud), ning vaba liikumise 
piirangute vajadusest ja 
proportsionaalsusest. Käesolevas 
direktiivis ei nõuta siiski, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 
või võtaksid neid ravile eelisjärjekorras, 
mis seaks teised sarnaste ravivajadustega 
patsiendid halvemusse, näiteks 
ravijärjekorra pikenemise tõttu. 

ühistest domineerivatest väärtustest, 
milleks on universaalsus, kvaliteetse ravi 
kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus, mida 
on tunnustanud juba ühenduse 
institutsioonid ja kõik liikmesriigid kui 
Euroopa tervishoiusüsteemidele ühiseid 
väärtusi. Liikmesriigid peavad samuti 
tagama, et nendest väärtustest peetaks 
kinni ka teiste liikmesriikide patsientide ja 
kodanike puhul ning et kõiki patsiente 
koheldaks võrdselt vastavalt nende 
ravivajadusele, mitte liikmesriigile, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Sealjuures peavad liikmesriigid kinni 
pidama siseturu piires liikumisvabaduse 
põhimõttest, diskrimineerimiskeelust, 
sealhulgas kodakondsuse alusel (või 
juriidiliste isikute puhul liikmesriigi alusel, 
kus nad on asutatud), ning vaba liikumise 
piirangute vajadusest ja 
proportsionaalsusest. Käesolevas 
direktiivis ei nõuta siiski, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 
või võtaksid neid ravile eelisjärjekorras, 
mis seaks teised sarnaste ravivajadustega 
patsiendid halvemusse, näiteks 
ravijärjekorra pikenemise tõttu. Selleks, et 
võimaldada patsientidel teha teadlik valik, 
kui nad soovivad saada 
tervishoiuteenuseid teises liikmesriigis, 
peavad liikmesriigid tagama, et patsiendid 
saavad taotluse korral asjaomast teavet 
ravi osutavas liikmesriigis kehtivate 
tervishoiu- ja kvaliteedinõuete ning 
konkreetse tervishoiuteenuse osutaja poolt 
osutatavate tervishoiuteenuste iseloomu 
kohta. Nimetatud teave tehakse samuti 
kättesaadavaks puuetega inimestele 
sobivas vormingus.

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Võttes arvesse, et on võimatu ette 
teada, kas asjaomane tervishoiuteenuse 
osutaja osutab tervishoiuteenust teisest 
liikmesriigist või oma liikmesriigist pärit 
patsiendile, on vaja, et tervishoiuteenust 
osutataks vastavalt ühistele põhimõtetele 
ning et selgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt osutatavate tervishoiuteenuste 
tagamise nõudeid kohaldataks kõigi 
tervishoiuteenuste suhtes, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise ja 
saamise vabadus, mis on käesoleva 
direktiivi eesmärk. Liikmesriikide 
ametiasutused peavad pidama kinni 
ühistest domineerivatest väärtustest, 
milleks on universaalsus, kvaliteetse ravi 
kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus, mida 
on tunnustanud juba ühenduse 
institutsioonid ja kõik liikmesriigid kui 
Euroopa tervishoiusüsteemidele ühiseid 
väärtusi. Liikmesriigid peavad samuti 
tagama, et nendest väärtustest peetaks 
kinni ka teiste liikmesriikide patsientide ja 
kodanike puhul ning et kõiki patsiente 
koheldaks võrdselt vastavalt nende 
ravivajadusele, mitte liikmesriigile, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Sealjuures peavad liikmesriigid kinni 
pidama siseturu piires liikumisvabaduse 
põhimõttest, diskrimineerimiskeelust, 
sealhulgas kodakondsuse alusel (või 
juriidiliste isikute puhul liikmesriigi alusel, 
kus nad on asutatud), ning vaba liikumise 
piirangute vajadusest ja 
proportsionaalsusest. Käesolevas 
direktiivis ei nõuta siiski, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 
või võtaksid neid ravile eelisjärjekorras, 
mis seaks teised sarnaste ravivajadustega 

(12) Võttes arvesse, et on võimatu ette 
teada, kas asjaomane tervishoiuteenuse 
osutaja osutab tervishoiuteenust teisest 
liikmesriigist või oma liikmesriigist pärit 
patsiendile, on vaja, et tervishoiuteenust 
osutataks vastavalt ühistele põhimõtetele 
ning et selgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt osutatavate tervishoiuteenuste 
tagamise nõudeid kohaldataks kõigi 
tervishoiuteenuste suhtes, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise ja 
saamise vabadus, mis on käesoleva 
direktiivi eesmärk. Liikmesriikide 
ametiasutused peavad pidama kinni 
ühistest domineerivatest väärtustest, 
milleks on universaalsus, kvaliteetse ravi 
kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus, mida 
on tunnustanud juba ühenduse 
institutsioonid ja kõik liikmesriigid kui 
Euroopa tervishoiusüsteemidele ühiseid 
väärtusi. Liikmesriigid peavad samuti 
tagama, et nendest väärtustest peetaks 
kinni ka teiste liikmesriikide patsientide ja 
kodanike puhul ning et kõiki patsiente 
koheldaks võrdselt vastavalt nende 
ravivajadusele, mitte liikmesriigile, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Sealjuures peavad liikmesriigid kinni 
pidama siseturu piires liikumisvabaduse 
põhimõttest, diskrimineerimiskeelust, 
sealhulgas kodakondsuse alusel (või 
juriidiliste isikute puhul liikmesriigi alusel, 
kus nad on asutatud), ning vaba liikumise 
piirangute vajadusest ja 
proportsionaalsusest. Käesolevas 
direktiivis ei nõuta siiski, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 
või võtaksid neid ravile eelisjärjekorras, 
mis seaks teised sarnaste ravivajadustega 
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patsiendid halvemusse, näiteks 
ravijärjekorra pikenemise tõttu. 

patsiendid halvemusse, näiteks 
ravijärjekorra pikenemise tõttu. Siiski 
tuleks kehtestada erisätted õnnetuste ja 
suurt inimhulka mõjutavate 
hädaolukordade ohvritele, kes vajavad 
erakorralist ravi. 

Or. en

Selgitus

On ilmne, et õnnetuse (või katastroofi) korral tuleks tervishoiuteenuseid osutada nii, et 
eellubade taotlemiseks oleks vaja minimaalselt haldusmenetlusi. Vajadus kiiresti reageerida 
piirialadel tekkivatele eriolukordadele eeldab liikmesriikide ja nende erakorralise arstiabi 
teenistuste ulatuslikku piirkondlikku koostööd.

Muudatusettepanek 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Kui puuduvad 
ühtlustamismeetmed, ei takista Euroopa 
Ühenduste Kohtu pretsedendiõiguse (11. 
märtsi 2004. aasta kohtuotsus komisjon 
vs. Prantsusmaa C-496/01) kohaselt 
ühenduse õigus liikmesriiki kehtestamast 
lubade süsteemi raames oma rahvatervise 
kaitse taset tervishoiuteenuste osutajatele, 
kes on asutatud teises liikmesriigis ja 
soovivad pakkuda teenuseid esimeses 
liikmesriigis kindlustatud patsientidele. 
Kuid tingimused, mis tuleb sellise loa 
saamiseks täita, ei tohi dubleerida 
samaväärseid seadusega ettenähtud 
tingimusi, mis on asukohaliikmesriigis 
juba täidetud.

Or. es
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Selgitus

Muudatuse eesmärk on anda kodanikele tagatis, et kvaliteedistandardid on vähemalt 
samaväärsed kindlustajariigis kehtivate standarditega.

Muudatusettepanek 98
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lisaks sellele tuleks teiste 
liikmesriikide patsiente kohelda 
samamoodi kui ravi osutava liikmesriigi 
patsiente ning võttes arvesse harta artiklis 
21 tunnustatud võrdsuse ja
diskrimineerimiskeelu üldisi põhimõtteid, 
ei tohi patsiente diskrimineerida soo, rassi, 
nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse
päritolu, geneetiliste omaduste, keele, 
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 
või muude arvamuste, rahvusvähemusse 
kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 
puude, vanuse ega seksuaalse sättumuse 
tõttu. Liikmesriigid võivad vahet teha 
erinevatele patsiendirühmadele määratud 
ravi vahel ainult siis, kui nad suudavad 
tõendada, et see on õigustatutud 
meditsiinilistel põhjustel, nagu erimeetmed 
naiste või teatavate vanuserühmade (nt 
laste või eakate tasuta vaktsineerimine) 
puhul. Kuna käesolevas direktiivis 
austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid, tuleb direktiivi 
rakendada ja kohaldada, austades kõikide 
isikute võrdsust seaduse ees ja 
diskrimineerimiskeelu põhimõtet 
kooskõlas harta artiklites 20 ja 21 
sätestatud õiguse üldpõhimõtetega. Samuti 
ei piira käesoleva direktiivi kohaldamine 
nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 
2000/43/EÜ (millega rakendatakse võrdse 
kohtlemise põhimõte sõltumata isikute 

(13) Võttes arvesse harta artiklis 21 
tunnustatud võrdsuse ja
diskrimineerimiskeelu üldisi põhimõtteid, 
ei tohi teiste liikmesriikide patsiente 
diskrimineerida soo, rassi, nahavärvuse, 
etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste 
omaduste, keele, usutunnistuse või 
veendumuste, poliitiliste või muude 
arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, 
varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse 
ega seksuaalse sättumuse tõttu.
Liikmesriigid võivad vahet teha erinevatele 
patsiendirühmadele määratud ravi vahel 
ainult siis, kui nad suudavad tõendada, et 
see on õigustatutud meditsiinilistel 
põhjustel, nagu erimeetmed naiste või 
teatavate vanuserühmade (nt laste või 
eakate tasuta vaktsineerimine) puhul. Kuna 
käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi 
ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, tuleb direktiivi rakendada ja 
kohaldada, austades kõikide isikute 
võrdsust seaduse ees ja 
diskrimineerimiskeelu põhimõtet 
kooskõlas harta artiklites 20 ja 21 
sätestatud õiguse üldpõhimõtetega. Samuti 
ei piira käesoleva direktiivi kohaldamine 
nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 
2000/43/EÜ (millega rakendatakse võrdse 
kohtlemise põhimõte sõltumata isikute 
rassilisest või etnilisest päritolust) ja 
muude EÜ asutamislepingu artiklit 13 
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rassilisest või etnilisest päritolust) ja 
muude EÜ asutamislepingu artiklit 13 
jõustavate direktiivide kohaldamist. Sellest 
lähtudes sätestatakse direktiivis, et 
patsiente tuleb kohelda võrdsetel alustel 
ravi osutava liikmesriigi elanikega, see 
põhimõte hõlmab ka ühenduse ja ravi 
osutava liikmesriigi õigusaktidega 
ettenähtud kaitset diskrimineerimise eest. 

jõustavate direktiivide kohaldamist.

Or. nl

Selgitus

Vt ka põhjenduse 12 kohta esitatud muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Kui teiste liikmesriikide patsiendid 
pöörduvad muu riigi riikliku 
tervishoiuasutuse poole, peavad nad 
järgima ravi osutava liikmesriigi või 
vastuvõtva piirkonna õiguslikku 
raamistikku nii vastuvõtumenetluse, 
ootenimekirjade kui ka arsti valiku ning 
patsientide õiguste ja haigla eeskirjade 
osas.

Or. es

Selgitus

Kui teise riigi patsientidel on asjaomase riigi patsientidega võrreldes erinevad õigused, võib 
see tekitada sisepingeid ja paralleelse süsteemi.
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Muudatusettepanek 100
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kahju mõiste määratlemisel tuleb arvestada sellega, et kahju määratlused on liikmesriikide 
õigussüsteemides erinevad. Segaduse vältimiseks peaks ravi saavate patsientide puhul 
kehtima ravi osutavas liikmesriigis kasutatav kahju õiguslik määratlus.
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Muudatusettepanek 101
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
mehhanismid patsiendi kaitsmiseks ja 
kahju hüvitamiseks on nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste puhul 
olemas ning et need mehhanismid on 
vastavuses riski iseloomu ja ulatusega. 
Mehhanismi olemuse ja/või üksikasjad 
määravad aga kindlaks liikmesriigid.

(16) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
mehhanismid patsiendi kaitsmiseks ja 
kahju hüvitamiseks on nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste puhul 
olemas ning et need mehhanismid on 
vastavuses riski iseloomu ja ulatusega.
Mehhanismi olemuse ja/või üksikasjad 
määravad aga kindlaks liikmesriigid. Igal 
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juhul tuleks näha ette erisätted ja 
konkreetsed kooskõlastusmeetmed 
tipphaiglate töö koordineerimiseks, 
eelkõige selleks, et tagada nendele 
Euroopa Liidu riikide patsientidele, kellel 
seda tõepoolest vaja on, juurdepääs 
parimatele raviteenustele. Seepärast ja 
eelkõige valitud patsientide jaoks peab iga 
liikmesriik määrama riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
asutused, kelle ülesanne on hinnata, kas 
ravi saamiseks on välismaale minek tõesti 
vajalik, ning koostada muu riigi kui 
elukohariigi tippkeskuses ravi saamise 
eellubade nimekirjad. Asukohaliikmesriik 
tagab seejärel vajalikud vahendid sellise 
ravi hüvitamiseks, mille puhul on saadud 
eelluba. 

Or. it

Selgitus

Konkreetsete patoloogiate ravile spetsialiseerunud Euroopa tippkeskusi tuleb hinnata ning 
anda ELi patsientidele võimalus kasutada täiel määral ära nende teenuseid.

Muudatusettepanek 103
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Õigus isikuandmete kaitsele on 
põhiõigus, mida tunnustatakse Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklis 8. 
Piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise 
järjepidevuse tagamine sõltub patsiendi 
tervislikku seisundit käsitlevate 
isikuandmete edastamisest. Need 
isikuandmed peaksid liikuma vabalt ühest 
liikmesriigist teise, kuid samal ajal peaksid 
kaitstud olema üksikisikute põhiõigused. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

(17) Õigus isikuandmete kaitsele on 
põhiõigus, mida tunnustatakse Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklis 8. 
Piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise 
järjepidevuse tagamine sõltub patsiendi 
tervislikku seisundit käsitlevate 
isikuandmete edastamisest. Need 
isikuandmed peaksid liikuma vabalt ühest 
liikmesriigist teise, kuid samal ajal peaksid 
kaitstud olema üksikisikute põhiõigused. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 
95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta sätestatakse 
üksikisikute juurdepääsu õigus nende 
tervist käsitlevatele isikuandmetele, näiteks 
patsiendi tervisekaardile, mis sisaldab 
selliseid andmeid, nagu diagnoos, 
uuringutulemused, raviarstide hinnanguid, 
osutatud ravi või sekkumine. Kõnealuseid 
sätteid kohaldatakse ka käesoleva 
direktiiviga hõlmatud piiriüleste 
tervishoiuteenuste kontekstis.

24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 
95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta sätestatakse 
üksikisikute juurdepääsu õigus nende 
tervist käsitlevatele isikuandmetele, näiteks 
patsiendi tervisekaardile, mis sisaldab 
selliseid andmeid, nagu diagnoos, 
uuringutulemused, raviarstide hinnanguid, 
osutatud ravi või sekkumine. Kõnealuseid 
sätteid kohaldatakse ka käesoleva 
direktiiviga hõlmatud piiriüleste 
tervishoiuteenuste kontekstis. Patsiendil 
peab olema igal ajal võimalik tühistada 
andmete ringlusse lubamine ning saada 
andmete kustutamise järel vastavasisuline 
kinnitus.

Or. de

Muudatusettepanek 104
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kindlustatud isikute õigust saada 
hüvitist teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenustega seotud kulude eest 
riikliku sotsiaalkindlustusskeemi kaudu on 
Euroopa Kohus tunnustanud mitmes 
kohtuotsuses. Euroopa Kohus on 
sedastanud, et asutamislepingu sätted 
teenuste osutamise vabaduse kohta 
hõlmavad tervishoiuteenuse saajate, 
sealhulgas arstiabi vajavate inimeste
vabadust minna teenuse saamiseks teise 
liikmesriiki. Sama kehtib 
tervishoiuteenuste saajate kohta, kes 
püüavad saada teises liikmesriigis
osutatavaid tervishoiuteenuseid teiste 
vahendite kaudu, nagu e-tervishoiu 
teenused. Kuigi ühenduse õigus ei kahanda 
liikmesriikide pädevust korraldada oma 

(18) Isikute õigust saada hüvitist teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenustega 
seotud kulude või ostetud toodete eest 
riikliku sotsiaalkindlustusskeemi kaudu, 
millega nad liitunud on, on Euroopa 
Kohus tunnustanud mitmes kohtuotsuses.
Euroopa Kohus on sedastanud, et 
asutamislepingu sätted teenuste ja kaupade 
vaba liikumise kohta hõlmavad patsientide
vabadust saada teadlikult 
tervishoiuteenuseid ja osta teadlikult 
tervishoiuteenustega seotud tooteid teises 
liikmesriigis. Sama kehtib 
tervishoiuteenuste saajate kohta, kes 
püüavad saada tervishoiuteenuseid 
telemeditsiini kaudu muus liikmesriigis
kui liikmesriik, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 



PE418.293v01-00 54/64 AM\763599ET.doc

ET

tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteeme, 
peavad liikmesriigid selle pädevuse 
kasutamisel siiski järgima ühenduse õigust, 
eelkõige teenuste osutamise vabadust
käsitlevaid asutamislepingu sätteid. Need 
sätted keelavad liikmesriikidel kehtestada 
või säilitada õigustamatuid piiranguid selle 
vabaduse kasutamisele tervishoiusektoris.

on. Kuigi ühenduse õigus ei kahanda 
liikmesriikide pädevust korraldada oma 
tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteeme, 
peavad liikmesriigid selle pädevuse 
kasutamisel siiski järgima ühenduse õigust, 
eelkõige teenuste ja kaupade vaba 
liikumist käsitlevaid asutamislepingu 
sätteid. Need sätted keelavad 
liikmesriikidel kehtestada või säilitada 
õigustamatuid piiranguid nende vabaduste
kasutamisele tervishoiusektoris.

Or. nl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 105
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kindlustatud isikute õigust saada 
hüvitist teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenustega seotud kulude eest 
riikliku sotsiaalkindlustusskeemi kaudu on 
Euroopa Kohus tunnustanud mitmes 
kohtuotsuses. Euroopa Kohus on 
sedastanud, et asutamislepingu sätted 
teenuste osutamise vabaduse kohta 
hõlmavad tervishoiuteenuse saajate, 
sealhulgas arstiabi vajavate inimeste 
vabadust minna teenuse saamiseks teise 
liikmesriiki. Sama kehtib 
tervishoiuteenuste saajate kohta, kes 
püüavad saada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid teiste 
vahendite kaudu, nagu e-tervishoiu 
teenused. Kuigi ühenduse õigus ei kahanda 
liikmesriikide pädevust korraldada oma 

(18) Kindlustatud isikute õigust saada 
hüvitist teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenustega seotud kulude eest 
riikliku sotsiaalkindlustusskeemi kaudu on 
Euroopa Kohus tunnustanud mitmes 
kohtuotsuses. Euroopa Kohus on 
sedastanud, et asutamislepingu sätted 
teenuste osutamise vabaduse kohta 
hõlmavad tervishoiuteenuse saajate, 
sealhulgas arstiabi vajavate inimeste 
vabadust minna teenuse saamiseks teise 
liikmesriiki. Kuigi ühenduse õigus ei 
kahanda liikmesriikide pädevust korraldada 
oma tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustussüsteeme, peavad 
liikmesriigid selle pädevuse kasutamisel 
siiski järgima ühenduse õigust, eelkõige 
teenuste osutamise vabadust käsitlevaid 
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tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteeme, 
peavad liikmesriigid selle pädevuse 
kasutamisel siiski järgima ühenduse õigust, 
eelkõige teenuste osutamise vabadust 
käsitlevaid asutamislepingu sätteid. Need 
sätted keelavad liikmesriikidel kehtestada 
või säilitada õigustamatuid piiranguid selle 
vabaduse kasutamisele tervishoiusektoris.

asutamislepingu sätteid. Need sätted 
keelavad liikmesriikidel kehtestada või 
säilitada õigustamatuid piiranguid selle 
vabaduse kasutamisele tervishoiusektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kindlustatud isikute õigust saada 
hüvitist teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenustega seotud kulude eest 
riikliku sotsiaalkindlustusskeemi kaudu on 
Euroopa Kohus tunnustanud mitmes 
kohtuotsuses. Euroopa Kohus on 
sedastanud, et asutamislepingu sätted 
teenuste osutamise vabaduse kohta 
hõlmavad tervishoiuteenuse saajate, 
sealhulgas arstiabi vajavate inimeste 
vabadust minna teenuse saamiseks teise 
liikmesriiki. Sama kehtib 
tervishoiuteenuste saajate kohta, kes 
püüavad saada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid teiste 
vahendite kaudu, nagu e-tervishoiu 
teenused. Kuigi ühenduse õigus ei kahanda 
liikmesriikide pädevust korraldada oma 
tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteeme, 
peavad liikmesriigid selle pädevuse 
kasutamisel siiski järgima ühenduse õigust, 
eelkõige teenuste osutamise vabadust 
käsitlevaid asutamislepingu sätteid. Need 
sätted keelavad liikmesriikidel kehtestada 
või säilitada õigustamatuid piiranguid selle 
vabaduse kasutamisele tervishoiusektoris.

(18) Kindlustatud isikute õigust saada 
hüvitist teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenustega seotud kulude eest 
riikliku sotsiaalkindlustusskeemi kaudu on 
Euroopa Kohus tunnustanud mitmes 
kohtuotsuses. Euroopa Kohus on 
sedastanud, et asutamislepingu sätted 
teenuste osutamise vabaduse kohta 
hõlmavad tervishoiuteenuse saajate, 
sealhulgas arstiabi vajavate inimeste 
vabadust minna teenuse saamiseks teise 
liikmesriiki. Kuigi ühenduse õigus ei 
kahanda liikmesriikide pädevust korraldada 
oma tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustussüsteeme, peavad 
liikmesriigid selle pädevuse kasutamisel 
siiski järgima ühenduse õigust, eelkõige 
teenuste osutamise vabadust käsitlevaid 
asutamislepingu sätteid. Need sätted 
keelavad liikmesriikidel kehtestada või 
säilitada õigustamatuid piiranguid selle 
vabaduse kasutamisele tervishoiusektoris.
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Or. en

Selgitus

Kuna käesolevat põhimõtet ei ole Euroopa Kohtu kohtupraktikas käsitletud, on põhjenduses 
esinev lause eksitav. Euroopa Kohus on seoses internetiapteekidega tunnustanud (C-322/01), 
et teatavad siseriiklikud ravimite internetimüügi piirangud on kooskõlas asutamislepingu 
siseturgu käsitlevate sätetega. Käesolev muudatusettepanek ei tohiks täieliku selguse 
tagamiseks tekitada kahtlusi liikmesriigi tasandil kehtestatud internetiapteeke käsitlevate 
õigusaktide õiguspärasuse suhtes. 

Muudatusettepanek 107
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kindlustatud isikute õigust saada 
hüvitist teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenustega seotud kulude eest 
riikliku sotsiaalkindlustusskeemi kaudu on 
Euroopa Kohus tunnustanud mitmes 
kohtuotsuses. Euroopa Kohus on 
sedastanud, et asutamislepingu sätted 
teenuste osutamise vabaduse kohta 
hõlmavad tervishoiuteenuse saajate, 
sealhulgas arstiabi vajavate inimeste 
vabadust minna teenuse saamiseks teise 
liikmesriiki. Sama kehtib 
tervishoiuteenuste saajate kohta, kes 
püüavad saada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid teiste 
vahendite kaudu, nagu e-tervishoiu 
teenused. Kuigi ühenduse õigus ei kahanda 
liikmesriikide pädevust korraldada oma 
tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteeme, 
peavad liikmesriigid selle pädevuse 
kasutamisel siiski järgima ühenduse õigust, 
eelkõige teenuste osutamise vabadust 
käsitlevaid asutamislepingu sätteid. Need 
sätted keelavad liikmesriikidel kehtestada 
või säilitada õigustamatuid piiranguid selle 
vabaduse kasutamisele tervishoiusektoris.

(18) Kindlustatud isikute õigust saada 
hüvitist teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenustega seotud kulude eest 
riikliku sotsiaalkindlustusskeemi kaudu on 
Euroopa Kohus tunnustanud mitmes 
kohtuotsuses. Euroopa Kohus on 
sedastanud, et asutamislepingu sätted 
teenuste osutamise vabaduse kohta 
hõlmavad tervishoiuteenuse saajate, 
sealhulgas arstiabi vajavate inimeste 
vabadust minna teenuse saamiseks teise 
liikmesriiki. Kuigi ühenduse õigus ei 
kahanda liikmesriikide pädevust korraldada 
oma tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustussüsteeme, peavad 
liikmesriigid selle pädevuse kasutamisel 
siiski järgima ühenduse õigust, eelkõige 
teenuste osutamise vabadust käsitlevaid 
asutamislepingu sätteid. Need sätted 
keelavad liikmesriikidel kehtestada või 
säilitada õigustamatuid piiranguid selle 
vabaduse kasutamisele tervishoiusektoris.



AM\763599ET.doc 57/64 PE418.293v01-00

ET

Or. de

Selgitus

Kuna Euroopa Kohtu kohtupraktikas ei ole elektroonilisi tervishoiuteenuseid käsitletud, on 
sõnastus eksitav. Euroopa Kohus on näiteks seoses ravimite postimüügiga hoopis 
tunnustanud, et siseriiklikud retseptiravimite postimüügi piirangud on kooskõlas 
asutamislepinguga (C-322/01, Deutscher Apothekerverband). Käesolev direktiivi ettepanek ei 
tohiks õigusliku selguse tagamiseks sisaldada võimalikke vasturääkivusi.

Muudatusettepanek 108
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kindlustatud isikute õigust saada 
hüvitist teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenustega seotud kulude eest 
riikliku sotsiaalkindlustusskeemi kaudu on 
Euroopa Kohus tunnustanud mitmes 
kohtuotsuses. Euroopa Kohus on 
sedastanud, et asutamislepingu sätted 
teenuste osutamise vabaduse kohta 
hõlmavad tervishoiuteenuse saajate, 
sealhulgas arstiabi vajavate inimeste 
vabadust minna teenuse saamiseks teise 
liikmesriiki. Sama kehtib 
tervishoiuteenuste saajate kohta, kes 
püüavad saada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid teiste 
vahendite kaudu, nagu e-tervishoiu 
teenused. Kuigi ühenduse õigus ei kahanda 
liikmesriikide pädevust korraldada oma 
tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteeme, 
peavad liikmesriigid selle pädevuse 
kasutamisel siiski järgima ühenduse õigust, 
eelkõige teenuste osutamise vabadust 
käsitlevaid asutamislepingu sätteid. Need 
sätted keelavad liikmesriikidel kehtestada 
või säilitada õigustamatuid piiranguid selle 
vabaduse kasutamisele tervishoiusektoris.

(18) Kindlustatud isikute õigust saada 
hüvitist teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenustega seotud kulude eest 
riikliku sotsiaalkindlustusskeemi kaudu on 
Euroopa Kohus tunnustanud mitmes 
kohtuotsuses. Euroopa Kohus on 
sedastanud, et asutamislepingu sätted 
teenuste osutamise vabaduse kohta 
hõlmavad tervishoiuteenuse saajate, 
sealhulgas arstiabi vajavate inimeste 
vabadust minna teenuse saamiseks teise 
liikmesriiki. Kuigi ühenduse õigus ei 
kahanda liikmesriikide pädevust korraldada 
oma tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustussüsteeme, peavad 
liikmesriigid selle pädevuse kasutamisel 
siiski järgima ühenduse õigust, eelkõige 
teenuste osutamise vabadust käsitlevaid 
asutamislepingu sätteid. Need sätted 
keelavad liikmesriikidel kehtestada või 
säilitada õigustamatuid piiranguid selle 
vabaduse kasutamisele tervishoiusektoris.
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Or. fr

Selgitus

Kuna käesolevat põhimõtet ei ole kohtupraktikas käsitletud, tuleb see välja jätta. Käesolev 
muudatusettepanek on seotud põhjenduse 41 a (uus) kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 109
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kooskõlas Euroopa Kohtu 
kehtestatud põhimõtetega ning seadmata 
ohtu liikmesriikide tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantstasakaalu tuleks seoses 
tervishoiukulude hüvitamisega näha ette 
suurem õiguskindlus patsientidele, 
tervishoiutöötajatele, tervishoiuteenuste 
osutajatele ja sotsiaalkindlustusasutustele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Kohtu pretsedendiõiguse kohaldamine ja rakendamine kuulub eranditult 
liikmesriikide pädevusse ning mitmed nendest on seda juba teinud. Neid küsimusi ei ole vaja 
käsitleda piiriülest tervishoidu puudutavas eraldi direktiivis.

Muudatusettepanek 110
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) On asjakohane nõuda, et samuti need 
patsiendid, kes lähevad tervishoiuteenuse 

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

Or. en

Selgitus

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.
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Muudatusettepanek 111
Maria Berger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(21) On asjakohane nõuda, et samuti need 
patsiendid, kes lähevad tervishoiuteenuse 
saamiseks teise liikmesriiki muudel kui 
määrusega (EÜ) nr 1408/71 kehtestatud 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise raames nimetatud 
tingimustel, peaksid saama kasutada 
teenuste vaba liikumise põhimõtteid 
kooskõlas EÜ asutamislepingu ning 
käesoleva direktiivi sätetega. Patsientidele 
tuleks tagada kõnealuste 
tervishoiuteenustega seotud kulude 
katmine. Sellega võetakse täielikult arvesse 
liikmesriikide vastutust oma kodanikele 
kättesaadava haiguskindlustuse ulatuse 
kindlaksmääramisel ning ennetatakse mis 
tahes märkimisväärset mõju liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide rahastamisele.
Liikmesriigid näevad riiklike 
õigusaktidega ette ravikulude hüvitamise 
vastavalt raviteenust osutavas liikmesriigis 
kehtivatele tariifidele. Nii on asi eelkõige 
käesoleva direktiivi artiklis 15 sätestatud 
Euroopa tugikeskuste võrgustike kaudu 
osutatud ravi puhul.

Or. de
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Muudatusettepanek 112
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Selgitus

Käesolev põhjendus hõlmab nii teenuste osutamist kui ka toodete ostmist piiriülese tervishoiu 
raames. Lisaks parandatakse muudatusettepanekuga põhjenduse sõnastust.
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Muudatusettepanek 113
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Väljend „samasugused või samalaadsed tervishoiuteenused” on õiguslikult ebamäärane ja 
tuleks välja jätta.
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Muudatusettepanek 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(21) On asjakohane nõuda, et samuti need 
patsiendid, kes lähevad tervishoiuteenuse 
saamiseks teise liikmesriiki muudel kui 
määrusega (EÜ) nr 1408/71 kehtestatud 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise raames nimetatud 
tingimustel, peaksid saama kasutada 
teenuste vaba liikumise põhimõtteid 
kooskõlas EÜ asutamislepingu ning 
käesoleva direktiivi sätetega. Patsientidele 
tuleks tagada kõnealuste 
tervishoiuteenustega seotud kulude 
katmine vähemalt samas ulatuses, nagu 
seda oleks tehtud juhul, kui samasuguseid 
või samalaadseid tervishoiuteenuseid oleks 
osutatud nende kindlustajariigi 
territooriumil. Sellega võetakse täielikult 
arvesse liikmesriikide vastutust oma 
kodanikele kättesaadava haiguskindlustuse 
ulatuse kindlaksmääramisel. Samas tuleb 
ennetada mis tahes märkimisväärset mõju 
liikmesriikide tervishoiusüsteemide 
rahastamisele. Liikmesriigid võivad siiski 
näha riiklike õigusaktidega ette ravikulude 
hüvitamise vastavalt raviteenust osutavas 
liikmesriigis kehtivatele tariifidele, kui see 
on patsiendi jaoks soodsam. Nii võib asi 
olla eelkõige käesoleva direktiivi artiklis 
15 sätestatud Euroopa tugikeskuste 
võrgustike kaudu osutatud ravi puhul.
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(22) Patsiendi jaoks on seega mõlemad 
süsteemid ühesuguse väärtusega; 
kohaldatakse kas käesolevat direktiivi või 
määrust 1408/71. Igal juhul tuleb igale 
kindlustatud isikule, kes taotleb luba oma 
seisundile vastava ravi saamiseks teises 
liikmesriigis, selline luba anda määrustes 
1408/71 ja 883/04 sätestatud tingimustel, 
kui asjaomast ravi ei ole võimalik 
pakkuda meditsiiniliselt õigustatud 
tähtaja jooksul, võttes arvesse isiku 
tervislikku seisundit ja haiguse 
võimalikku kulgu. Patsienti ei tohiks ilma 
jätta tema jaoks soodsamatest õigustest, 
mis on tagatud määrustega 1408/71 ja 
883/04, kui tingimused on täidetud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.
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