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Tarkistus 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Potilas voi valita parempana 
pitämänsä mekanismin, mutta jos 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
soveltaminen on edullisempaa potilaan 
kannalta, häneltä ei pitäisi riistää 
kyseisellä asetuksella taattuja oikeuksia.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Jos rajatylittävillä potilailla olisi eri oikeudet kuin muilla potilailla kyseisissä valtioissa, 
syntyisi sisäisiä jännitteitä ja kaksoisjärjestelmä.

Tarkistus 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Potilas voi valita parempana 
pitämänsä mekanismin, mutta jos 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
soveltaminen on edullisempaa potilaan 
kannalta, häneltä ei pitäisi riistää 
kyseisellä asetuksella taattuja oikeuksia.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a ejercer la 
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movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 118
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Potilas voi valita parempana 
pitämänsä mekanismin, mutta jos 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
soveltaminen on edullisempaa potilaan 
kannalta, häneltä ei pitäisi riistää 
kyseisellä asetuksella taattuja oikeuksia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

To apply and implement the case law of European Court 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 sufficient 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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 119
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Potilas voi valita parempana 
pitämänsä mekanismin, mutta jos
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
soveltaminen on edullisempaa potilaan 
kannalta, häneltä ei pitäisi riistää kyseisellä 
asetuksella taattuja oikeuksia.

(23) Jos asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
soveltaminen on edullisempaa potilaan 
kannalta, häneltä ei silti pitäisi riistää 
kyseisellä asetuksella taattuja oikeuksia.

Or. fr

Perustelu

Teoriassa ja periaatteessa potilaalla pitäisi olla oikeus tehdä tällainen valinta, mutta tämän 
oikeuden takaamiseksi pitäisi investoida tiedottamiseen, jotta tiedot olisivat täydellisiä ja aina 
ajan tasalla, mikä on mahdotonta. Tämä valinnanmahdollisuus ei olekaan todellinen, eikä 
potilas kykene tekemään tietoon perustuvaa valintaa.

Tarkistus 120
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(24) Potilaan ei kuitenkaan tulisi saada 
taloudellista hyötyä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotusta terveydenhuollosta tai toisesta 
jäsenvaltiosta ostetuista, terveydenhuollon 
piiriin kuuluvista tavaroista. Tämän
vuoksi kustannusten korvaamisessa olisi 
otettava huomioon ainoastaan tosiasialliset 
kustannukset. 

Or. nl
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Perustelu

Direktiivi ei koske ainoastaan palveluiden tarjoamista, vaan myös rajat ylittävän 
terveydenhoidon yhteydessä ostettavia tavaroita. Lisäksi parannetaan johdanto-osan 
kappaleen kieliasua.

Tarkistus 121
Maria Berger

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(24) Potilaan ei kuitenkaan tulisi saada 
taloudellista hyötyä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotusta terveydenhuollosta, ja tämän 
vuoksi kustannusten korvaamisessa olisi 
otettava huomioon ainoastaan saadun 
terveydenhuollon tosiasialliset 
kustannukset. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin korvattava myös muita 
annettuun hoitoon liittyviä kustannuksia, 
kuten terapeuttisen hoidon kustannukset.

Or. de

Tarkistus 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(24) Potilaan ei kuitenkaan tulisi saada 
taloudellista hyötyä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotusta terveydenhuollosta, ja tämän 
vuoksi kustannusten korvaamisessa olisi 
otettava huomioon ainoastaan saadun 
terveydenhuollon tosiasialliset 
kustannukset. Jäsenvaltiot voivat päättää 
kattaa muut asiaan liittyvät kustannukset, 
kuten matkat ja oleskelun tai 
terapeuttisen hoidon, jos 
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kokonaiskustannukset eivät ylitä 
vakuutusjäsenvaltiossa maksettavaa 
summaa.

Or. en

Perustelu

Tehdäkseen terveydenhuollon käytön helpommaksi potilaille ulkomailla jäsenvaltioiden olisi 
voitava kattaa myös muun muassa oleskelu- ja matkakustannukset.

Tarkistus 123
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Direktiivillä ei myöskään pyritä 
antamaan oikeutta korvaukseen toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta hoidosta, jos 
tällainen hoito ei kuulu niihin etuuksiin, 
joista säädetään potilaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä. 
Direktiivillä ei myöskään estetä 
jäsenvaltioita laajentamasta 
luontoisetuusjärjestelmänsä soveltamista 
direktiivin säännösten mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon.

(25) Direktiivillä ei myöskään pyritä 
antamaan oikeutta korvaukseen toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta hoidosta tai 
terveydenhuoltoon sisältyvän tavaran 
ostamisesta, jos tällainen hoito tai tavara
ei kuulu niihin etuuksiin, joista säädetään 
potilaan vakuutusjäsenvaltion 
lainsäädännössä. Direktiivillä ei myöskään 
estetä jäsenvaltioita laajentamasta 
luontoisetuusjärjestelmänsä soveltamista 
direktiivin säännösten mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun terveydenhuoltoon 
tai tavaraan.

Or. nl

Perustelu

Direktiivi ei koske ainoastaan palveluiden tarjoamista, vaan myös rajat ylittävän 
terveydenhoidon yhteydessä ostettavia tavaroita. 
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Tarkistus 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Direktiivillä ei myöskään pyritä 
antamaan oikeutta korvaukseen toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta hoidosta, jos 
tällainen hoito ei kuulu niihin etuuksiin, 
joista säädetään potilaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä. 
Direktiivillä ei myöskään estetä 
jäsenvaltioita laajentamasta 
luontoisetuusjärjestelmänsä soveltamista 
direktiivin säännösten mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon.

(25) Direktiivillä ei myöskään pyritä 
antamaan oikeutta korvaukseen toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta hoidosta, jos 
tällainen hoito ei kuulu niihin etuuksiin, 
joista säädetään potilaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä, tai 
muuteta tämän oikeuden ehtoja, jos ne 
sisältyvät vakuutusjäsenvaltion 
lainsäädäntöön. Direktiivillä ei myöskään 
estetä jäsenvaltioita laajentamasta 
luontoisetuusjärjestelmänsä soveltamista 
direktiivin säännösten mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon.

Or. es

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 152 mukaan terveyspalvelujen järjestäminen kuuluu 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 125
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Direktiivillä ei myöskään pyritä 
antamaan oikeutta korvaukseen toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta hoidosta, jos 
tällainen hoito ei kuulu niihin etuuksiin, 
joista säädetään potilaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä. 
Direktiivillä ei myöskään estetä 
jäsenvaltioita laajentamasta 

(25) Direktiivissä otetaan huomioon, että 
jäsenvaltiot eivät aina ole määritelleet 
kansallisella tasolla oikeutta hoitoon ja 
että jäsenvaltiot voivat järjestää oman 
terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmänsä 
siten, että oikeus hoitoon määritellään 
alue- tai paikallisella tasolla.
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luontoisetuusjärjestelmänsä soveltamista 
direktiivin säännösten mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon ne terveydenhuoltojärjestelmät, joita ei ole järjestetty 
kansallisesti.

Tarkistus 126
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Direktiivillä ei myöskään pyritä 
antamaan oikeutta korvaukseen toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta hoidosta, jos 
tällainen hoito ei kuulu niihin etuuksiin, 
joista säädetään potilaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä. 
Direktiivillä ei myöskään estetä 
jäsenvaltioita laajentamasta 
luontoisetuusjärjestelmänsä soveltamista 
direktiivin säännösten mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon.

(25) Direktiivillä ei myöskään pyritä 
antamaan oikeutta korvaukseen toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta hoidosta, jos 
tällainen hoito ei kuulu niihin etuuksiin, 
joista säädetään potilaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä.
Direktiivillä ei myöskään estetä 
jäsenvaltioita laajentamasta 
luontoisetuusjärjestelmänsä soveltamista 
direktiivin säännösten mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon. Tässä direktiivissä 
otetaan huomioon, että jäsenvaltiot eivät 
aina ole määritelleet kansallisella tasolla 
oikeutta hoitoon ja että jäsenvaltiot voivat 
järjestää oman terveys- ja 
sosiaaliturvajärjestelmänsä siten, että 
oikeus hoitoon määritellään alue- tai 
paikallistasolla.

Or. en

Perustelu

Järjestelmät ja menettelyt oikeuksien määrittelemiseksi vaihtelevat jäsenvaltioittain ja on 



PE418.320v01-00 10/72 AM\763902FI.doc

FI

otettava huomioon teksteissä.

Tarkistus 127
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tässä direktiivissä otetaan 
huomioon, että jäsenvaltiot eivät aina ole 
määritelleet kansallisella tasolla oikeutta 
hoitoon ja että kaikilla jäsenvaltioilla ei 
ole luetteloa palveluista, joita ne tarjoavat 
tai eivät tarjoa. Jäsenvaltioilla on oltava 
edelleen oikeus järjestää omat terveys- ja 
sosiaaliturvajärjestelmänsä siten, että 
hoidon saatavuus ja oikeus siihen voidaan 
määritellä alue- tai paikallistasolla.

Or. en

Perustelu

Monissa terveysjärjestelmissä ei ole kansallisia vaatimuksia, joiden mukaan määritellään 
oikeus tiettyihin hoitoihin, tai niissä ei ole määritelty sellaisten hoitojen kokonaisuutta, joihin 
kaikilla niiden piiriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus. Direktiivissä olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa käytetään kansallista tasoa 
alemman tason päätöksentekojärjestelyjä terveysjärjestelmien suunnittelussa ja 
rahoituksessa.

Tarkistus 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Tässä direktiivissä ei säädetä 
sosiaaliturvaoikeuksien siirtämisestä 
jäsenvaltioiden välillä tai muusta 
sosiaaliturvajärjestelmien 

Poistetaan.



AM\763902FI.doc 11/72 PE418.320v01-00

FI

yhteensovittamisesta. Toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon vaadittavaa 
ennakkolupaa ja hoidon korvaamista 
koskevien säännösten ainoana tavoitteena 
on mahdollistaa terveydenhuollon 
tarjoamisen vapaus sekä potilaiden että 
terveydenhuollon tarjoajien kannalta ja 
poistaa perusteettomat esteet tämän 
perusvapauden harjoittamiselta 
jäsenvaltiossa, jossa potilas on vakuutettu.
Direktiivissä otetaan näin ollen 
täysimääräisesti huomioon kansallisten 
terveysjärjestelmien eroavuudet ja 
jäsenvaltioiden vastuu terveyspalvelujen 
ja sairaanhoidon järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioissa, joissa on julkinen terveydenhuolto, potilaalla ei ole täydellistä valinnan 
vapautta, vaan hänen on noudatettava julkisen terveydenhuollon palvelujen tarjoamista 
koskevia sääntöjä. Tämä on toisin, jos palveluntarjoaja on yksityinen. 

Tarkistus 129
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Tässä direktiivissä ei säädetä 
sosiaaliturvaoikeuksien siirtämisestä 
jäsenvaltioiden välillä tai muusta 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta. Toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon vaadittavaa 
ennakkolupaa ja hoidon korvaamista 
koskevien säännösten ainoana tavoitteena 
on mahdollistaa terveydenhuollon 
tarjoamisen vapaus sekä potilaiden että 

Poistetaan.
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terveydenhuollon tarjoajien kannalta ja 
poistaa perusteettomat esteet tämän 
perusvapauden harjoittamiselta 
jäsenvaltiossa, jossa potilas on vakuutettu.
Direktiivissä otetaan näin ollen 
täysimääräisesti huomioon kansallisten 
terveysjärjestelmien eroavuudet ja 
jäsenvaltioiden vastuu terveyspalvelujen 
ja sairaanhoidon järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

Or. en

Perustelu

To apply and implement the case law of European Court 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 sufficient 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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 130
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Tässä direktiivissä ei säädetä 
sosiaaliturvaoikeuksien siirtämisestä 
jäsenvaltioiden välillä tai muusta 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta. Toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon vaadittavaa 
ennakkolupaa ja hoidon korvaamista 
koskevien säännösten ainoana tavoitteena 
on mahdollistaa terveydenhuollon 
tarjoamisen vapaus sekä potilaiden että 

(26) Tässä direktiivissä ei säädetä 
sosiaaliturvaoikeuksien siirtämisestä 
jäsenvaltioiden välillä tai muusta 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta. Direktiivissä otetaan
myös täysimääräisesti huomioon 
kansallisten terveysjärjestelmien 
eroavuudet ja jäsenvaltioiden vastuu 
terveyspalvelujen ja sairaanhoidon 
järjestämisessä ja tarjoamisessa.
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terveydenhuollon tarjoajien kannalta ja 
poistaa perusteettomat esteet tämän 
perusvapauden harjoittamiselta 
jäsenvaltiossa, jossa potilas on vakuutettu.
Direktiivissä otetaan näin ollen
täysimääräisesti huomioon kansallisten 
terveysjärjestelmien eroavuudet ja 
jäsenvaltioiden vastuu terveyspalvelujen ja 
sairaanhoidon järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään saattamaan tämä johdanto-osan kappale paremmin 
ennakkolupaa koskevan artiklan mukaiseksi. 

Tarkistus 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Tässä direktiivissä ei säädetä 
sosiaaliturvaoikeuksien siirtämisestä 
jäsenvaltioiden välillä tai muusta 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta. Toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon vaadittavaa 
ennakkolupaa ja hoidon korvaamista 
koskevien säännösten ainoana tavoitteena 
on mahdollistaa terveydenhuollon 
tarjoamisen vapaus sekä potilaiden että 
terveydenhuollon tarjoajien kannalta ja 
poistaa perusteettomat esteet tämän 
perusvapauden harjoittamiselta 
jäsenvaltiossa, jossa potilas on vakuutettu.
Direktiivissä otetaan näin ollen 
täysimääräisesti huomioon kansallisten 
terveysjärjestelmien eroavuudet ja 
jäsenvaltioiden vastuu terveyspalvelujen ja 

(26) Tässä direktiivissä ei säädetä 
sosiaaliturvaoikeuksien siirtämisestä 
jäsenvaltioiden välillä tai muusta 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta. Direktiivissä otetaan 
näin ollen täysimääräisesti huomioon 
kansallisten terveysjärjestelmien 
eroavuudet ja jäsenvaltioiden vastuu 
terveyspalvelujen ja sairaanhoidon 
järjestämisessä ja tarjoamisessa.
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sairaanhoidon järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

Or. en

Tarkistus 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Tässä direktiivissä ei säädetä 
sosiaaliturvaoikeuksien siirtämisestä 
jäsenvaltioiden välillä tai muusta 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta. Toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon vaadittavaa 
ennakkolupaa ja hoidon korvaamista 
koskevien säännösten ainoana tavoitteena 
on mahdollistaa terveydenhuollon 
tarjoamisen vapaus sekä potilaiden että 
terveydenhuollon tarjoajien kannalta ja 
poistaa perusteettomat esteet tämän 
perusvapauden harjoittamiselta 
jäsenvaltiossa, jossa potilas on vakuutettu.
Direktiivissä otetaan näin ollen 
täysimääräisesti huomioon kansallisten 
terveysjärjestelmien eroavuudet ja 
jäsenvaltioiden vastuu terveyspalvelujen ja 
sairaanhoidon järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

(26) Tässä direktiivissä ei säädetä 
sosiaaliturvaoikeuksien siirtämisestä 
jäsenvaltioiden välillä tai muusta 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta. Direktiivissä otetaan 
näin ollen täysimääräisesti huomioon 
kansallisten terveysjärjestelmien 
eroavuudet ja jäsenvaltioiden vastuu 
terveyspalvelujen ja sairaanhoidon 
järjestämisessä ja tarjoamisessa.

Or. en

Perustelu

Direktiiviluonnoksella pitäisi selventää sääntöjä, jotka koskevat terveyspalvelujen käyttöä 
ulkomailla yksittäisten potilaiden kohdalla eikä helpottaa palvelujen vapaata liikkuvuutta. 
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Tarkistus 133
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Direktiivissä säädetään myös 
potilaan oikeudesta saada lääkkeitä, 
joiden myynti on sallittu hoidon 
tarjoavassa jäsenvaltiossa, vaikka 
lääkkeen myyntiä ei olisi sallittu potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa, koska kyseessä on 
välttämätön osa tehokkaan hoidon 
saamista toisessa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 134
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Direktiivissä säädetään myös potilaan 
oikeudesta saada lääkkeitä, joiden myynti 
on sallittu hoidon tarjoavassa 
jäsenvaltiossa, vaikka lääkkeen myyntiä ei 
olisi sallittu potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa, koska kyseessä on 
välttämätön osa tehokkaan hoidon saamista 
toisessa jäsenvaltiossa.

(27) Direktiivissä säädetään myös potilaan 
oikeudesta saada hoidon tarjoavassa 
jäsenvaltiossa lääkkeitä, joiden myynti on 
sallittu hoidon tarjoavassa jäsenvaltiossa, 
vaikka lääkkeen myyntiä ei olisi sallittu 
potilaan vakuutusjäsenvaltiossa, koska 
kyseessä on välttämätön osa tehokkaan 
hoidon saamista toisessa jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös voidaan ymmärtää niin, että tietyissä olosuhteissa voidaan edellyttää, että 
potilaalle annetaan tuotetta, jota vakuutusjäsenvaltiossa ei ole hyväksytty. Jos näin tapahtuu, 
tämä säännös ei ole 14 artiklan 1 kohdan säännösten kanssa, jotka koskevat lääkemääräysten 
tunnustamista (jota sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joilla on markkinointilupa 
jäsenvaltiossa, jossa lääkemääräys annettiin) ja joka tapauksessa edellyttäisi EU:n 
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lääkelainsäädännön muuttamista (direktiivin 2001/83 6 artikla). 

Tarkistus 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Direktiivissä säädetään myös potilaan 
oikeudesta saada lääkkeitä, joiden myynti 
on sallittu hoidon tarjoavassa
jäsenvaltiossa, vaikka lääkkeen myyntiä ei 
olisi sallittu potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa, koska kyseessä on 
välttämätön osa tehokkaan hoidon saamista 
toisessa jäsenvaltiossa.

(27) Direktiivissä säädetään myös potilaan 
oikeudesta saada hoidon tarjoavassa 
jäsenvaltiossa lääkkeitä, joiden myynti on 
sallittu kyseisessä jäsenvaltiossa, vaikka 
lääkkeen myyntiä ei olisi sallittu potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa, koska kyseessä on 
välttämätön osa kyseisen tehokkaan hoidon 
saamista toisessa jäsenvaltiossa.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 2001/83/EY 6 artiklassa säädetään, että markkinoille voi saattaa vain lääkkeitä, 
joille on myönnetty asianomainen lupa kyseisessä jäsenvaltiossa Näiden kansallisen luvan 
saaneiden lääkkeiden markkinaosuus on yhä selvästi suurempi kuin niiden lääkkeiden, joille 
on myönnetty keskitetty eurooppalainen lupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti. Olisi 
tehtävä selväksi, että tämän direktiivin nojalla ei voida kiertää vaatimusta, jonka mukaan 
lääkkeen on oltava luvallinen hoidon tarjoavassa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 136
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Direktiivissä säädetään myös potilaan 
oikeudesta saada lääkkeitä, joiden myynti 
on sallittu hoidon tarjoavassa 
jäsenvaltiossa, vaikka lääkkeen myyntiä ei 
olisi sallittu potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa, koska kyseessä on 

(27) Direktiivissä säädetään myös potilaan 
oikeudesta saada lääkkeitä, joiden myynti 
on sallittu hoidon tarjoavassa 
jäsenvaltiossa, vaikka lääkkeen myyntiä ei 
olisi sallittu potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa, koska kyseessä on 
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välttämätön osa tehokkaan hoidon saamista 
toisessa jäsenvaltiossa.

välttämätön osa tehokkaan hoidon saamista 
toisessa jäsenvaltiossa. Tätä sovelletaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden 
mahdollisuuksia järjestää oma terveys- ja 
sosiaaliturvajärjestelmänsä eikä 
vakuutusjäsenvaltioissa sovellettavia 
lääkkeiden korvaamista koskevia 
sääntöjä. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään, että vakuutusjäsenvaltiolla ei ole velvollisuutta korvata 
potilaille silloin, kun he saavat hoitojäsenvaltiossa lääkettä, jota ei ole hyväksytty 
vakuutusjäsenvaltiossa.

Tarkistus 137
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa 
yleisiä ehtoja, valintakriteereitä ja sääntely-
ja hallintomuodollisuuksia, jotka liittyvät 
terveydenhuollon saamiseen ja 
kustannusten korvaamiseen, kuten 
vaatimuksen käydä yleislääkärin 
vastaanotolla ennen erikoislääkärin 
vastaanottoa tai ennen sairaalahoidon 
saamista; vaatimuksia voidaan soveltaa 
myös toiseen jäsenvaltioon hoitoon 
hakeutuviin potilaisiin, kunhan ne ovat 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
tavoitteeseen nähden eivätkä ole 
harkinnanvaraisia eivätkä syrjiviä. Näin 
ollen on asianmukaista vaatia, että näitä 
yleisiä edellytyksiä ja muodollisuuksia 
sovelletaan puolueettomasti, avoimesti ja 
syrjimättömästi ja ne tiedetään ennalta, että 
ne perustuvat pääasiassa lääketieteellisiin 
näkökohtiin ja että niistä ei aiheudu 
lisärasitetta potilaille, jotka hakeutuvat 

(28) Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa 
yleisiä ehtoja, valintakriteereitä ja sääntely-
ja hallintomuodollisuuksia, jotka liittyvät 
terveydenhuollon saamiseen ja 
kustannusten korvaamiseen, kuten 
vaatimuksen käydä yleislääkärin 
vastaanotolla ennen erikoislääkärin 
vastaanottoa tai ennen sairaalahoidon 
saamista; vaatimuksia voidaan soveltaa 
myös toiseen jäsenvaltioon hoitoon 
hakeutuviin potilaisiin, kunhan ne ovat 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
tavoitteeseen nähden eivätkä ole 
harkinnanvaraisia eivätkä syrjiviä. Näin 
ollen on asianmukaista vaatia, että näitä 
yleisiä edellytyksiä ja muodollisuuksia 
sovelletaan puolueettomasti, avoimesti ja 
syrjimättömästi ja ne tiedetään ennalta, että 
ne perustuvat pääasiassa lääketieteellisiin 
näkökohtiin ja että niistä ei aiheudu 
lisärasitetta potilaille, jotka hakeutuvat 
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hoitoon toiseen jäsenvaltioon, verrattuna 
potilaisiin, jotka saavat hoitoa 
vakuutusjäsenvaltiossa, ja että päätökset 
tehdään mahdollisimman nopeasti. Tällä ei 
rajoiteta jäsenvaltioiden oikeuksia säätää 
ennakkolupaa koskevista kriteereistä tai 
ehdoista, jos potilaat hakeutuvat 
terveydenhuoltoon omassa 
vakuutusjäsenvaltiossaan.

hoitoon toiseen jäsenvaltioon, verrattuna 
potilaisiin, jotka saavat hoitoa 
vakuutusjäsenvaltiossa, ja että päätökset 
tehdään mahdollisimman nopeasti. Tällä ei 
rajoiteta jäsenvaltioiden oikeuksia säätää 
ennakkoluvan poikkeuksia koskevista 
kriteereistä tai ehdoista, jos potilaat 
hakeutuvat terveydenhuoltoon omassa 
vakuutusjäsenvaltiossaan.

Or. nl

Perustelu

Liittyy 8 artiklan 3 kohtaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Terveydenhuoltoa, jota ei pidetä 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti 
sairaalahoitona, olisi pidettävä muuna kuin 
sairaalahoitona. Palvelujen vapaata 
liikkuvuutta koskevan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
perusteella ei ole aiheellista asettaa 
vaatimusta ennakkoluvasta edellytyksenä 
sille, että vakuutusjäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmä korvaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta muusta kuin 
sairaalahoidosta aiheutuneet kustannukset. 
Mikäli tällaisen hoidon korvaaminen on 
vakuutusjäsenvaltion 
sairausvakuutusjärjestelmän kattamissa 
rajoissa, ennakkolupaa koskevan 
vaatimuksen puuttuminen ei vaaranna 
sosiaaliturvajärjestelmien rahoituksen 
tasapainoa.

(29) Terveydenhuoltoa, jota ei pidetä 
tämän direktiivin säännösten ja
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännön
mukaisesti sairaalahoitona, olisi pidettävä 
muuna kuin sairaalahoitona. Palvelujen 
vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
perusteella ei ole aiheellista asettaa 
vaatimusta ennakkoluvasta edellytyksenä 
sille, että vakuutusjäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmä korvaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta muusta kuin 
sairaalahoidosta aiheutuneet kustannukset. 
Sairaalahoidon saaminen toisessa 
jäsenvaltiossa edellyttää kuitenkin, että 
potilas ilmoittaa asiasta 
vakuutusjäsenvaltion 
sosiaaliturvaviranomaisille ja liittää 
ilmoitukseen vakuutuksen, että hän on 
saanut kaiken tarvittavan tiedon ennen 
lähtöään toiseen jäsenvaltioon, jossa 
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hoitoa saadaan. Tämä määräys ei 
vaaranna muun kuin sairaalahoidon 
automaattisen hyväksynnän periaatetta.

Or. fr

Perustelu

Vakuutusjäsenvaltioiden on voitava perustaa ennakkolupajärjestelmän, jonka 
vakuutusjäsenvaltiot voivat perustaa sairaala- ja erikoishoitoa varten, lisäksi myös 
ennakkoilmoitusjärjestelmä. Vakuutusjäsenvaltio ei voi kieltäytyä korvauksesta tässä 
menettelyssä, jolla pyritään yksinkertaisesti varmistamaan, että potilas on saanut kaikki 
tarvittavan tiedot ennen lähtöään.

Tarkistus 139
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Yhteisön eri terveysjärjestelmissä ei 
ole määritelty, mitä pidetään 
sairaalahoitona, ja eri tulkinnat voivat 
siten muodostaa esteen potilaiden 
vapaudelle saada terveydenhuoltoa. 
Tämän välttämiseksi on tarpeen säätää 
yhteisön tasolla sairaalahoitoa koskevasta 
määritelmästä. Sairaalahoidolla 
tarkoitetaan yleensä hoitoa, joka 
edellyttää potilaan yöpymistä sairaalassa. 
Saattaa kuitenkin olla aiheellista pitää 
tiettyjä muitakin terveydenhuoltomuotoja 
sairaalahoitona, jos ne vaativat pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita (esim. 
diagnosointiin käytettävät 
erikoisskannerit) taikka hoitoja, joista 
aiheutuu potilaalle tai väestölle erityinen 
riski (esim. vakavien tartuntatautien 
hoito). Komissio laatii erikseen 
säännöllisesti päivitettävän luettelon 
tällaisista hoidoista komiteamenettelyn 
kautta.

(30) Sairaalahoidon määrittelemisen olisi 
pysyttävä jäsenvaltioiden lainkäyttövallan 
piirissä. Näin varmistetaan, että 
laadukkaassa kilpailussa 
asiantuntemuksen edelleen kehittymisen 
tulokset sisällytetään järjestelmään (tämä 
tarkoittaa, että yhä monimutkaisempien 
tehtävien siirtäminen pitkälle kehitetyn 
teknologian hoidettaviksi, esimerkiksi 
leikkaukset muualla kuin 
sairaalaympäristössä, on edelleen 
mahdollista). Sairaalahoidon ja sairaalan 
ulkopuolella tarjotun hoidon välinen 
tarkka ero tehdään normaalitapauksessa 
hoidon tarjoavassa maassa potilaiden 
hoitokäytäntöjen perusteella. Mikäli rajat 
ylittävien potilaiden määrissä esiintyy 
merkittäviä poikkeamia, on komissiolla 
oikeus puuttua välittömästi tilanteeseen ja 
ryhtyä korjaaviin toimiin uuden, 
myöhemmin perustettavan elimen 
välityksellä.
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Or. de

Tarkistus 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Yhteisön eri terveysjärjestelmissä ei 
ole määritelty, mitä pidetään 
sairaalahoitona, ja eri tulkinnat voivat siten 
muodostaa esteen potilaiden vapaudelle 
saada terveydenhuoltoa. Tämän 
välttämiseksi on tarpeen säätää yhteisön 
tasolla sairaalahoitoa koskevasta 
määritelmästä. Sairaalahoidolla 
tarkoitetaan yleensä hoitoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa. Saattaa
kuitenkin olla aiheellista pitää tiettyjä 
muitakin terveydenhuoltomuotoja 
sairaalahoitona, jos ne vaativat pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita (esim. 
diagnosointiin käytettävät erikoisskannerit) 
taikka hoitoja, joista aiheutuu potilaalle tai 
väestölle erityinen riski (esim. vakavien 
tartuntatautien hoito). Komissio laatii 
erikseen säännöllisesti päivitettävän 
luettelon tällaisista hoidoista 
komiteamenettelyn kautta.

(30) Yhteisön eri terveysjärjestelmissä ei 
ole yleisesti määritelty, mitä pidetään 
sairaalahoitona, ja eri tulkinnat voivat siten 
muodostaa esteen potilaiden vapaudelle 
saada terveydenhuoltoa. Tämän 
välttämiseksi on tarpeen säätää yleisestä 
sairaala- ja erikoishoitoa koskevasta 
määritelmästä. Sairaalahoidolla 
tarkoitetaan yleensä hoitoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa. On
kuitenkin aiheellista pitää tiettyjä muitakin 
terveydenhuoltomuotoja sairaalahoitona, 
jos ne vaativat pitkälle erikoistunutta ja 
kallista lääketieteellistä infrastruktuuria tai 
laitteita (esim. diagnosointiin käytettävät 
erikoisskannerit) taikka hoitoja, joista 
aiheutuu potilaalle tai väestölle erityinen 
riski (esim. vakavien tartuntatautien hoito). 
Vakuutusjäsenvaltioiden on laadittava 
luettelo tällaisista hoidoista, jotka 
korvataan niiden 
sosiaaliturvajärjestelmästä. Luettelo on 
julkaistava, eikä se saa aiheuttaa 
suhteetonta estettä.

Or. fr

Perustelu

Koska alkuperäisessä ehdotuksessa tunnustetaan jäsenvaltioiden väliset erot siinä, mitä 
niiden sosiaaliturvajärjestelmästä korvataan, ei vaikuta asianmukaiselta, että luettelo 
sairaalahoidoista laaditaan komiteamenettelyn kautta, varsinkin kun tämä 
toissijaisuusperiaatteen mukaan kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen päätäntävaltaan. On 
kuitenkin määritettävä myös yhteiset kriteerit.
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Tarkistus 141
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Yhteisön eri terveysjärjestelmissä ei 
ole määritelty, mitä pidetään 
sairaalahoitona, ja eri tulkinnat voivat 
siten muodostaa esteen potilaiden 
vapaudelle saada terveydenhuoltoa.
Tämän välttämiseksi on tarpeen säätää 
yhteisön tasolla sairaalahoitoa koskevasta 
määritelmästä. Sairaalahoidolla 
tarkoitetaan yleensä hoitoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa. Saattaa 
kuitenkin olla aiheellista pitää tiettyjä 
muitakin terveydenhuoltomuotoja 
sairaalahoitona, jos ne vaativat pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita (esim. 
diagnosointiin käytettävät erikoisskannerit) 
taikka hoitoja, joista aiheutuu potilaalle tai 
väestölle erityinen riski (esim. vakavien 
tartuntatautien hoito). Komissio laatii 
erikseen säännöllisesti päivitettävän 
luettelon tällaisista hoidoista 
komiteamenettelyn kautta.

(30) Yhteisön eri terveysjärjestelmissä ei 
ole määritelty, mitä pidetään 
sairaalahoitona. Kyseisen määritelmän 
antaminen kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivallan piiriin. Sairaalahoidolla 
tarkoitetaan yleensä hoitoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa. Saattaa 
kuitenkin olla aiheellista pitää tiettyjä 
muitakin terveydenhuoltomuotoja 
sairaalahoitona, jos ne vaativat pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita (esim. 
diagnosointiin käytettävät erikoisskannerit) 
taikka hoitoja, joista aiheutuu potilaalle tai 
väestölle erityinen riski (esim. vakavien 
tartuntatautien hoito). Määritelmää 
voidaan soveltaa myös sellaiseen 
terveydenhoitoon, joka edellyttää 
asianomaisessa vakuutusjäsenvaltiossa 
sovelletun hoitomallin mukaisesti muihin 
syihin perustuvan infrastruktuurin 
saatavuutta.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on mukautettu versio saman esittäjän tekemästä 8 artiklan 1 kohtaa koskevasta 
tarkistuksesta. Ehdotettu sairaala- ja erikoishoitoa koskeva määritelmä on liian tiukka. 
Saksassa se ei kattaisi sairaalahoitoa saavien osittain tai kokonaan avohoidossa olevien 
potilaiden eikä päiväklinikoiden psyykkisestä häiriöistä kärsivien potilaiden hoitoa. Valta 
määritellä, mitä on suunnittelua edellyttävä sairaalahoito, kuuluu yksinomaan jäsenvaltioille.
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Tarkistus 142
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Yhteisön eri terveysjärjestelmissä ei 
ole määritelty, mitä pidetään 
sairaalahoitona, ja eri tulkinnat voivat siten 
muodostaa esteen potilaiden vapaudelle 
saada terveydenhuoltoa. Tämän 
välttämiseksi on tarpeen säätää yhteisön 
tasolla sairaalahoitoa koskevasta 
määritelmästä. Sairaalahoidolla 
tarkoitetaan yleensä hoitoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa. Saattaa 
kuitenkin olla aiheellista pitää tiettyjä 
muitakin terveydenhuoltomuotoja 
sairaalahoitona, jos ne vaativat pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita (esim. 
diagnosointiin käytettävät erikoisskannerit) 
taikka hoitoja, joista aiheutuu potilaalle tai 
väestölle erityinen riski (esim. vakavien 
tartuntatautien hoito). Komissio laatii 
erikseen säännöllisesti päivitettävän 
luettelon tällaisista hoidoista 
komiteamenettelyn kautta.

(30) Yhteisön eri terveysjärjestelmissä ei 
ole määritelty, mitä pidetään 
sairaalahoitona, ja eri tulkinnat voivat siten 
muodostaa esteen potilaiden vapaudelle 
saada terveydenhuoltoa. Tämän 
välttämiseksi on tarpeen säätää yhteisön 
tasolla sairaalahoitoa koskevasta 
määritelmästä. Sairaalahoidolla 
tarkoitetaan yleensä hoitoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa. Saattaa 
kuitenkin olla aiheellista pitää tiettyjä 
muitakin terveydenhuoltomuotoja 
sairaalahoitona, jos ne vaativat pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita (esim. 
diagnosointiin käytettävät erikoisskannerit) 
taikka hoitoja, joista aiheutuu potilaalle tai 
väestölle erityinen riski (esim. vakavien 
tartuntatautien hoito).

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy toiseen tarkistukseen, jonka sama tekijä on esittänyt 8 artiklan 1 kohtaan. 
Jäsenvaltioiden väliset erot oikeuksissa ja sairaalahoidon menettelyissä merkitsevät 
käytännössä sitä, että yhtenäinen EU:n luettelo hoidoista, joihin saatetaan vaatia 
ennakkolupa, aiheuttaisi potilaille vain hämmennystä.
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Tarkistus 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Yhteisön eri terveysjärjestelmissä ei 
ole määritelty, mitä pidetään 
sairaalahoitona, ja eri tulkinnat voivat siten 
muodostaa esteen potilaiden vapaudelle 
saada terveydenhuoltoa. Tämän 
välttämiseksi on tarpeen säätää yhteisön 
tasolla sairaalahoitoa koskevasta 
määritelmästä. Sairaalahoidolla 
tarkoitetaan yleensä hoitoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa. Saattaa 
kuitenkin olla aiheellista pitää tiettyjä 
muitakin terveydenhuoltomuotoja 
sairaalahoitona, jos ne vaativat pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita (esim. 
diagnosointiin käytettävät erikoisskannerit) 
taikka hoitoja, joista aiheutuu potilaalle tai 
väestölle erityinen riski (esim. vakavien 
tartuntatautien hoito). Komissio laatii 
erikseen säännöllisesti päivitettävän 
luettelon tällaisista hoidoista 
komiteamenettelyn kautta.

(30) Yhteisön eri terveysjärjestelmissä ei 
ole määritelty, mitä pidetään 
sairaalahoitona, ja eri tulkinnat voivat siten 
muodostaa esteen potilaiden vapaudelle 
saada terveydenhuoltoa. Tämän 
välttämiseksi on tarpeen säätää yhteisön 
tasolla sairaalahoitoa koskevasta 
määritelmästä. Sairaalahoidolla 
tarkoitetaan yleensä hoitoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa. Saattaa 
kuitenkin olla aiheellista pitää tiettyjä 
muitakin terveydenhuoltomuotoja 
sairaalahoitona, jos ne vaativat pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita (esim. 
diagnosointiin käytettävät erikoisskannerit) 
taikka hoitoja, joista aiheutuu potilaalle tai 
väestölle erityinen riski (esim. vakavien 
tartuntatautien hoito).

Or. en

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi itse päätettävä sairaalahoidon 
määritelmästä tämän direktiivin osalta.
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Tarkistus 144
Karin Jöns

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Yhteisön eri terveysjärjestelmissä ei 
ole määritelty, mitä pidetään 
sairaalahoitona, ja eri tulkinnat voivat siten 
muodostaa esteen potilaiden vapaudelle 
saada terveydenhuoltoa. Tämän 
välttämiseksi on tarpeen säätää yhteisön 
tasolla sairaalahoitoa koskevasta 
määritelmästä. Sairaalahoidolla 
tarkoitetaan yleensä hoitoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa. Saattaa 
kuitenkin olla aiheellista pitää tiettyjä 
muitakin terveydenhuoltomuotoja 
sairaalahoitona, jos ne vaativat pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita (esim. 
diagnosointiin käytettävät erikoisskannerit) 
taikka hoitoja, joista aiheutuu potilaalle tai 
väestölle erityinen riski (esim. vakavien 
tartuntatautien hoito). Komissio laatii 
erikseen säännöllisesti päivitettävän
luettelon tällaisista hoidoista 
komiteamenettelyn kautta.

(30) Yhteisön eri terveysjärjestelmissä ei 
ole määritelty, mitä pidetään 
sairaalahoitona, ja eri tulkinnat voivat siten 
muodostaa esteen potilaiden vapaudelle 
saada terveydenhuoltoa. Tämän 
välttämiseksi on tarpeen säätää yhteisön 
tasolla sairaalahoitoa koskevasta 
määritelmästä. Sairaalahoidolla 
tarkoitetaan yleensä hoitoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa. Saattaa 
kuitenkin olla aiheellista pitää tiettyjä 
muitakin terveydenhuoltomuotoja 
sairaalahoitona, jos ne vaativat pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita (esim. 
diagnosointiin käytettävät erikoisskannerit) 
taikka hoitoja, joista aiheutuu potilaalle tai 
väestölle erityinen riski (esim. vakavien 
tartuntatautien hoito). Jäsenvaltiot 
vahvistavat itse kansallisen luettelon 
tällaisista hoidoista; luetteloa päivitetään 
säännöllisesti.

Or. de

Perustelu

Yhdenmukainen EU-tason luettelo hoidoista, joita on pidettävä laitoksessa annettavina 
hoitoina, ei tee oikeutta asianomaisille kansallisille terveydenhoitojärjestelmille ja niissä 
tarjotuille erilaisille hoitomuodoille. Tuollainen luettelo on lisäksi toissijaisuusperiaatteen 
noudattamista koskevan vaatimuksen vastainen.
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Tarkistus 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Käytettävissä olevien tietojen 
perusteella vaikuttaa siltä, että vapaan 
liikkuvuuden periaatteiden soveltaminen 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan 
terveydenhuoltoon vakuutusjäsenvaltion 
lakisääteisen sairasvakuutusjärjestelmän 
kattamissa rajoissa ei vaaranna 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiä eikä 
niiden sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoituksen kestävyyttä. Yhteisöjen 
tuomioistuin on kuitenkin tunnustanut, 
että ei ole poissuljettua, että vaara 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon mahdollisesta vakavasta 
vaarantumisesta tai tavoite kaikille 
avoimen ja tasapuolisen hoito- ja 
sairaalapalvelun ylläpitämisestä voi 
muodostaa yleistä etua koskevan 
pakottavan syyn, jolla palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa rajoitusta 
voidaan perustella. Yhteisöjen 
tuomioistuin on myös tunnustanut, että 
sairaaloiden lukumäärä, niiden 
maantieteellinen jakautuminen, niiden 
organisointitapa, niiden varustelu ja jopa 
lääketieteelliset palvelut, joita ne voivat 
tarjota, ovat kaikki seikkoja, jotka on 
pystyttävä suunnittelemaan. Tässä 
direktiivissä olisi säädettävä 
ennakkolupajärjestelmästä kustannusten 
korvaamiseksi toisessa jäsenvaltiossa 
saadusta sairaalahoidosta, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät: jos hoito olisi 
annettu jäsenvaltion alueella, se olisi 
korvattu sen sosiaaliturvajärjestelmästä, 
ja direktiivin täytäntöönpanosta johtuva 
potilasvirta ulkomaille vaarantaa tai 
todennäköisesti vaarantaa vakavasti 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon ja/tai ulkomaille suuntautuva 

Poistetaan.
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potilasvirta vaarantaa tai todennäköisesti 
vaarantaa vakavasti sairaalasektorilla 
sairaaloiden ylikapasiteetin, 
sairaalahoidon tarjonnan epätasapainon 
sekä logistisen ja taloudellisen tuhlauksen 
välttämiseksi toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen kyseisen jäsenvaltion 
alueella. Koska odotettujen potilasvirtojen 
tarkkojen vaikutusten arviointi edellyttää 
monimutkaisia oletuksia ja laskelmia, 
direktiivissä annetaan mahdollisuus 
käyttää ennakkolupajärjestelmää, jos on 
riittävä syy olettaa, että 
sosiaaliturvajärjestelmä vaarantuu 
vakavasti. Tätä olisi sovellettava myös jo 
olemassa oleviin 
ennakkolupajärjestelmiin, jotka täyttävät 
8 artiklassa säädetyt ehdot.

Or. es

Perustelu

Euroopan terveysjärjestelmien ja rahoitusmallien moninaisuus on otettava huomioon.

Tarkistus 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Käytettävissä olevien tietojen 
perusteella vaikuttaa siltä, että vapaan 
liikkuvuuden periaatteiden soveltaminen 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan 
terveydenhuoltoon vakuutusjäsenvaltion 
lakisääteisen sairasvakuutusjärjestelmän 
kattamissa rajoissa ei vaaranna 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiä eikä 

Poistetaan.
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niiden sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoituksen kestävyyttä. Yhteisöjen 
tuomioistuin on kuitenkin tunnustanut, 
että ei ole poissuljettua, että vaara 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon mahdollisesta vakavasta 
vaarantumisesta tai tavoite kaikille 
avoimen ja tasapuolisen hoito- ja 
sairaalapalvelun ylläpitämisestä voi 
muodostaa yleistä etua koskevan 
pakottavan syyn, jolla palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa rajoitusta 
voidaan perustella. Yhteisöjen 
tuomioistuin on myös tunnustanut, että 
sairaaloiden lukumäärä, niiden 
maantieteellinen jakautuminen, niiden 
organisointitapa, niiden varustelu ja jopa 
lääketieteelliset palvelut, joita ne voivat 
tarjota, ovat kaikki seikkoja, jotka on 
pystyttävä suunnittelemaan. Tässä 
direktiivissä olisi säädettävä 
ennakkolupajärjestelmästä kustannusten 
korvaamiseksi toisessa jäsenvaltiossa 
saadusta sairaalahoidosta, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät: jos hoito olisi 
annettu jäsenvaltion alueella, se olisi 
korvattu sen sosiaaliturvajärjestelmästä, 
ja direktiivin täytäntöönpanosta johtuva 
potilasvirta ulkomaille vaarantaa tai 
todennäköisesti vaarantaa vakavasti 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon ja/tai ulkomaille suuntautuva 
potilasvirta vaarantaa tai todennäköisesti 
vaarantaa vakavasti sairaalasektorilla 
sairaaloiden ylikapasiteetin, 
sairaalahoidon tarjonnan epätasapainon 
sekä logistisen ja taloudellisen tuhlauksen 
välttämiseksi toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen kyseisen jäsenvaltion 
alueella. Koska odotettujen potilasvirtojen 
tarkkojen vaikutusten arviointi edellyttää 
monimutkaisia oletuksia ja laskelmia, 
direktiivissä annetaan mahdollisuus 
käyttää ennakkolupajärjestelmää, jos on 
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riittävä syy olettaa, että 
sosiaaliturvajärjestelmä vaarantuu 
vakavasti. Tätä olisi sovellettava myös jo 
olemassa oleviin 
ennakkolupajärjestelmiin, jotka täyttävät 
8 artiklassa säädetyt ehdot.

Or. es

Perustelu

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 147
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Käytettävissä olevien tietojen 
perusteella vaikuttaa siltä, että vapaan 
liikkuvuuden periaatteiden soveltaminen 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan 
terveydenhuoltoon vakuutusjäsenvaltion 
lakisääteisen sairasvakuutusjärjestelmän 
kattamissa rajoissa ei vaaranna 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiä eikä
niiden sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoituksen kestävyyttä. Yhteisöjen 
tuomioistuin on kuitenkin tunnustanut, 
että ei ole poissuljettua, että vaara 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon mahdollisesta vakavasta 
vaarantumisesta tai tavoite kaikille 
avoimen ja tasapuolisen hoito- ja 

(31) Käytettävissä olevien tietojen 
perusteella vaikuttaa siltä, että vapaan 
liikkuvuuden periaatteiden soveltaminen 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan 
terveydenhuoltoon vakuutusjäsenvaltion 
lakisääteisen sairasvakuutusjärjestelmän 
kattamissa rajoissa ei vaaranna 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiä eikä 
niiden sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoituksen kestävyyttä. Jäsenvaltiot 
voivat säätää ennakkolupajärjestelmästä
saadusta sairaala- ja erikoishoidosta 
aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi
ja päättää, millä hoidon aloilla ne pitävät 
tarpeiden ennakointia välttämättömänä.
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sairaalapalvelun ylläpitämisestä voi 
muodostaa yleistä etua koskevan 
pakottavan syyn, jolla palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa rajoitusta 
voidaan perustella. Yhteisöjen 
tuomioistuin on myös tunnustanut, että 
sairaaloiden lukumäärä, niiden 
maantieteellinen jakautuminen, niiden 
organisointitapa, niiden varustelu ja jopa 
lääketieteelliset palvelut, joita ne voivat 
tarjota, ovat kaikki seikkoja, jotka on 
pystyttävä suunnittelemaan. Tässä 
direktiivissä olisi säädettävä 
ennakkolupajärjestelmästä kustannusten 
korvaamiseksi toisessa jäsenvaltiossa 
saadusta sairaalahoidosta, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät: jos hoito olisi 
annettu jäsenvaltion alueella, se olisi 
korvattu sen sosiaaliturvajärjestelmästä, 
ja direktiivin täytäntöönpanosta johtuva 
potilasvirta ulkomaille vaarantaa tai 
todennäköisesti vaarantaa vakavasti 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon ja/tai ulkomaille suuntautuva 
potilasvirta vaarantaa tai todennäköisesti 
vaarantaa vakavasti sairaalasektorilla 
sairaaloiden ylikapasiteetin, 
sairaalahoidon tarjonnan epätasapainon 
sekä logistisen ja taloudellisen tuhlauksen 
välttämiseksi toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen kyseisen jäsenvaltion 
alueella. Koska odotettujen potilasvirtojen 
tarkkojen vaikutusten arviointi edellyttää 
monimutkaisia oletuksia ja laskelmia, 
direktiivissä annetaan mahdollisuus 
käyttää ennakkolupajärjestelmää, jos on 
riittävä syy olettaa, että 
sosiaaliturvajärjestelmä vaarantuu 
vakavasti. Tätä olisi sovellettava myös jo 
olemassa oleviin 
ennakkolupajärjestelmiin, jotka täyttävät 
8 artiklassa säädetyt ehdot.

Or. de
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Perustelu

Tarkistus on mukautettu versio saman esittäjän tekemästä 8 artiklan 3 kohtaa koskevasta 
tarkistuksesta. Siitä päättämisen, miten ja millaista ennakkolupajärjestelmää sovelletaan, on 
pysyttävä jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistus 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Käytettävissä olevien tietojen 
perusteella vaikuttaa siltä, että vapaan 
liikkuvuuden periaatteiden soveltaminen 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan 
terveydenhuoltoon vakuutusjäsenvaltion 
lakisääteisen sairasvakuutusjärjestelmän 
kattamissa rajoissa ei vaaranna 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiä eikä 
niiden sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoituksen kestävyyttä. Yhteisöjen 
tuomioistuin on kuitenkin tunnustanut, että 
ei ole poissuljettua, että vaara 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon mahdollisesta vakavasta 
vaarantumisesta tai tavoite kaikille 
avoimen ja tasapuolisen hoito- ja 
sairaalapalvelun ylläpitämisestä voi 
muodostaa yleistä etua koskevan 
pakottavan syyn, jolla palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa rajoitusta 
voidaan perustella. Yhteisöjen tuomioistuin 
on myös tunnustanut, että sairaaloiden 
lukumäärä, niiden maantieteellinen 
jakautuminen, niiden organisointitapa, 
niiden varustelu ja jopa lääketieteelliset 
palvelut, joita ne voivat tarjota, ovat kaikki 
seikkoja, jotka on pystyttävä 
suunnittelemaan. Tässä direktiivissä olisi 
säädettävä ennakkolupajärjestelmästä 
kustannusten korvaamiseksi toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta sairaalahoidosta,
kun seuraavat edellytykset täyttyvät: jos 

(31) Yhteisöjen tuomioistuin on 
tunnustanut, että on olemassa vaara 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon mahdollisesta vakavasta 
vaarantumisesta tai että tavoite kaikille 
avoimen ja tasapuolisen hoito- ja 
sairaalapalvelun ylläpitämisestä voi 
muodostaa yleistä etua koskevan 
pakottavan syyn, jolla palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa rajoitusta 
voidaan perustella. Yhteisöjen tuomioistuin 
on myös tunnustanut, että sairaaloiden 
lukumäärä, niiden maantieteellinen 
jakautuminen, niiden organisointitapa, 
niiden varustelu ja jopa lääketieteelliset 
palvelut, joita ne voivat tarjota, ovat kaikki 
seikkoja, jotka on pystyttävä 
suunnittelemaan. Tässä direktiivissä olisi 
säädettävä ennakkolupajärjestelmästä 
kustannusten korvaamiseksi toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta sairaalahoidosta.
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hoito olisi annettu jäsenvaltion alueella, 
se olisi korvattu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, ja direktiivin 
täytäntöönpanosta johtuva potilasvirta 
ulkomaille vaarantaa tai todennäköisesti 
vaarantaa vakavasti 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon ja/tai ulkomaille suuntautuva 
potilasvirta vaarantaa tai todennäköisesti 
vaarantaa vakavasti sairaalasektorilla 
sairaaloiden ylikapasiteetin, 
sairaalahoidon tarjonnan epätasapainon 
sekä logistisen ja taloudellisen tuhlauksen 
välttämiseksi toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen kyseisen jäsenvaltion 
alueella. Koska odotettujen potilasvirtojen 
tarkkojen vaikutusten arviointi edellyttää
monimutkaisia oletuksia ja laskelmia, 
direktiivissä annetaan mahdollisuus 
käyttää ennakkolupajärjestelmää, jos on 
riittävä syy olettaa, että 
sosiaaliturvajärjestelmä vaarantuu 
vakavasti. Tätä olisi sovellettava myös jo 
olemassa oleviin 
ennakkolupajärjestelmiin, jotka täyttävät 
8 artiklassa säädetyt ehdot.

Or. en

Tarkistus 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Käytettävissä olevien tietojen 
perusteella vaikuttaa siltä, että vapaan 
liikkuvuuden periaatteiden soveltaminen 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan 
terveydenhuoltoon vakuutusjäsenvaltion 

(31) Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin 
tunnustanut, että ei ole poissuljettua, että 
vaara sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon mahdollisesta vakavasta 
vaarantumisesta tai tavoite kaikille 
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lakisääteisen sairasvakuutusjärjestelmän 
kattamissa rajoissa ei vaaranna 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiä eikä 
niiden sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoituksen kestävyyttä. Yhteisöjen 
tuomioistuin on kuitenkin tunnustanut, että 
ei ole poissuljettua, että vaara 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon mahdollisesta vakavasta 
vaarantumisesta tai tavoite kaikille 
avoimen ja tasapuolisen hoito- ja 
sairaalapalvelun ylläpitämisestä voi 
muodostaa yleistä etua koskevan 
pakottavan syyn, jolla palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa rajoitusta 
voidaan perustella. Yhteisöjen tuomioistuin 
on myös tunnustanut, että sairaaloiden 
lukumäärä, niiden maantieteellinen 
jakautuminen, niiden organisointitapa, 
niiden varustelu ja jopa lääketieteelliset 
palvelut, joita ne voivat tarjota, ovat kaikki 
seikkoja, jotka on pystyttävä 
suunnittelemaan. Tässä direktiivissä olisi 
säädettävä ennakkolupajärjestelmästä 
kustannusten korvaamiseksi toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta sairaalahoidosta, 
kun seuraavat edellytykset täyttyvät: jos 
hoito olisi annettu jäsenvaltion alueella, 
se olisi korvattu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, ja direktiivin 
täytäntöönpanosta johtuva potilasvirta 
ulkomaille vaarantaa tai todennäköisesti 
vaarantaa vakavasti 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon ja/tai ulkomaille suuntautuva 
potilasvirta vaarantaa tai todennäköisesti 
vaarantaa vakavasti sairaalasektorilla 
sairaaloiden ylikapasiteetin, 
sairaalahoidon tarjonnan epätasapainon 
sekä logistisen ja taloudellisen tuhlauksen 
välttämiseksi toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen kyseisen jäsenvaltion 
alueella. Koska odotettujen potilasvirtojen 
tarkkojen vaikutusten arviointi edellyttää 

avoimen ja tasapuolisen hoito- ja 
sairaalapalvelun ylläpitämisestä voi 
muodostaa yleistä etua koskevan 
pakottavan syyn, jolla vapaan 
liikkuvuuden periaatetta koskevaa 
rajoitusta voidaan perustella. Yhteisöjen 
tuomioistuin on myös tunnustanut, että 
sairaaloiden lukumäärä, niiden 
maantieteellinen jakautuminen, niiden 
organisointitapa, niiden varustelu ja jopa 
lääketieteelliset palvelut, joita ne voivat 
tarjota, ovat kaikki seikkoja, jotka on 
pystyttävä suunnittelemaan. Tässä 
direktiivissä olisi säädettävä 
ennakkolupajärjestelmästä kustannusten 
korvaamiseksi toisessa jäsenvaltiossa 
saadusta sairaalahoidosta.



AM\763902FI.doc 33/72 PE418.320v01-00

FI

monimutkaisia oletuksia ja laskelmia, 
direktiivissä annetaan mahdollisuus 
käyttää ennakkolupajärjestelmää, jos on 
riittävä syy olettaa, että 
sosiaaliturvajärjestelmä vaarantuu 
vakavasti. Tätä olisi sovellettava myös jo 
olemassa oleviin 
ennakkolupajärjestelmiin, jotka täyttävät 
8 artiklassa säädetyt ehdot.

Or. en

Perustelu

Ei ole saatavana todisteita siitä, että vapaan liikkuvuuden periaatteen noudattaminen 
vaarantaisi terveysjärjestelmien taloudellisen kestävyyden. Viimeiset kappaleet asettavat 
raskaan todistustaakan jäsenvaltioille niiden terveysjärjestelmien taloudellisen kestävyydestä 
ennen kuin niillä on ollut mahdollisuus luoda ennakkolupajärjestelmä. Jäsenvaltioiden pitäisi 
saada perustaa ennakkolupajärjestelmät sairaalahoitopalveluja varten, jos se on tarpeen 
niiden julkisten velvollisuuksien täyttämiseksi terveydenhuollon järjestämisen ja jakamisen 
alalla.

Tarkistus 150
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Käytettävissä olevien tietojen 
perusteella vaikuttaa siltä, että vapaan 
liikkuvuuden periaatteiden soveltaminen 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan 
terveydenhuoltoon vakuutusjäsenvaltion 
lakisääteisen sairasvakuutusjärjestelmän 
kattamissa rajoissa ei vaaranna 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiä eikä 
niiden sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoituksen kestävyyttä. Yhteisöjen 
tuomioistuin on kuitenkin tunnustanut, että 
ei ole poissuljettua, että vaara 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon mahdollisesta vakavasta 
vaarantumisesta tai tavoite kaikille 

(31) Käytettävissä olevien tietojen 
perusteella vaikuttaa siltä, että vapaan 
liikkuvuuden periaatteiden soveltaminen 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan 
terveydenhuoltoon vakuutusjäsenvaltion 
lakisääteisen sairasvakuutusjärjestelmän 
kattamissa rajoissa ei vaaranna 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiä eikä 
niiden sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoituksen kestävyyttä. Yhteisöjen 
tuomioistuin on kuitenkin tunnustanut, että 
ei ole poissuljettua, että vaara 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon mahdollisesta vakavasta 
vaarantumisesta tai tavoite kaikille 
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avoimen ja tasapuolisen hoito- ja 
sairaalapalvelun ylläpitämisestä voi 
muodostaa yleistä etua koskevan 
pakottavan syyn, jolla palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa rajoitusta 
voidaan perustella. Yhteisöjen tuomioistuin 
on myös tunnustanut, että sairaaloiden 
lukumäärä, niiden maantieteellinen 
jakautuminen, niiden organisointitapa, 
niiden varustelu ja jopa lääketieteelliset 
palvelut, joita ne voivat tarjota, ovat kaikki 
seikkoja, jotka on pystyttävä 
suunnittelemaan. Tässä direktiivissä olisi 
säädettävä ennakkolupajärjestelmästä 
kustannusten korvaamiseksi toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta sairaalahoidosta, 
kun seuraavat edellytykset täyttyvät: jos 
hoito olisi annettu jäsenvaltion alueella, 
se olisi korvattu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, ja direktiivin 
täytäntöönpanosta johtuva potilasvirta 
ulkomaille vaarantaa tai todennäköisesti 
vaarantaa vakavasti 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon ja/tai ulkomaille suuntautuva 
potilasvirta vaarantaa tai todennäköisesti 
vaarantaa vakavasti sairaalasektorilla 
sairaaloiden ylikapasiteetin, 
sairaalahoidon tarjonnan epätasapainon 
sekä logistisen ja taloudellisen tuhlauksen 
välttämiseksi toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen kyseisen jäsenvaltion 
alueella. Koska odotettujen potilasvirtojen 
tarkkojen vaikutusten arviointi edellyttää 
monimutkaisia oletuksia ja laskelmia, 
direktiivissä annetaan mahdollisuus 
käyttää ennakkolupajärjestelmää, jos on 
riittävä syy olettaa, että 
sosiaaliturvajärjestelmä vaarantuu 
vakavasti. Tätä olisi sovellettava myös jo 
olemassa oleviin 
ennakkolupajärjestelmiin, jotka täyttävät 
8 artiklassa säädetyt ehdot.

avoimen ja tasapuolisen hoito- ja 
sairaalapalvelun ylläpitämisestä voi 
muodostaa yleistä etua koskevan 
pakottavan syyn, jolla palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa rajoitusta 
voidaan perustella. Yhteisöjen tuomioistuin 
on myös tunnustanut, että sairaaloiden 
lukumäärä, niiden maantieteellinen 
jakautuminen, niiden organisointitapa, 
niiden varustelu ja jopa lääketieteelliset 
palvelut, joita ne voivat tarjota, ovat kaikki 
seikkoja, jotka on pystyttävä 
suunnittelemaan. Tässä direktiivissä olisi 
säädettävä ennakkolupajärjestelmästä 
kustannusten korvaamiseksi toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta sairaalahoidosta.
Vakuutusjäsenvaltion on määriteltävä 
etukäteen ja avoimesti kriteerit, joita 
käytetään evättäessä ennakkolupa liittyen 
yleistä etua koskeviin pakottaviin syihin.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy toiseen tarkistukseen, jonka sama tekijä on esittänyt 8 artiklan 3 kohtaan. On 
oltava selkeitä silloin, kun ennakkolupaa voidaan soveltaa hoitohakemuksiin toisessa 
jäsenvaltiossa ja kun on kyse ennakkoluvan epäämisen syistä, jotka vain saavat potilaat 
hämmennyksiin. 

Tarkistus 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Käytettävissä olevien tietojen 
perusteella vaikuttaa siltä, että vapaan 
liikkuvuuden periaatteiden soveltaminen 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan 
terveydenhuoltoon vakuutusjäsenvaltion 
lakisääteisen sairasvakuutusjärjestelmän 
kattamissa rajoissa ei vaaranna 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiä eikä 
niiden sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoituksen kestävyyttä. Yhteisöjen 
tuomioistuin on kuitenkin tunnustanut, että 
ei ole poissuljettua, että vaara 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon mahdollisesta vakavasta 
vaarantumisesta tai tavoite kaikille 
avoimen ja tasapuolisen hoito- ja 
sairaalapalvelun ylläpitämisestä voi 
muodostaa yleistä etua koskevan 
pakottavan syyn, jolla palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa rajoitusta 
voidaan perustella. Yhteisöjen tuomioistuin 
on myös tunnustanut, että sairaaloiden 
lukumäärä, niiden maantieteellinen 
jakautuminen, niiden organisointitapa, 
niiden varustelu ja jopa lääketieteelliset 
palvelut, joita ne voivat tarjota, ovat kaikki 
seikkoja, jotka on pystyttävä 
suunnittelemaan. Tässä direktiivissä olisi 
säädettävä ennakkolupajärjestelmästä 

(31) Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin 
tunnustanut, että ei ole poissuljettua, että 
vaara sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon mahdollisesta vakavasta 
vaarantumisesta tai tavoite kaikille 
avoimen ja tasapuolisen hoito- ja 
sairaalapalvelun ylläpitämisestä voi 
muodostaa yleistä etua koskevan 
pakottavan syyn, jolla palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa rajoitusta 
voidaan perustella. Yhteisöjen tuomioistuin 
on myös tunnustanut, että sairaaloiden 
lukumäärä, niiden maantieteellinen 
jakautuminen, niiden organisointitapa, 
niiden varustelu ja jopa lääketieteelliset 
palvelut, joita ne voivat tarjota, ovat kaikki 
seikkoja, jotka on pystyttävä 
suunnittelemaan. Tässä direktiivissä olisi 
siten säädettävä ennakkolupajärjestelmästä 
kustannusten korvaamiseksi toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta terveydenhuollosta 
ja erikoishoidosta, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät: Tätä olisi 
sovellettava myös jo olemassa oleviin 
ennakkolupajärjestelmiin, jotka täyttävät 8 
artiklassa säädetyt ehdot.
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kustannusten korvaamiseksi toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta sairaalahoidosta, 
kun seuraavat edellytykset täyttyvät: jos 
hoito olisi annettu jäsenvaltion alueella, 
se olisi korvattu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, ja direktiivin 
täytäntöönpanosta johtuva potilasvirta 
ulkomaille vaarantaa tai todennäköisesti 
vaarantaa vakavasti 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon ja/tai ulkomaille suuntautuva 
potilasvirta vaarantaa tai todennäköisesti 
vaarantaa vakavasti sairaalasektorilla 
sairaaloiden ylikapasiteetin, 
sairaalahoidon tarjonnan epätasapainon 
sekä logistisen ja taloudellisen tuhlauksen 
välttämiseksi toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen kyseisen jäsenvaltion 
alueella. Koska odotettujen potilasvirtojen 
tarkkojen vaikutusten arviointi edellyttää 
monimutkaisia oletuksia ja laskelmia, 
direktiivissä annetaan mahdollisuus 
käyttää ennakkolupajärjestelmää, jos on 
riittävä syy olettaa, että 
sosiaaliturvajärjestelmä vaarantuu 
vakavasti. Tätä olisi sovellettava myös jo 
olemassa oleviin ennakkolupajärjestelmiin, 
jotka täyttävät 8 artiklassa säädetyt ehdot.

Or. fr

Perustelu

Ei voida ennakoida vaikutuksia, joita tämän direktiivin soveltamisella voi olla jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmiin. On pidettävä kiinni siitä, mitä tuomioistuin on sanonut ja 
vahvistettava, että olisi säilytettävä ennakkolupa terveydenhuollon antamiselle muussa kuin 
potilaiden vakuutusjäsenvaltiossa.
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Tarkistus 152
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Käytettävissä olevien tietojen 
perusteella vaikuttaa siltä, että vapaan 
liikkuvuuden periaatteiden soveltaminen 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan 
terveydenhuoltoon vakuutusjäsenvaltion 
lakisääteisen sairasvakuutusjärjestelmän 
kattamissa rajoissa ei vaaranna 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiä eikä 
niiden sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoituksen kestävyyttä. Yhteisöjen 
tuomioistuin on kuitenkin tunnustanut, että 
ei ole poissuljettua, että vaara 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon mahdollisesta vakavasta 
vaarantumisesta tai tavoite kaikille 
avoimen ja tasapuolisen hoito- ja 
sairaalapalvelun ylläpitämisestä voi 
muodostaa yleistä etua koskevan 
pakottavan syyn, jolla palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa rajoitusta 
voidaan perustella. Yhteisöjen tuomioistuin 
on myös tunnustanut, että sairaaloiden 
lukumäärä, niiden maantieteellinen 
jakautuminen, niiden organisointitapa, 
niiden varustelu ja jopa lääketieteelliset 
palvelut, joita ne voivat tarjota, ovat kaikki 
seikkoja, jotka on pystyttävä 
suunnittelemaan. Tässä direktiivissä olisi 
säädettävä ennakkolupajärjestelmästä 
kustannusten korvaamiseksi toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta sairaalahoidosta, 
kun seuraavat edellytykset täyttyvät: jos 
hoito olisi annettu jäsenvaltion alueella, 
se olisi korvattu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, ja direktiivin 
täytäntöönpanosta johtuva potilasvirta 
ulkomaille vaarantaa tai todennäköisesti 
vaarantaa vakavasti 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon ja/tai ulkomaille suuntautuva 

(31) Käytettävissä olevien tietojen
perusteella vaikuttaa siltä, että vapaan 
liikkuvuuden periaatteiden soveltaminen 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan 
terveydenhuoltoon vakuutusjäsenvaltion 
lakisääteisen sairasvakuutusjärjestelmän 
kattamissa rajoissa ei vaaranna 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiä eikä 
niiden sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoituksen kestävyyttä. Yhteisöjen 
tuomioistuin on kuitenkin tunnustanut, että 
ei ole poissuljettua, että vaara 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon mahdollisesta vakavasta 
vaarantumisesta tai tavoite kaikille 
avoimen ja tasapuolisen hoito- ja 
sairaalapalvelun ylläpitämisestä voi 
muodostaa yleistä etua koskevan 
pakottavan syyn, jolla palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa rajoitusta 
voidaan perustella. Yhteisöjen tuomioistuin 
on myös tunnustanut, että sairaaloiden 
lukumäärä, niiden maantieteellinen 
jakautuminen, niiden organisointitapa, 
niiden varustelu ja jopa lääketieteelliset 
palvelut, joita ne voivat tarjota, ovat kaikki 
seikkoja, jotka on pystyttävä 
suunnittelemaan. Tässä direktiivissä olisi 
säädettävä ennakkolupajärjestelmästä 
kustannusten korvaamiseksi toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta sairaalahoidosta, 
paitsi silloin, kun seuraavat ehdot
täyttyvät: hoitoa ei voida tarjota 
vakuutusjäsenvaltiossa liian pitkien 
odotusaikojen vuoksi, potilaat asuvat raja-
alueella, hoidettava vamma tai sairaus on 
harvinainen ja edellyttää hyvin 
erikoistuneita hoitomenetelmiä tai hoito 
perustuu sairausvakuutusyhtiöiden ja 
ulkomailla sijaitsevien hoitolaitosten 
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potilasvirta vaarantaa tai todennäköisesti 
vaarantaa vakavasti sairaalasektorilla 
sairaaloiden ylikapasiteetin, 
sairaalahoidon tarjonnan epätasapainon 
sekä logistisen ja taloudellisen tuhlauksen 
välttämiseksi toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen kyseisen jäsenvaltion 
alueella. Koska odotettujen potilasvirtojen 
tarkkojen vaikutusten arviointi edellyttää 
monimutkaisia oletuksia ja laskelmia, 
direktiivissä annetaan mahdollisuus 
käyttää ennakkolupajärjestelmää, jos on 
riittävä syy olettaa, että 
sosiaaliturvajärjestelmä vaarantuu 
vakavasti. Tätä olisi sovellettava myös jo 
olemassa oleviin ennakkolupajärjestelmiin, 
jotka täyttävät 8 artiklassa säädetyt ehdot.

välisiin sopimuksiin. Tätä olisi 
sovellettava myös jo olemassa oleviin 
ennakkolupajärjestelmiin, jotka täyttävät 8 
artiklassa säädetyt ehdot.

Or. nl

Perustelu

Liittyy 8 artiklan 3 kohtaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltiot 
voivat määrätä ennakkolupavaatimuksen 
silloin, kun kansallisen järjestelmän on 
huolehdittava toisessa jäsenvaltiossa 
annetun sairaalahoidon kustannukset. 
Sellaista vaatimusta on pidettävä sekä 
järkevänä että välttämättömänä. Siinä 
tapauksessa sairaaloiden lukumäärää, 
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niiden maantieteellistä jakautumista, 
sairaaloiden organisointitapaa ja niillä 
olevia valmiuksia ja jopa niiden 
tarjoamien lääketieteellisten palvelujen 
luonnetta pitäisi kaikkia voida 
suunnitella, sillä niiden tarkoituksena on 
yleensä erilaisten tarpeiden 
tyydyttäminen. Tällaisella suunnittelulla 
pitäisi pyrkiä ensinnäkin varmistamaan, 
että kyseisessä jäsenvaltiossa on aina 
saatavana tasapainoinen valikoima 
tehokkaita sairaalahoitoja. Toiseksi 
suunnittelun olisi vastattava haluun 
käyttää resursseja järkevästi ja siten tehdä 
mahdolliseksi taloudellisten, teknisten ja 
inhimillisten voimavarojen sosiaalinen 
tehokkuus.

Or. es

Perustelu

Kansalaiset saattavat pitää ennakkolupaa rajoituksena rajatylittävää liikkuvuutta koskevan 
oikeuden käyttämiselle, vaikka tosiasiassa se on turvajärjestely kansalaisia varten, myös niitä, 
jotka eivät siirry.

Ehdotus saattaa vaikuttaa ehtoihin, joiden mukaan terveydenhuoltoa tarjotaan suurimmalle 
osalle kansalaisista, jotka päättävät olla siirtymättä hoitoon toiseen jäsenvaltioon, koska se 
saattaa häiritä terveydenhuollon organisointia ja suunnittelua siirtyvän potilaan 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Ottaen huomioon, että Euroopan 
terveysjärjestelmien ja rahoitusmallien 
erot antavat aiheen olettaa, että monilla 
jäsenvaltioilla tulee olemaan vaikeuksia 
tämän direktiivin siirtämisessä 
kansalliseen lainsäädäntöön, 
täytäntöönpanojärjestelyissä olisi oltava 
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joustavia.

Or. es

Perustelu

Direktiivin täytäntöönpanossa on varauduttava mukautuksiin ja joustavuuteen.

Tarkistus 155
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jos jäsenvaltio päättää ottaa käyttöön 
ennakkolupajärjestelmän toisessa 
jäsenvaltiossa annetun sairaala- tai 
erikoishoidon kustannusten korvaamiseksi 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti, 
potilaan vakuutusjäsenvaltion olisi 
korvattava tällaisen toisessa jäsenvaltiossa 
annetun hoidon kustannukset saman 
tasoisesti kuin olisi korvattu, jos sama tai 
samankaltainen hoito olisi annettu potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä saadun 
hoidon tosiasiallisia kustannuksia. Jos 
kuitenkin asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 
artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset 
täyttyvät, lupa olisi myönnettävä ja etuudet 
tarjottava kyseisen asetuksen mukaisesti. 
Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa 
lupa myönnetään sen jälkeen, kun 
pyyntöön on haettu hallintoviranomaiselta 
tai tuomioistuimelta muutosta ja kyseinen 
henkilö on saanut hoitoa toisessa 
jäsenvaltiossa. Tällöin tämän direktiivin 6, 
7, 8 ja 9 artiklaa ei sovelleta. Tämä 
noudattaa yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä, jossa on täsmennetty, että 
potilailla, joiden ennakkoluvan epääminen 
on myöhemmin havaittu perusteettomaksi, 
on oikeus saada korvausta toisessa 
jäsenvaltiossa saadun hoidon 

(32) Sovellettaessa
ennakkolupajärjestelmää toisessa
jäsenvaltiossa annetun sairaala- tai 
erikoishoidon kustannusten korvaamiseksi 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti, 
potilaan vakuutusjäsenvaltion olisi 
korvattava tällaisen toisessa jäsenvaltiossa 
annetun hoidon kustannukset saman 
tasoisesti kuin olisi korvattu, jos sama tai 
samankaltainen hoito olisi annettu potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä saadun 
hoidon tosiasiallisia kustannuksia. Jos 
kuitenkin asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 
artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset 
täyttyvät, lupa olisi myönnettävä ja etuudet 
tarjottava kyseisen asetuksen mukaisesti. 
Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa 
lupa myönnetään sen jälkeen, kun 
pyyntöön on haettu hallintoviranomaiselta 
tai tuomioistuimelta muutosta ja kyseinen 
henkilö on saanut hoitoa toisessa 
jäsenvaltiossa. Tällöin tämän direktiivin 6, 
7, 8 ja 9 artiklaa ei sovelleta. Tämä 
noudattaa yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä, jossa on täsmennetty, että 
potilailla, joiden ennakkoluvan epääminen 
on myöhemmin havaittu perusteettomaksi, 
on oikeus saada korvausta toisessa 
jäsenvaltiossa saadun hoidon 
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kustannuksista täysimääräisesti 
hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

kustannuksista täysimääräisesti 
hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. nl

Perustelu

Liittyy 8 artiklan 3 kohtaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 156
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi päätettävä 
kansallisten yhteyspisteiden mallista ja 
lukumäärästä. Kansallisten yhteyspisteiden 
toiminta voidaan myös sisällyttää jo 
olemassa olevien tiedotuskeskusten 
yhteyteen, kunhan ilmoitetaan selvästi, että 
kyseessä on kansallinen yhteyspiste myös 
rajatylittävään terveydenhuoltoon 
liittyvissä kysymyksissä. Kansallisilla 
yhteyspisteillä olisi oltava asianmukaiset 
valmiudet tarjota tietoa rajatylittävään 
terveydenhuoltoon liittyvistä tärkeimmistä 
seikoista ja antaa tarvittaessa käytännön 
neuvoja potilaille. Komission olisi tehtävä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa 
rajatylittävää terveydenhuoltoa 
käsittelevien kansallisten yhteyspisteiden 
yhteistyön helpottamiseksi. Sen olisi 
esimerkiksi toimitettava asiaan liittyvää 
tietoa saataville yhteisön tasolla, vaikkapa 
Euroopan terveysportaalin kautta.
Kansallisten yhteyspisteiden olemassaolo 
ei saisi estää jäsenvaltioita perustamasta 
muita asiaan liittyviä yhteyspisteitä alue-
tai paikallistasolle oman 
terveysjärjestelmänsä organisaation 
mukaisesti.

(32) Jäsenvaltioiden olisi päätettävä 
kansallisten yhteyspisteiden mallista ja 
lukumäärästä. Kansallisten yhteyspisteiden 
toiminta voidaan myös sisällyttää jo 
olemassa olevien tiedotuskeskusten 
yhteyteen, kunhan ilmoitetaan selvästi, että 
kyseessä on kansallinen yhteyspiste myös 
rajatylittävään terveydenhuoltoon 
liittyvissä kysymyksissä. Kansallisilla 
yhteyspisteillä olisi oltava asianmukaiset 
valmiudet tarjota tietoa rajatylittävään 
terveydenhuoltoon liittyvistä tärkeimmistä 
seikoista ja antaa tarvittaessa käytännön 
neuvoja potilaille. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava terveysammattilaisia 
edustavien elinten osallistuminen näihin 
toimiin. Kansallisten yhteyspisteiden 
olemassaolo ei saisi estää jäsenvaltioita 
perustamasta muita asiaan liittyviä 
yhteyspisteitä alue- tai paikallistasolle 
oman terveysjärjestelmänsä organisaation 
mukaisesti. Kansallisten yhteyspisteiden 
pitäisi tarjota potilaille merkityksellistä 
tietoa rajatylittävästä terveydenhuollosta 
ja avustettava heitä. Tähän ei sisälly 
oikeudellinen tuki.
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Tarkistus 157
Maria Berger

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jos jäsenvaltio päättää ottaa käyttöön 
ennakkolupajärjestelmän toisessa 
jäsenvaltiossa annetun sairaala- tai 
erikoishoidon kustannusten korvaamiseksi 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti, 
potilaan vakuutusjäsenvaltion olisi 
korvattava tällaisen toisessa jäsenvaltiossa 
annetun hoidon kustannukset saman 
tasoisesti kuin olisi korvattu, jos sama tai 
samankaltainen hoito olisi annettu 
potilaan vakuutusjäsenvaltiossa, 
ylittämättä saadun hoidon tosiasiallisia 
kustannuksia. Jos kuitenkin asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 2 kohdassa 
esitetyt edellytykset täyttyvät, lupa olisi 
myönnettävä ja etuudet tarjottava kyseisen 
asetuksen mukaisesti. Tämä koskee 
erityisesti tilanteita, joissa lupa 
myönnetään sen jälkeen, kun pyyntöön on 
haettu hallintoviranomaiselta tai 
tuomioistuimelta muutosta ja kyseinen 
henkilö on saanut hoitoa toisessa 
jäsenvaltiossa. Tällöin tämän direktiivin 6, 
7, 8 ja 9 artiklaa ei sovelleta. Tämä 
noudattaa yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä, jossa on täsmennetty, että 
potilailla, joiden ennakkoluvan epääminen 
on myöhemmin havaittu perusteettomaksi, 
on oikeus saada korvausta toisessa 
jäsenvaltiossa saadun hoidon 
kustannuksista täysimääräisesti 
hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

(32) Jos jäsenvaltio päättää ottaa käyttöön 
ennakkolupajärjestelmän toisessa 
jäsenvaltiossa annetun sairaala- tai 
erikoishoidon kustannusten korvaamiseksi 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti, 
potilaan vakuutusjäsenvaltion olisi 
korvattava tällaisen toisessa jäsenvaltiossa 
annetun hoidon kustannukset. Jos kuitenkin 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 2 
kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät, 
lupa olisi myönnettävä ja etuudet tarjottava 
kyseisen asetuksen mukaisesti. Tämä 
koskee erityisesti tilanteita, joissa lupa 
myönnetään sen jälkeen, kun pyyntöön on 
haettu hallintoviranomaiselta tai 
tuomioistuimelta muutosta ja kyseinen
henkilö on saanut hoitoa toisessa 
jäsenvaltiossa. Tällöin tämän direktiivin 6, 
7, 8 ja 9 artiklaa ei sovelleta. Tämä 
noudattaa yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä, jossa on täsmennetty, että 
potilailla, joiden ennakkoluvan epääminen 
on myöhemmin havaittu perusteettomaksi, 
on oikeus saada korvausta toisessa 
jäsenvaltiossa saadun hoidon 
kustannuksista täysimääräisesti 
hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Jotta hoitojäsenvaltioiden kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien rahoituspohja ei 
vaarantuisi, olisi hoitojäsenvaltiossa tosiasiallisesti aiheutuvat kustannukset arvioitava.

Tarkistus 158
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jos jäsenvaltio päättää ottaa käyttöön 
ennakkolupajärjestelmän toisessa 
jäsenvaltiossa annetun sairaala- tai 
erikoishoidon kustannusten korvaamiseksi 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti, 
potilaan vakuutusjäsenvaltion olisi 
korvattava tällaisen toisessa jäsenvaltiossa 
annetun hoidon kustannukset saman 
tasoisesti kuin olisi korvattu, jos sama tai 
samankaltainen hoito olisi annettu 
potilaan vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä 
saadun hoidon tosiasiallisia kustannuksia. 
Jos kuitenkin asetuksen (ETY) N:o 
1408/71 22 artiklan 2 kohdassa esitetyt 
edellytykset täyttyvät, lupa olisi 
myönnettävä ja etuudet tarjottava kyseisen 
asetuksen mukaisesti. Tämä koskee 
erityisesti tilanteita, joissa lupa 
myönnetään sen jälkeen, kun pyyntöön on 
haettu hallintoviranomaiselta tai 
tuomioistuimelta muutosta ja kyseinen 
henkilö on saanut hoitoa toisessa 
jäsenvaltiossa. Tällöin tämän direktiivin 6, 
7, 8 ja 9 artiklaa ei sovelleta. Tämä 
noudattaa yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä, jossa on täsmennetty, että 
potilailla, joiden ennakkoluvan epääminen 
on myöhemmin havaittu perusteettomaksi, 
on oikeus saada korvausta toisessa 
jäsenvaltiossa saadun hoidon 
kustannuksista täysimääräisesti 
hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

(32) Jos jäsenvaltio päättää ottaa käyttöön 
ennakkolupajärjestelmän toisessa 
jäsenvaltiossa annetun sairaala- tai 
erikoishoidon kustannusten korvaamiseksi 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti, 
potilaan vakuutusjäsenvaltion olisi 
korvattava tällaisen toisessa jäsenvaltiossa 
annetun hoidon kustannukset saman 
tasoisesti kuin olisi korvattu, jos hoito olisi 
annettu potilaan vakuutusjäsenvaltiossa, 
ylittämättä saadun hoidon tosiasiallisia 
kustannuksia. Jos kuitenkin asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 2 kohdassa 
esitetyt edellytykset täyttyvät, lupa olisi 
myönnettävä ja etuudet tarjottava kyseisen 
asetuksen mukaisesti. Tämä koskee 
erityisesti tilanteita, joissa lupa 
myönnetään sen jälkeen, kun pyyntöön on 
haettu hallintoviranomaiselta tai 
tuomioistuimelta muutosta ja kyseinen 
henkilö on saanut hoitoa toisessa 
jäsenvaltiossa. Tällöin tämän direktiivin 6, 
7, 8 ja 9 artiklaa ei sovelleta. Tämä 
noudattaa yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä, jossa on täsmennetty, että 
potilailla, joiden ennakkoluvan epääminen 
on myöhemmin havaittu perusteettomaksi, 
on oikeus saada korvausta toisessa 
jäsenvaltiossa saadun hoidon 
kustannuksista täysimääräisesti 
hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Ilmaus "sama tai samankaltainen" hoito on oikeudellisesti epäselvä ja siksi poistettava.

Tarkistus 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden vahvistamissa 
rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevissa 
menettelyissä olisi annettava potilaille 
takeet puolueettomuudesta, 
syrjimättömyydestä ja avoimuudesta niin, 
että varmistetaan, että kansallisten 
viranomaisten päätökset tehdään 
viivyttelemättä ja huolellisesti ja niissä 
otetaan huomioon yleiset periaatteet sekä 
kunkin tapauksen yksittäiset olosuhteet. 
Tämä koskee myös toisessa jäsenvaltiossa 
saadun terveydenhuollon tosiasiallista 
kustannusten korvaamista sen jälkeen, kun 
potilas on palannut kotimaahansa. 
Potilaiden olisi normaalisti saatava päätös 
rajatylittävästä terveydenhuollosta 
viidentoista kalenteripäivän kuluessa. Ajan 
olisi kuitenkin oltava lyhyempi, jos 
kyseisen hoidon kiireellisyys sitä vaatii. 
Nämä yleiset säännöt eivät vaikuta 
tunnustamismenettelyihin eivätkä 
palvelujen tarjontaa koskeviin sääntöihin 
sellaisina kuin niistä on säädetty 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 
päivänä syyskuuta 2005 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2005/36/EY.

(33) Jäsenvaltioiden vahvistamissa 
rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevissa 
menettelyissä olisi annettava potilaille 
takeet puolueettomuudesta, 
syrjimättömyydestä ja avoimuudesta niin, 
että varmistetaan, että kansallisten 
viranomaisten päätökset tehdään 
viivyttelemättä ja huolellisesti ja niissä 
otetaan huomioon yleiset periaatteet sekä 
kunkin tapauksen yksittäiset olosuhteet, 
lyhentäen määräaikaa, jos potilaan 
terveyden tila ja kyseisen hoidon 
kiireellisyys sitä vaativat. Tämä koskee 
myös toisessa jäsenvaltiossa saadun 
terveydenhuollon tosiasiallista 
kustannusten korvaamista sen jälkeen, kun 
potilas on palannut kotimaahansa. 
Potilaiden olisi normaalisti saatava päätös 
rajatylittävästä terveydenhuollosta 
viidentoista kalenteripäivän kuluessa.

Or. fr
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Perustelu

Tällä tarkistuksen tarkoituksena on tekstin ja tämän johdanto-osan kappaleen säännösten 
yhdenmukaisuus. Viittaus direktiiviin 2005/36 poistetaan, koska se sisältyy johdanto-osan 37 
ja 37 a kappaleisiin tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 160
Colm Burke

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden vahvistamissa 
rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevissa 
menettelyissä olisi annettava potilaille 
takeet puolueettomuudesta, 
syrjimättömyydestä ja avoimuudesta niin, 
että varmistetaan, että kansallisten 
viranomaisten päätökset tehdään 
viivyttelemättä ja huolellisesti ja niissä 
otetaan huomioon yleiset periaatteet sekä 
kunkin tapauksen yksittäiset olosuhteet. 
Tämä koskee myös toisessa jäsenvaltiossa 
saadun terveydenhuollon tosiasiallista 
kustannusten korvaamista sen jälkeen, kun 
potilas on palannut kotimaahansa. 
Potilaiden olisi normaalisti saatava päätös 
rajatylittävästä terveydenhuollosta 
viidentoista kalenteripäivän kuluessa. Ajan 
olisi kuitenkin oltava lyhyempi, jos 
kyseisen hoidon kiireellisyys sitä vaatii. 
Nämä yleiset säännöt eivät vaikuta 
tunnustamismenettelyihin eivätkä 
palvelujen tarjontaa koskeviin sääntöihin 
sellaisina kuin niistä on säädetty 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 
päivänä syyskuuta 2005 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2005/36/EY.

(33) Jäsenvaltioiden vahvistamissa 
rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevissa 
menettelyissä olisi annettava potilaille 
takeet puolueettomuudesta, 
syrjimättömyydestä ja avoimuudesta niin, 
että varmistetaan, että kansallisten
viranomaisten päätökset tehdään 
viivyttelemättä ja huolellisesti ja niissä 
otetaan huomioon yleiset periaatteet sekä 
kunkin tapauksen yksittäiset olosuhteet. 
Tämä koskee myös toisessa jäsenvaltiossa 
saadun terveydenhuollon tosiasiallista 
kustannusten korvaamista sen jälkeen, kun 
potilas on palannut kotimaahansa. 
Potilaiden olisi normaalisti saatava päätös 
rajatylittävästä terveydenhuollosta 
viidentoista kalenteripäivän kuluessa. Ajan 
olisi kuitenkin oltava lyhyempi, jos 
kyseisen hoidon kiireellisyys sitä vaatii. 
Nämä yleiset säännöt eivät vaikuta 
tunnustamismenettelyihin eivätkä 
palvelujen tarjontaa koskeviin sääntöihin 
sellaisina kuin niistä on säädetty 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 
päivänä syyskuuta 2005 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2005/36/EY.

Or. en
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Perustelu

Kahden tai useamman jäsenvaltion välissä asuu pieni, mutta merkittävä väestöryhmä. Siksi 
näillä ihmisillä olisi oltava oikeus muuhun kuin sairaalahoitoon, kuten toipumiseen ja 
kotihoitoon, vain sillä edellytyksellä, että heidät on vakuutettu samoja hoitoja varten 
vakuutusjäsenvaltiossaan.

Tarkistus 161
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Kun potilas saa terveydenhuoltoa 
jäsenvaltiossa, joka ei ole valtio, jossa hän 
on vakuutettuna, potilaan kannalta on 
keskeisen tärkeää tietää ennalta, mitä 
sääntöjä sovelletaan. Vastaavaa selvyyttä 
tarvitaan tapauksissa, joissa 
terveydenhuollon tarjoajat muuttavat 
tilapäisesti toiseen jäsenvaltioon 
tarjoamaan lääketieteellisiä palveluja tai
terveydenhuoltoa tarjotaan valtioiden 
rajojen yli. Tällaisissa tapauksissa 
terveydenhuoltoon sovellettavat säännöt 
ovat niitä, joista säädetään 
hoitojäsenvaltion lainsäädännössä 5 
artiklassa säädettyjen yleisten periaatteiden 
mukaisesti, kun otetaan huomioon, että 
perustamissopimuksen 152 artiklan 5 
kohdan mukaan terveyspalvelujen ja 
sairaanhoidon järjestäminen ja tarjoaminen 
on jäsenvaltioiden vastuulla. Näin 
potilaiden on helpompi tehdä tietoon 
perustuvia valintoja ja vältetään 
väärinymmärryksiä. Niin myös lisätään 
potilaan ja terveydenhuollon tarjoajan 
välistä luottamusta. 

(35) Kun potilas saa terveydenhuoltoa 
jäsenvaltiossa, joka ei ole valtio, jossa hän 
on vakuutettuna, potilaan kannalta on 
keskeisen tärkeää tietää ennalta, mitä 
sääntöjä sovelletaan. Vastaavaa selvyyttä 
tarvitaan tapauksissa, joissa 
terveydenhuoltoa harjoitetaan valtioiden 
rajojen yli. Tällaisissa tapauksissa 
terveydenhuoltoon sovellettavat säännöt 
ovat niitä, joista säädetään 
hoitojäsenvaltion lainsäädännössä 5 
artiklassa säädettyjen yleisten periaatteiden 
mukaisesti, kun otetaan huomioon, että 
perustamissopimuksen 152 artiklan 5 
kohdan mukaan terveyspalvelujen ja 
sairaanhoidon järjestäminen ja tarjoaminen 
on jäsenvaltioiden vastuulla. Näin 
potilaiden on helpompi tehdä tietoon 
perustuvia valintoja ja vältetään 
väärinymmärryksiä. Niin myös lisätään 
potilaan ja terveydenhuollon tarjoajan 
välistä luottamusta.

Or. pt
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Tarkistus 162
Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Jokainen jäsenvaltio on vastuussa 
siitä, että se määrittelee kansalliset 
verkostot, joita muista jäsenvaltioista 
tulevilla potilailla on mahdollisuus 
käyttää ja joiden laadun ja turvallisuuden 
vähimmäistaso on varmistettu, mikä 
edellyttää hoitoprosessin 
sertifiointimekanismia. Sertifiointi voisi 
tapahtua nimettyjen kansainvälisten 
laitosten kautta, jotka arvioivat laadun ja 
turvallisuuden osatekijät ja julkisten sekä 
yksityisten terveysjärjestelmien 
kestävyyskriteerit. Voitaisiin perustaa 
jäsenvaltioiden sekä merkittävimpien 
potilasjärjestöjen liittoutumien edustajista 
koostuva eurooppalainen johtokunta, 
jonka tehtävänä on valvoa ja seurata 
täytäntöönpanoa, josta jäsenvaltiot 
huolehtivat. 

Or. en

Perustelu

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Sisämarkkinoiden potentiaalin 
toteutuminen rajatylittävässä 
terveydenhuollossa edellyttää hoidon 
tarjoajien, ostajien ja sääntelijöiden 
yhteistyötä eri jäsenvaltioiden keskus-, 
alue- ja paikallistasolla, jotta voidaan 
varmistaa turvallinen, korkealaatuinen ja 
tehokas hoito yli valtioiden rajojen. Tämä 
koskee yhteistyötä erityisesti raja-alueilla, 
joilla rajatylittävä palvelujen tarjonta 
saattaa olla tehokkain tapa organisoida 
paikallisväestön terveyspalvelut mutta 
joilla rajatylittävä tarjonta kestävältä 
pohjalta edellyttää eri jäsenvaltioiden 
terveysjärjestelmien välistä yhteistyötä. 
Yhteistyöhön voivat kuulua menettelyiden 
tai standardien yhteinen suunnittelu, 
vastavuoroinen tunnustaminen tai 
mukauttaminen, kansallisten 
tietotekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus, käytännön menettelyt 
hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi taikka 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
tilapäinen tai satunnainen apu 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamisen helpottamiseksi käytännössä.
Ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetussa direktiivissä 2005/36/EY 
säädetään, että palvelujen, myös 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
palvelujen, vapaata tarjontaa 
väliaikaisesti tai satunnaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa ei pitäisi rajoittaa mistään 
ammattipätevyyteen liittyvästä syystä, 
jollei yhteisön lainsäädännön 
erityissäännöksistä muuta johdu. Tätä 
direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
direktiivin 2005/36/EY kyseisten 
säännösten soveltamista.

(37) Se edellyttää hoidon tarjoajien, 
ostajien ja sääntelijöiden yhteistyötä eri 
jäsenvaltioiden keskus-, alue- ja 
paikallistasolla, jotta voidaan varmistaa 
turvallinen, korkealaatuinen ja tehokas 
hoito yli valtioiden rajojen. Tämä koskee 
yhteistyötä erityisesti raja-alueilla, joilla 
rajatylittävä terveydenhuollon tarjonta 
saattaa olla tehokkain tapa organisoida 
paikallisväestön terveydenhuolto mutta 
joilla rajatylittävä tarjonta kestävältä 
pohjalta edellyttää eri jäsenvaltioiden 
terveysjärjestelmien välistä yhteistyötä. 
Yhteistyöhön voivat kuulua menettelyiden 
tai standardien yhteinen suunnittelu, 
vastavuoroinen tunnustaminen tai 
mukauttaminen, kansallisten 
tietotekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus, käytännön menettelyt 
hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi.



AM\763902FI.doc 49/72 PE418.320v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen pitäisi kattaa ainoastaan rajatylittävä yhteistyö ja potilaiden 
liikkuvuutta koskevat tapaukset, siis niiden yksityisten potilaiden terveydenhuolto ulkomailla, 
jotka sen valitsevat. 

Tarkistus 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Sisämarkkinoiden potentiaalin 
toteutuminen rajatylittävässä 
terveydenhuollossa edellyttää hoidon 
tarjoajien, ostajien ja sääntelijöiden 
yhteistyötä eri jäsenvaltioiden keskus-, 
alue- ja paikallistasolla, jotta voidaan 
varmistaa turvallinen, korkealaatuinen ja 
tehokas hoito yli valtioiden rajojen. Tämä
koskee yhteistyötä erityisesti raja-alueilla, 
joilla rajatylittävä palvelujen tarjonta 
saattaa olla tehokkain tapa organisoida 
paikallisväestön terveyspalvelut mutta 
joilla rajatylittävä tarjonta kestävältä 
pohjalta edellyttää eri jäsenvaltioiden 
terveysjärjestelmien välistä yhteistyötä. 
Yhteistyöhön voivat kuulua menettelyiden 
tai standardien yhteinen suunnittelu, 
vastavuoroinen tunnustaminen tai 
mukauttaminen, kansallisten 
tietotekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus, käytännön menettelyt 
hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi taikka 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
tilapäinen tai satunnainen apu rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamisen 
helpottamiseksi käytännössä. 
Ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetussa direktiivissä 2005/36/EY 
säädetään, että palvelujen, myös 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

(37) Tarvitaan hoidon tarjoajien, ostajien 
ja sääntelijöiden yhteistyötä eri 
jäsenvaltioiden keskus-, alue- ja 
paikallistasolla, jotta voidaan varmistaa 
turvallinen, korkealaatuinen ja tehokas 
hoito yli valtioiden rajojen. Tämä koskee 
yhteistyötä erityisesti raja-alueilla, joilla 
rajatylittävä palvelujen tarjonta saattaa olla 
tehokkain tapa organisoida paikallisväestön 
terveyspalvelut mutta joilla rajatylittävä 
tarjonta kestävältä pohjalta edellyttää eri 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmien välistä 
yhteistyötä. Yhteistyöhön voivat kuulua 
menettelyiden tai standardien yhteinen 
suunnittelu, vastavuoroinen tunnustaminen 
tai mukauttaminen, kansallisten 
tietotekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus, käytännön menettelyt 
hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi taikka 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
tilapäinen tai satunnainen apu rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamisen 
helpottamiseksi käytännössä.
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palvelujen, vapaata tarjontaa 
väliaikaisesti tai satunnaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa ei pitäisi rajoittaa mistään 
ammattipätevyyteen liittyvästä syystä, 
jollei yhteisön lainsäädännön 
erityissäännöksistä muuta johdu. Tätä 
direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
direktiivin 2005/36/EY kyseisten 
säännösten soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Koska tämä direktiivi koskee kaikkia hoitoja, on harhaanjohtavaa puhua rajatylittävän 
terveydenhuollon sisämarkkinoista.

Osa tekstistä siirretään uuteen johdanto-osan 37 a kappaleeseen täsmentämisen vuoksi.

Tarkistus 165
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Sisämarkkinoiden potentiaalin 
toteutuminen rajatylittävässä 
terveydenhuollossa edellyttää hoidon 
tarjoajien, ostajien ja sääntelijöiden 
yhteistyötä eri jäsenvaltioiden keskus-, 
alue- ja paikallistasolla, jotta voidaan 
varmistaa turvallinen, korkealaatuinen ja 
tehokas hoito yli valtioiden rajojen. Tämä 
koskee yhteistyötä erityisesti raja-alueilla, 
joilla rajatylittävä palvelujen tarjonta 
saattaa olla tehokkain tapa organisoida 
paikallisväestön terveyspalvelut mutta 
joilla rajatylittävä tarjonta kestävältä 
pohjalta edellyttää eri jäsenvaltioiden 
terveysjärjestelmien välistä yhteistyötä. 
Yhteistyöhön voivat kuulua menettelyiden 
tai standardien yhteinen suunnittelu, 
vastavuoroinen tunnustaminen tai 
mukauttaminen, kansallisten 

(37) Rajatylittävä terveydenhuolto
edellyttää hoidon tarjoajien, ostajien ja 
sääntelijöiden yhteistyötä eri 
jäsenvaltioiden keskus-, alue- ja 
paikallistasolla, jotta voidaan varmistaa 
turvallinen, korkealaatuinen ja tehokas 
hoito yli valtioiden rajojen. Tämä koskee 
yhteistyötä erityisesti raja-alueilla, joilla 
rajatylittävä palvelujen tarjonta saattaa olla 
tehokkain tapa organisoida paikallisväestön 
terveyspalvelut mutta joilla rajatylittävä 
tarjonta kestävältä pohjalta edellyttää eri 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmien välistä 
yhteistyötä. Yhteistyöhön voivat kuulua 
menettelyiden tai standardien yhteinen 
suunnittelu, vastavuoroinen tunnustaminen 
tai mukauttaminen, kansallisten 
tietotekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus, käytännön menettelyt 
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tietotekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus, käytännön menettelyt 
hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi taikka 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
tilapäinen tai satunnainen apu rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamisen 
helpottamiseksi käytännössä. 
Ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetussa direktiivissä 2005/36/EY 
säädetään, että palvelujen, myös 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
palvelujen, vapaata tarjontaa väliaikaisesti 
tai satunnaisesti toisessa jäsenvaltiossa ei 
pitäisi rajoittaa mistään 
ammattipätevyyteen liittyvästä syystä, 
jollei yhteisön lainsäädännön 
erityissäännöksistä muuta johdu. Tätä 
direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
direktiivin 2005/36/EY kyseisten 
säännösten soveltamista.

hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi taikka 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
tilapäinen tai satunnainen apu rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamisen 
helpottamiseksi käytännössä. 
Ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetussa direktiivissä 2005/36/EY 
säädetään, että palvelujen, myös 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
palvelujen, vapaata tarjontaa väliaikaisesti 
tai satunnaisesti toisessa jäsenvaltiossa ei 
pitäisi rajoittaa mistään 
ammattipätevyyteen liittyvästä syystä, 
jollei yhteisön lainsäädännön 
erityissäännöksistä muuta johdu. Tätä 
direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
direktiivin 2005/36/EY kyseisten 
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Rajatylittävän terveydenhuollon tarjoaminen – ja erityisesti tällaisen terveydenhuollon 
tarjoaminen rajaseuduilla – ei kuulu sisämarkkinoiden piiriin. Terveydenhuollon alalla 
rajaseuduilla tehtävää yhteistyötä säännellään nykyisin jäsenvaltioiden välisillä kahden- tai 
monenvälisillä sopimuksilla ja/tai Euregio-alueiden puitteissa. Järjestelmä on osoittautunut 
erittäin tehokkaaksi ja toimivaksi, joten se olisi säilytettävä. Tällä yhteistyöllä ei ole mitään 
tekemistä sisämarkkinoiden periaatteiden kanssa.

Tarkistus 166
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Sisämarkkinoiden potentiaalin 
toteutuminen rajatylittävässä 
terveydenhuollossa edellyttää hoidon 
tarjoajien, ostajien ja sääntelijöiden 
yhteistyötä eri jäsenvaltioiden keskus-, 

(37) Sisämarkkinoiden potentiaalin 
toteutuminen rajatylittävässä 
terveydenhuollossa edellyttää hoidon 
tarjoajien, ostajien ja sääntelijöiden 
yhteistyötä eri jäsenvaltioiden keskus-, 
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alue- ja paikallistasolla, jotta voidaan 
varmistaa turvallinen, korkealaatuinen ja 
tehokas hoito yli valtioiden rajojen. Tämä 
koskee yhteistyötä erityisesti raja-alueilla, 
joilla rajatylittävä palvelujen tarjonta 
saattaa olla tehokkain tapa organisoida 
paikallisväestön terveyspalvelut mutta 
joilla rajatylittävä tarjonta kestävältä 
pohjalta edellyttää eri jäsenvaltioiden 
terveysjärjestelmien välistä yhteistyötä. 
Yhteistyöhön voivat kuulua menettelyiden 
tai standardien yhteinen suunnittelu, 
vastavuoroinen tunnustaminen tai 
mukauttaminen, kansallisten 
tietotekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus, käytännön menettelyt 
hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi taikka 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
tilapäinen tai satunnainen apu rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamisen 
helpottamiseksi käytännössä. 
Ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetussa direktiivissä 2005/36/EY 
säädetään, että palvelujen, myös 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
palvelujen, vapaata tarjontaa väliaikaisesti 
tai satunnaisesti toisessa jäsenvaltiossa ei 
pitäisi rajoittaa mistään 
ammattipätevyyteen liittyvästä syystä, 
jollei yhteisön lainsäädännön 
erityissäännöksistä muuta johdu. Tätä 
direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
direktiivin 2005/36/EY kyseisten 
säännösten soveltamista.

alue- ja paikallistasolla, jotta voidaan 
varmistaa turvallinen, korkealaatuinen ja 
tehokas hoito yli valtioiden rajojen. Tämä 
koskee yhteistyötä erityisesti raja-alueilla, 
joilla rajatylittävä palvelujen tarjonta 
saattaa olla tehokkain tapa organisoida 
paikallisväestön terveyspalvelut mutta 
joilla rajatylittävä tarjonta kestävältä 
pohjalta edellyttää eri jäsenvaltioiden 
terveysjärjestelmien välistä yhteistyötä. 
Yhteistyöhön voivat kuulua menettelyiden 
tai standardien yhteinen suunnittelu, 
vastavuoroinen tunnustaminen tai 
mukauttaminen, kansallisten 
tietotekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus, käytännön menettelyt 
hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi taikka 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
tilapäinen tai satunnainen apu rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamisen 
helpottamiseksi käytännössä. Olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
välineisiin, kuten eurooppalaisen 
terveydenhuollon ammattikorttiin, 
helpottaen terveysalan ammattilaisten 
harjoittamaa rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamista erityisesti 
silloin, kun näiden välineiden 
käyttämisellä varmistetaan 
terveyspalvelujen tarjoaminen maasta 
toiseen siirtyville potilaille.
Ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetussa direktiivissä 2005/36/EY 
säädetään, että palvelujen, myös 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
palvelujen, vapaata tarjontaa väliaikaisesti 
tai satunnaisesti toisessa jäsenvaltiossa ei 
pitäisi rajoittaa mistään 
ammattipätevyyteen liittyvästä syystä, 
jollei yhteisön lainsäädännön 
erityissäännöksistä muuta johdu. Tätä 
direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
direktiivin 2005/36/EY kyseisten 
säännösten soveltamista.

Or. en
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Perustelu

Eräät jäsenvaltiot ovat kehittämässä kansallisia ammattikortteja eri tarkoiuksiin. Kyseisissä 
korteissa on tietoja terveydenhuollon ammattilaisesta, mutta ne on usein suunniteltu 
helpottamaan terveyspalvelujen tarjoamista. Sähköinen lääkemääräys tai mahdollisuus 
käyttää potilastietoja ovat palveluja, jotka voitaisiin liittää terveydenhuollon ammattikortin 
toimintaan. Tällaisten välineiden mainitseminen direktiivissä voi edistää jäsenvaltioiden 
toimia tässä asiassa.

Tarkistus 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Direktiivissä 2005/36/EY 
säädetään, että palvelujen, myös 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
palvelujen, vapaata tarjontaa 
väliaikaisesti tai satunnaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa ei pitäisi rajoittaa mistään 
ammattipätevyyteen liittyvästä syystä, 
jollei yhteisön lainsäädännön 
erityissäännöksistä muuta johdu. Tätä 
direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
direktiivin 2005/36/EY kyseisten
säännösten soveltamista. 
Direktiivissä 2005/36/EY otetaan 
kuitenkin hyvin puutteellisesti huomioon 
terveydenhuoltoalan ammattipätevyyteen 
liittyvät erityispiirteet, mistä on haittaa 
potilaiden turvallisuudelle. Tämän vuoksi 
olisi perustettava mukautettuja
ammattipätevyyden 
tunnustamismekanismeja joko 
tarkistamalla direktiivi 2005/36/EY tai 
erityisen säädöksen avulla.

Or. fr

Perustelu

Vaikka direktiivillä ei vaaranneta direktiivin 2005/36/EY periaatteita, on korostettava, että 
kyseisen direktiivin säännökset ovat riittämättömiä terveydenhuollon ammattilaisten 
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ammattipätevyyden ja koulutuksen erityispiirteiden kannalta, mikä voi olla potilaille 
turvallisuusuhka.

Tarkistus 168
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jos lääke on hyväksytty potilaan 
jäsenvaltiossa ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 
päivänä marraskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti ja sitä 
on määrätty toisessa jäsenvaltiossa 
yksittäisesti nimetylle potilaalle, 
periaatteessa pitäisi olla mahdollista, että
tällainen lääkemääräys tunnustetaan
lääketieteellisesti ja sitä käytetään potilaan 
omassa jäsenvaltiossa. Tällaiseen 
tunnustamiseen liittyvien sääntely- ja 
hallinnollisten esteiden poistamisella ei 
kuitenkaan rajoiteta tarvetta saada 
asianmukainen hyväksyntä potilaan 
hoitavalta lääkäriltä tai proviisorilta 
kussakin tapauksessa, jos ihmisten 
terveyden suojelu tätä edellyttää ja se on 
tarpeellista ja oikeasuhteista tavoitteeseen 
nähden. Tällaisella lääketieteellisellä 
tunnustamisella ei myöskään pitäisi 
rajoittaa potilaan vakuutusjäsenvaltion 
päätöstä siitä, sisältyvätkö tällaiset lääkkeet 
etuuksiin, jotka korvataan kyseisen valtion 
sosiaaliturvajärjestelmästä. 
Tunnustamisperiaatteen täytäntöönpanoa 
helpotetaan toteuttamalla tarvittavia 
toimenpiteitä, joilla turvataan potilaiden
turvallisuus ja vältetään lääkkeisiin liittyvä 
väärinkäyttö ja sekaannukset.

(39) Jos lääke on hyväksytty potilaan 
jäsenvaltiossa ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 
päivänä marraskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti ja sitä 
on määrätty toisessa jäsenvaltiossa 
yksittäisesti nimetylle potilaalle, tällainen 
lääkemääräys olisi tunnustettava
lääketieteellisesti ja sitä käytettävä potilaan 
omassa jäsenvaltiossa edellyttäen, että se
on kyseisen jäsenvaltion 
lääketurvatoimintaa koskevien sääntöjen 
mukainen ja että saadaan asianmukainen 
hyväksyntä potilaan hoitavalta lääkäriltä tai 
proviisorilta kussakin tapauksessa, jos 
ihmisten terveyden suojelu tätä edellyttää 
ja se on tarpeellista ja oikeasuhteista 
tavoitteeseen nähden. Tällaisella 
lääketieteellisellä tunnustamisella ei 
myöskään pitäisi rajoittaa potilaan 
vakuutusjäsenvaltion päätöstä siitä, 
sisältyvätkö tällaiset lääkkeet etuuksiin, 
jotka korvataan kyseisen valtion 
sosiaaliturvajärjestelmästä. Edellä kuvatun 
menettelyn täytäntöönpanoa helpotetaan 
toteuttamalla tarvittavia toimenpiteitä, 
joilla turvataan potilaiden turvallisuus ja 
vältetään lääkkeisiin liittyvä väärinkäyttö 
ja sekaannukset.

Or. pl
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Tarkistus 169
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jos lääke on hyväksytty potilaan 
jäsenvaltiossa ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 
päivänä marraskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti ja sitä 
on määrätty toisessa jäsenvaltiossa 
yksittäisesti nimetylle potilaalle, 
periaatteessa pitäisi olla mahdollista, että 
tällainen lääkemääräys tunnustetaan 
lääketieteellisesti ja sitä käytetään potilaan 
omassa jäsenvaltiossa. Tällaiseen 
tunnustamiseen liittyvien sääntely- ja 
hallinnollisten esteiden poistamisella ei 
kuitenkaan rajoiteta tarvetta saada 
asianmukainen hyväksyntä potilaan 
hoitavalta lääkäriltä tai proviisorilta 
kussakin tapauksessa, jos ihmisten 
terveyden suojelu tätä edellyttää ja se on 
tarpeellista ja oikeasuhteista tavoitteeseen 
nähden. Tällaisella lääketieteellisellä
tunnustamisella ei myöskään pitäisi 
rajoittaa potilaan vakuutusjäsenvaltion 
päätöstä siitä, sisältyvätkö tällaiset lääkkeet 
etuuksiin, jotka korvataan kyseisen valtion 
sosiaaliturvajärjestelmästä.
Tunnustamisperiaatteen täytäntöönpanoa 
helpotetaan toteuttamalla tarvittavia 
toimenpiteitä, joilla turvataan potilaiden 
turvallisuus ja vältetään lääkkeisiin liittyvä 
väärinkäyttö ja sekaannukset.

(39) Jos lääke on hyväksytty potilaan 
jäsenvaltiossa ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 
päivänä marraskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti ja sitä 
on määrätty toisessa jäsenvaltiossa 
yksittäisesti nimetylle potilaalle, 
periaatteessa pitäisi olla mahdollista, että 
tällainen lääkemääräys tunnustetaan ja sitä 
käytetään apteekeissa potilaan omassa 
jäsenvaltiossa. Tällaiseen tunnustamiseen 
liittyvien sääntely- ja hallinnollisten 
esteiden poistamisella ei kuitenkaan 
rajoiteta tarvetta saada asianmukainen 
hyväksyntä potilaan hoitavalta lääkäriltä tai 
proviisorilta kussakin tapauksessa, jos 
ihmisten terveyden suojelu tätä edellyttää 
ja se on tarpeellista ja oikeasuhteista 
tavoitteeseen nähden. Tällaisella 
tunnustamisella ei myöskään pitäisi 
rajoittaa potilaan vakuutusjäsenvaltion 
päätöstä siitä, sisältyvätkö tällaiset lääkkeet 
etuuksiin, jotka korvataan kyseisen valtion 
sosiaaliturvajärjestelmästä, eikä sillä 
pitäisi rajoittaa kansallisten hintoja ja 
maksuja koskevien sääntöjen 
voimassaoloa. Tunnustamisperiaatteen 
täytäntöönpanoa helpotetaan toteuttamalla 
tarvittavia toimenpiteitä, joilla turvataan 
potilaiden turvallisuus ja vältetään 
lääkkeisiin liittyvä väärinkäyttö ja 
sekaannukset.

Or. de

Perustelu

Lääkemääräysten tunnustamisessa ei ole kyse lääkärin antamasta tai lääketieteellisestä 
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tunnustuksesta, vaan apteekin luovuttamien lääkkeiden tunnustamisesta.

Tarkistus 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jos lääke on hyväksytty potilaan 
jäsenvaltiossa ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 
päivänä marraskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti ja sitä 
on määrätty toisessa jäsenvaltiossa 
yksittäisesti nimetylle potilaalle, 
periaatteessa pitäisi olla mahdollista, että 
tällainen lääkemääräys tunnustetaan 
lääketieteellisesti ja sitä käytetään potilaan 
omassa jäsenvaltiossa. Tällaiseen 
tunnustamiseen liittyvien sääntely- ja 
hallinnollisten esteiden poistamisella ei 
kuitenkaan rajoiteta tarvetta saada 
asianmukainen hyväksyntä potilaan 
hoitavalta lääkäriltä tai proviisorilta 
kussakin tapauksessa, jos ihmisten 
terveyden suojelu tätä edellyttää ja se on 
tarpeellista ja oikeasuhteista tavoitteeseen 
nähden. Tällaisella lääketieteellisellä 
tunnustamisella ei myöskään pitäisi 
rajoittaa potilaan vakuutusjäsenvaltion 
päätöstä siitä, sisältyvätkö tällaiset lääkkeet 
etuuksiin, jotka korvataan kyseisen valtion 
sosiaaliturvajärjestelmästä. 
Tunnustamisperiaatteen täytäntöönpanoa 
helpotetaan toteuttamalla tarvittavia 
toimenpiteitä, joilla turvataan potilaiden 
turvallisuus ja vältetään lääkkeisiin liittyvä 
väärinkäyttö ja sekaannukset.

(39) Jos lääke on hyväksytty potilaan 
jäsenvaltiossa ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 
päivänä marraskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti ja sitä 
on määrätty toisessa jäsenvaltiossa 
yksittäisesti nimetylle potilaalle, 
periaatteessa pitäisi olla mahdollista, että 
tällainen lääkemääräys tunnustetaan 
lääketieteellisesti ja sitä käytetään potilaan 
omassa jäsenvaltiossa. Tällaiseen 
tunnustamiseen liittyvien sääntely- ja 
hallinnollisten esteiden poistamisella ei 
kuitenkaan rajoiteta tarvetta saada 
asianmukainen hyväksyntä potilaan 
hoitavalta lääkäriltä tai proviisorilta 
kussakin tapauksessa, jos ihmisten 
terveyden suojelu tätä edellyttää ja se on 
tarpeellista ja oikeasuhteista tavoitteeseen 
nähden. Tällaisella lääketieteellisellä 
tunnustamisella ei myöskään pitäisi 
rajoittaa potilaan vakuutusjäsenvaltion 
päätöstä siitä, sisältyvätkö tällaiset lääkkeet 
etuuksiin, jotka korvataan kyseisen valtion 
sosiaaliturvajärjestelmästä. 
Tunnustamisperiaatteen täytäntöönpanoa 
helpotetaan toteuttamalla tarvittavia 
toimenpiteitä, joilla turvataan potilaiden 
turvallisuus ja vältetään lääkkeisiin liittyvä 
väärinkäyttö ja sekaannukset. Jos 
hoitojäsenvaltiossa annetaan sellaisten 
lääkkeiden resepti, jotka eivät ole 
tavallisesti saatavissa reseptillä 
vakuutusjäsenvaltiossa, jälkimmäisen 
jäsenvaltion on päätettävä, hyväksytäänkö 
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lääke poikkeuksellisesti vai annetaanko 
tieteellisen näytön perusteella vastaava 
lääke.

Or. en

Perustelu

Potilailla pitäisi olla varmuus, että he saavat asianmukaista lääketieteelliseen näyttöön 
perustuvaa hoitoa.

Tarkistus 171
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jos lääke on hyväksytty potilaan 
jäsenvaltiossa ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 
päivänä marraskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti ja sitä 
on määrätty toisessa jäsenvaltiossa 
yksittäisesti nimetylle potilaalle, 
periaatteessa pitäisi olla mahdollista, että 
tällainen lääkemääräys tunnustetaan 
lääketieteellisesti ja sitä käytetään potilaan 
omassa jäsenvaltiossa. Tällaiseen 
tunnustamiseen liittyvien sääntely- ja 
hallinnollisten esteiden poistamisella ei 
kuitenkaan rajoiteta tarvetta saada 
asianmukainen hyväksyntä potilaan 
hoitavalta lääkäriltä tai proviisorilta 
kussakin tapauksessa, jos ihmisten 
terveyden suojelu tätä edellyttää ja se on 
tarpeellista ja oikeasuhteista tavoitteeseen 
nähden. Tällaisella lääketieteellisellä 
tunnustamisella ei myöskään pitäisi 
rajoittaa potilaan vakuutusjäsenvaltion 
päätöstä siitä, sisältyvätkö tällaiset lääkkeet 
etuuksiin, jotka korvataan kyseisen valtion 
sosiaaliturvajärjestelmästä. 
Tunnustamisperiaatteen täytäntöönpanoa 

(39) Jos lääke on hyväksytty potilaan 
jäsenvaltiossa ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 
päivänä marraskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti ja sitä 
on määrätty toisessa jäsenvaltiossa 
yksittäisesti nimetylle potilaalle, 
periaatteessa pitäisi olla mahdollista, että 
tällainen lääkemääräys tunnustetaan 
lääketieteellisesti ja sitä käytetään 
apteekeissa potilaan omassa jäsenvaltiossa. 
Tällaiseen tunnustamiseen liittyvien 
sääntely- ja hallinnollisten esteiden 
poistamisella ei kuitenkaan rajoiteta 
tarvetta saada asianmukainen hyväksyntä 
potilaan hoitavalta lääkäriltä tai 
proviisorilta kussakin tapauksessa, jos 
ihmisten terveyden suojelu tätä edellyttää 
ja se on tarpeellista ja oikeasuhteista 
tavoitteeseen nähden. Tällaisella 
lääketieteellisellä tunnustamisella ei 
myöskään pitäisi rajoittaa potilaan 
vakuutusjäsenvaltion päätöstä siitä, 
sisältyvätkö tällaiset lääkkeet etuuksiin, 
jotka korvataan kyseisen valtion 
sosiaaliturvajärjestelmästä.
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helpotetaan toteuttamalla tarvittavia 
toimenpiteitä, joilla turvataan potilaiden 
turvallisuus ja vältetään lääkkeisiin liittyvä 
väärinkäyttö ja sekaannukset.

Tunnustamisperiaatteen täytäntöönpanoa 
helpotetaan toteuttamalla tarvittavia 
toimenpiteitä, joilla turvataan potilaiden 
turvallisuus ja vältetään lääkkeisiin liittyvä 
väärinkäyttö ja sekaannukset.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 172
Nicolae Vlad Popa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Päätös sellaisten lääkkeiden 
poikkeuksellisesta hyväksymisestä, joita ei 
tavallisesti ole saatavilla 
vakuutusjäsenvaltiossa, olisi tehtävä 
lääketieteellisessä komiteassa, joka 
määrittelee, onko potilaan henki vaarassa 
tai hänen elämänsä laatu heikentynyt tai 
voidaanko antaa samanlaiseksi katsottava 
korvaava lääke. 

Or. en

Tarkistus 173
Jules Maaten

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Komission olisi tehtävä 
toteutettavuustutkimus EU:n yhteisestä 
terveydenhuollon laadun 
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vertailuanalyysijärjestelmästä.

Or. en

Tarkistus 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Eurooppalaisten osaamisverkostojen 
olisi tarjottava hoitoa kaikille potilaille, 
joiden terveydentila vaatii erityistä 
resurssien tai asiantuntemuksen 
keskittämistä, jotta voitaisiin tarjota 
kohtuuhintaista, korkealaatuista ja 
kustannustehokasta hoitoa, ja ne voisivat 
myös toimia lääketieteellisen koulutuksen 
ja tutkimuksen, tiedon levittämisen sekä 
arvioinnin yhteyspisteinä.
Eurooppalaisten osaamisverkostojen
kartoittamisessa ja kehittämisessä olisi 
pyrittävä järjestämään Euroopan tasolla 
kaikille potilaille ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöille yhtäläinen pääsy 
korkeatasoiseen asiantuntemukseen
tietyllä lääketieteen alalla.

(40) Jäsenvaltiot tukevat eurooppalaisten 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien
vapaaehtoisina ryhmittyminä toimivien
osaamisverkostojen rakentamista 
tieteellisten kokemusten vaihtamiseksi, 
jotta voidaan avoimen koordinaation 
menetelmän perusteella parantaa 
harvinaisista sairauksista kärsivien 
potilaiden hoitomahdollisuuksia. 

Or. de

Perustelu

Tarkistus on mukautettu versio saman esittäjän tekemästä 15 artiklaa koskevasta 
tarkistuksesta.
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Tarkistus 175
Colm Burke, Avril Doyle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Eurooppalaisten osaamisverkostojen 
olisi tarjottava hoitoa kaikille potilaille, 
joiden terveydentila vaatii erityistä 
resurssien tai asiantuntemuksen 
keskittämistä, jotta voitaisiin tarjota 
kohtuuhintaista, korkealaatuista ja 
kustannustehokasta hoitoa, ja ne voisivat 
myös toimia lääketieteellisen koulutuksen 
ja tutkimuksen, tiedon levittämisen sekä 
arvioinnin yhteyspisteinä. Eurooppalaisten 
osaamisverkostojen kartoittamisessa ja 
kehittämisessä olisi pyrittävä järjestämään 
Euroopan tasolla kaikille potilaille ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöille 
yhtäläinen pääsy korkeatasoiseen 
asiantuntemukseen tietyllä lääketieteen 
alalla. 

(40) Eurooppalaisten osaamisverkostojen 
olisi tarjottava hoitoa kaikille potilaille, 
joiden terveydentila vaatii erityistä 
resurssien tai asiantuntemuksen 
keskittämistä, jotta voitaisiin tarjota 
kohtuuhintaista, korkealaatuista ja 
kustannustehokasta hoitoa, ja ne voisivat 
myös toimia lääketieteellisen koulutuksen 
ja tutkimuksen, tiedon levittämisen sekä 
arvioinnin yhteyspisteinä. Eurooppalaisten 
osaamisverkostojen kartoittamisessa ja 
kehittämisessä olisi pyrittävä järjestämään 
Euroopan tasolla kaikille potilaille ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöille 
yhtäläinen pääsy korkeatasoiseen 
asiantuntemukseen tietyllä lääketieteen 
alalla. Huomattavaa synergiaetua voidaan 
saada yhdistämällä osaamisverkostojen 
institutionaalinen kehys jäsenvaltioissa 
oleviin keskitettyihin yhteyspisteisiin 
johdanto-osan 34 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Potilaat hyötyä kaksi verroin siitä, että rajatylittävän terveydenhuollon yhteyspisteiden ja 
osaamisverkostojen koordinointirakenne yhdistetään yhteen elimeen kussakin jäsenvaltiossa.
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Tarkistus 176
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Sähköisten 
terveydenhoitopalveluiden 
yhteentoimivuudesta olisi huolehdittava 
ottaen huomioon potilaiden 
suojelemiseksi annetut kansalliset 
määräykset, Internet-apteekeista tilattavia 
lääkkeitä koskevat kansalliset säädökset 
mukaan lukien, erityisesti 
reseptilääkkeiden postimyyntiä koskevat 
kansalliset kiellot Euroopan yhteisön 
tuomioistuimen oikeuskäytännön sekä 
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 
annetun direktiivin 97/7/EY 14 artiklan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön (asiassa C-322/01 11. joulukuuta 2003 
annettu päätös, Saksan apteekkiliitto) ja etämyyntiä koskevan direktiivin 97/7/EY 14 artiklan 
mukaisesti olisi tehtävä selväksi, että tämä direktiivi ei vaikuta reseptilääkkeiden postimyyntiä 
koskeviin, kansanterveyttä uhkaavien vaarojen vuoksi määrättyihin kieltoihin.

Tarkistus 177
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Sähköiset terveydenhuollon 
ratkaisut olisi saatava yhteentoimiviksi 
noudattaen samalla kansallisia 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamista 
koskevia, potilaiden suojelemiseksi 
annettuja säännöksiä, mukaan lukien 
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Internet-apteekkeja koskeva lainsäädäntö 
ja erityisesti kansalliset, reseptilääkkeiden 
postimyyntiä koskevat kiellot, Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön ja kuluttajansuojasta 
etäsopimuksissa annetun direktiivin 
97/7/EY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is of 
course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure absolute 
clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules on internet 
pharmacy at Member State level .The European Court of Justice has already ruled on 
national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris case ( C-322/01) the 
ECJ stated that regulation restricting the internet selling of prescription medicines was 
consistent with the Treaty. We believe the proposal should reflect those ideas and provide an 
accurate perspective of the case law.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 178
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Sähköiset terveydenhuollon 
ratkaisut olisi saatava yhteentoimiviksi 
noudattaen samalla kansallisia 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamista 
koskevia, potilaiden suojelemiseksi 
annettuja säännöksiä, mukaan lukien 
Internet-apteekkeja koskeva lainsäädäntö.

Or. fr

Perustelu

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
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transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 179
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Lääketieteen ja terveysteknologian 
jatkuva kehitys on sekä mahdollisuus että 
haaste jäsenvaltioiden terveysjärjestelmille.
Yhteistyö uuden terveysteknologian 
arvioinnissa voi tukea jäsenvaltioita siitä 
saatavien mittakaavaetujen ja työn 
päällekkäisyyden välttämisen kautta, ja 
näin voidaan saada parempi tietoperusta 
uuden teknologian optimaaliselle käytölle, 
jotta varmistetaan turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas 
terveydenhuolto. Tämä edistää myös 
sisämarkkinoiden toimintaa 
maksimoimalla lääketieteen ja 
terveysteknologian innovaatioiden 
levittämisnopeuden ja -laajuuden. 
Tällainen yhteistyö vaatii kestäviä 
rakenteita, joissa ovat mukana kaikkien 
jäsenvaltioiden kaikki asiaan liittyvät 
viranomaiset ja jotka perustuvat nykyisiin 
pilottihankkeisiin.

(43) Lääketieteen ja terveysteknologian 
jatkuva kehitys on sekä mahdollisuus että 
haaste jäsenvaltioiden terveysjärjestelmille. 
Terveysteknologian arviointi sekä uuden 
teknologian saatavuuden mahdollinen 
rajoittaminen hallintoelinten tiettyjen 
päätösten kautta nostavat kuitenkin esiin 
joukon perustavanlaatuisia 
yhteiskunnallisia kysymyksiä, joiden 
ratkaiseminen edellyttää laajan 
sidosryhmän osallistumista sekä toimivan 
hallintomallin käyttöönottoa. Näin ollen 
kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja kaikkien sidosryhmien 
on osallistuttava yhteistyöhön, 
terveydenhuollon ammattilaiset, 
potilaiden edustajat ja 
elinkeinonharjoittajat mukaan luettuina. 
Tämän yhteistyön on lisäksi perustuttava 
hyvän hallintotavan toimiviin 
periaatteisiin, joita ovat menettelyjen 
läpinäkyvyys, avoimuus, objektiivisuus ja 
puolueettomuus. Komission olisi 
varmistettava, että ainoastaan näitä 
periaatteita noudattavat 
terveysteknologian arvioinnista vastaavat 
elimet voivat liittyä tähän verkostoon.
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Or. fr

Perustelu

Terveysteknologian arvioinnista vastaavien elinten välinen tietojen vaihto edellyttää ja vaatii 
hyvän käytännön periaatteiden täytäntöönpanoa (kuten hyvä hallintotapa, läpinäkyvyys ja 
sidosryhmien osallistuminen) jäsenvaltioiden suorittamissa arvioinneissa. Terveysteknologian 
arviointien on siis täytettävä avoimuutta ja objektiivisuutta koskevat kriteerit ja niiden on 
perustuttava sidosryhmien vuoropuheluun ja osallistumiseen, potilaat ja 
elinkeinonharjoittajat mukaan luettuina.

Tarkistus 180
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Lääketieteen ja terveysteknologian 
jatkuva kehitys on sekä mahdollisuus että 
haaste jäsenvaltioiden terveysjärjestelmille. 
Yhteistyö uuden terveysteknologian 
arvioinnissa voi tukea jäsenvaltioita siitä 
saatavien mittakaavaetujen ja työn 
päällekkäisyyden välttämisen kautta, ja 
näin voidaan saada parempi tietoperusta 
uuden teknologian optimaaliselle käytölle, 
jotta varmistetaan turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas 
terveydenhuolto. Tämä edistää myös 
sisämarkkinoiden toimintaa 
maksimoimalla lääketieteen ja 
terveysteknologian innovaatioiden 
levittämisnopeuden ja -laajuuden. 
Tällainen yhteistyö vaatii kestäviä 
rakenteita, joissa ovat mukana kaikkien 
jäsenvaltioiden kaikki asiaan liittyvät 
viranomaiset ja jotka perustuvat nykyisiin 
pilottihankkeisiin.

(43) Lääketieteen ja terveysteknologian 
jatkuva kehitys on sekä mahdollisuus että 
haaste jäsenvaltioiden terveysjärjestelmille.
Yhteistyö uuden terveysteknologian 
arvioinnissa voi tukea jäsenvaltioita siitä 
saatavien mittakaavaetujen ja työn 
päällekkäisyyden välttämisen kautta, ja 
näin voidaan saada parempi tietoperusta 
uuden teknologian optimaaliselle käytölle, 
jotta varmistetaan turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas 
terveydenhuolto. Tämä edistää myös 
sisämarkkinoiden toimintaa 
maksimoimalla lääketieteen ja 
terveysteknologian innovaatioiden 
levittämisnopeuden ja -laajuuden. 
Tällainen yhteistyö vaatii kestäviä 
rakenteita, joissa ovat mukana kaikki 
asiaan kuuluvat sidosryhmät, potilaiden 
edustajat, tutkijat ja tuottajat sekä 
kaikkien jäsenvaltioiden viranomaiset ja 
jotka perustuvat nykyisiin 
pilottihankkeisiin Lisäksi tällaisen 
yhteistyön on myös perustuttava hyvän 
hallintotavan terveisiin periaatteisiin, 
kuten avoimuuteen, osallisuuteen, 
objektiivisuuteen ja oikeudenmukaisiin 
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menettelyihin, jotka vastaavat potilaiden 
tarpeita, preferenssejä ja odotuksia. 
Komission olisi varmistettava, että 
ainoastaan näitä periaatteita noudattavat 
terveysteknologian arvioinnista vastaavat 
elimet voivat liittyä tähän verkostoon.

Or. en

Perustelu

Terveysjärjestelmien ja terveysteknologian arviointia käsittelevien elinten olisi oltava avoimia 
ja osallisuutta edistäviä. Potilaiden näkemykset, kokemukset ja asiantuntemus olisi 
sisällytettävä arviointiprosessiin, jotta voidaan arvioida paremmin hyödyt, kustannukset ja 
riskit. Myös lääkärien, terveydenhuollon ammattilaisten, tutkijoiden ja teollisuuden olisi 
oltava mukana. Sidosryhmien näkemys on oltava edustettuna myös terveysteknologian 
arviointia käsittelevien elinten päätöksenteossa. Tämä tarkistus liittyy 17 artiklaan esitettyyn 
tarkistukseen.

Tarkistus 181
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat 
toimenpiteet: direktiivissä tarkoitettu 
luettelo hoidoista, jotka eivät edellytä 
yöpymistä sairaalassa mutta joihin 
sovelletaan samaa järjestelmää kuin 
sairaalahoitoon, liitännäistoimenpiteet 
tiettyjen lääkevalmisteiden tai -aineiden 
luokkien jättämiseksi tässä direktiivissä 
säädetyn toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle, luettelo erityiskriteereistä ja 
-edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamiskeskusten on täytettävä, sekä 
menettely eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 

Poistetaan.
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direktiivin muita kuin keskeisiä osia tai 
täydentää tätä direktiiviä lisäämällä 
siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, 
niistä olisi päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on mukautettu versio saman esittäjän tekemistä 8 artiklaa ja 15 artiklaa koskevista 
tarkistuksista.

Tarkistus 182
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat 
toimenpiteet: direktiivissä tarkoitettu 
luettelo hoidoista, jotka eivät edellytä 
yöpymistä sairaalassa mutta joihin 
sovelletaan samaa järjestelmää kuin 
sairaalahoitoon, liitännäistoimenpiteet 
tiettyjen lääkevalmisteiden tai -aineiden 
luokkien jättämiseksi tässä direktiivissä 
säädetyn toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle, luettelo erityiskriteereistä ja 
-edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamiskeskusten on täytettävä, sekä 
menettely eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia tai 
täydentää tätä direktiiviä lisäämällä 
siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, 
niistä olisi päätettävä päätöksen 

Poistetaan.
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1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy saman tekijän direktiivin artikloihin esittämiin moniin muihin 
tarkistuksiin. Erityisesti jäsenvaltioiden olisi lueteltava hoidot, jotka sairaalahoidon 
määritelmä kattaa. Jäsenvaltioiden väliset erot oikeuksissa ja sairaalahoidon menettelyissä 
merkitsevät käytännössä sitä, että yhtenäinen EU:n luettelo hoidoista, joihin saatetaan vaatia 
ennakkolupa, aiheuttaisi potilaille vain hämmennystä. Muiden lueteltujen toimien osalta on 
soveliaampaa käyttää muita kuin sitovia ohjeita.

Tarkistus 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat 
toimenpiteet: direktiivissä tarkoitettu
luettelo hoidoista, jotka eivät edellytä 
yöpymistä sairaalassa mutta joihin 
sovelletaan samaa järjestelmää kuin 
sairaalahoitoon, liitännäistoimenpiteet 
tiettyjen lääkevalmisteiden tai -aineiden 
luokkien jättämiseksi tässä direktiivissä 
säädetyn toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle, luettelo erityiskriteereistä ja 
-edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamiskeskusten on täytettävä, sekä 
menettely eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia tai 
täydentää tätä direktiiviä lisäämällä 
siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, 
niistä olisi päätettävä päätöksen 

(45) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi erityisesti toteutettava
seuraavat toimenpiteet: luettelo hoidoista, 
jotka eivät edellytä yöpymistä sairaalassa 
mutta joihin sovelletaan samaa järjestelmää 
kuin sairaalahoitoon, liitännäistoimenpiteet 
tiettyjen lääkevalmisteiden tai -aineiden 
luokkien jättämiseksi tässä direktiivissä 
säädetyn toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle.
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1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat toimenpiteet:
direktiivissä tarkoitettu luettelo hoidoista, 
jotka eivät edellytä yöpymistä sairaalassa 
mutta joihin sovelletaan samaa 
järjestelmää kuin sairaalahoitoon,
liitännäistoimenpiteet tiettyjen 
lääkevalmisteiden tai -aineiden luokkien 
jättämiseksi tässä direktiivissä säädetyn 
toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle, luettelo erityiskriteereistä ja 
-edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamiskeskusten on täytettävä, sekä 
menettely eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia tai 
täydentää tätä direktiiviä lisäämällä siihen 
uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

(45) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta määritellä seuraavat tässä 
direktiivissä tarkoitetut toimenpiteet:
liitännäistoimenpiteet tiettyjen 
lääkevalmisteiden tai -aineiden luokkien 
jättämiseksi tässä direktiivissä säädetyn 
toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle, luettelo erityiskriteereistä ja 
-edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamiskeskusten on täytettävä, 
menettelyn eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia tai 
täydentää tätä direktiiviä lisäämällä siihen 
uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden, eikä komission, olisi itse päätettävä 
sairaalahoidon määritelmästä tämän direktiivin osalta.
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Tarkistus 185
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat toimenpiteet: 
direktiivissä tarkoitettu luettelo hoidoista, 
jotka eivät edellytä yöpymistä sairaalassa 
mutta joihin sovelletaan samaa 
järjestelmää kuin sairaalahoitoon,
liitännäistoimenpiteet tiettyjen 
lääkevalmisteiden tai -aineiden luokkien 
jättämiseksi tässä direktiivissä säädetyn 
toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle, luettelo erityiskriteereistä ja 
-edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamiskeskusten on täytettävä, sekä 
menettely eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia tai 
täydentää tätä direktiiviä lisäämällä siihen 
uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

(45) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat toimenpiteet: 
liitännäistoimenpiteet tiettyjen 
lääkevalmisteiden tai -aineiden luokkien 
jättämiseksi tässä direktiivissä säädetyn 
toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle, luettelo erityiskriteereistä ja 
-edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamiskeskusten on täytettävä, sekä 
menettely eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia tai 
täydentää tätä direktiiviä lisäämällä siihen 
uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Mukautus 8 artiklan säännöksiin tehtävään muutokseen.
Perustamissopimusten mukaan terveydenhuollon toimivalta kuuluu jäsenvaltioille eikä 
komissio siten voi korvata niitä.
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Tarkistus 186
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat toimenpiteet:
direktiivissä tarkoitettu luettelo hoidoista, 
jotka eivät edellytä yöpymistä sairaalassa 
mutta joihin sovelletaan samaa järjestelmää 
kuin sairaalahoitoon, liitännäistoimenpiteet 
tiettyjen lääkevalmisteiden tai -aineiden 
luokkien jättämiseksi tässä direktiivissä 
säädetyn toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle, luettelo erityiskriteereistä ja 
-edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamiskeskusten on täytettävä, sekä 
menettely eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia tai 
täydentää tätä direktiiviä lisäämällä siihen 
uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

(45) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat toimenpiteet: 
luettelo hoidoista, jotka eivät edellytä 
yöpymistä sairaalassa mutta joihin 
sovelletaan samaa järjestelmää kuin 
sairaalahoitoon, luettelo palveluista, jotka 
katetaan etälääketieteen palveluilla ja 
etälaboratoriopalveluilla sekä 
etädiagnoosi- ja 
etälääkemääräyspalveluilla;
liitännäistoimenpiteet tiettyjen 
lääkevalmisteiden tai -aineiden luokkien 
jättämiseksi tässä direktiivissä säädetyn 
toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle, luettelo erityiskriteereistä ja 
-edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamiskeskusten on täytettävä, 
menettelyn eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia tai 
täydentää tätä direktiiviä lisäämällä siihen 
uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. 

Or. it

Perustelu

On tarkennettava, mitä tarkoitetaan etälääketieteen palveluilla ja etälaboratoriopalveluilla 
sekä etädiagnoosi- ja etälääkemääräyspalveluilla. Tällä tavoin direktiivistä tulee selkeämpi ja 
ymmärrettävämpi ja siten tehokkaampi.
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Tarkistus 187
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat toimenpiteet: 
direktiivissä tarkoitettu luettelo hoidoista, 
jotka eivät edellytä yöpymistä sairaalassa 
mutta joihin sovelletaan samaa järjestelmää 
kuin sairaalahoitoon, liitännäistoimenpiteet 
tiettyjen lääkevalmisteiden tai -aineiden 
luokkien jättämiseksi tässä direktiivissä 
säädetyn toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle, luettelo erityiskriteereistä ja 
-edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamiskeskusten on täytettävä, sekä 
menettely eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia tai 
täydentää tätä direktiiviä lisäämällä siihen 
uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

(45) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat toimenpiteet: 
ehdottaa jäsenvaltioille direktiivissä 
tarkoitettua luetteloa hoidoista, jotka eivät 
edellytä yöpymistä sairaalassa mutta joihin 
sovelletaan samaa järjestelmää kuin 
sairaalahoitoon, liitännäistoimenpiteet 
tiettyjen lääkevalmisteiden tai -aineiden 
luokkien jättämiseksi tässä direktiivissä 
säädetyn toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle, luettelo erityiskriteereistä ja 
-edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamiskeskusten on täytettävä, sekä 
menettely eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia tai 
täydentää tätä direktiiviä lisäämällä siihen 
uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. sv

Perustelu

Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat päätökset on ensisijaisesti jätettävä jäsenvaltioiden 
vastuulle.
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Tarkistus 188
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 a) Vakuutusjäsenvaltio ja jäsenvaltio, 
jossa hoito annetaan, olisi yhdessä 
etukäteen ja potilasta kuullen 
varmistettava, että asianmukainen 
jälkihoito ja tuki on saatavana 
jommassakummassa jäsenvaltiossa 
hyväksytyn lääketieteellisen hoidon 
jälkeen, ja että potilaiden saatavana on 
selvät tiedot jälkihoidon vaihtoehdoista ja 
kustannuksista. Tämän toteuttamiseksi 
jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että:
a) siirretään tarvittavat lääketieteellistä 
hoitoa ja sosiaaliturvaa koskevat tiedot 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
potilasta koskeva luottamuksellisuus,
b) hoito- ja sosiaalialan ammattilaiset 
molemmissa maissa voivat kuulla toisiaan 
sen varmistamiseksi, että potilas saa 
laadukkaimman hoidon ja jälkihoidon 
(myös sosiaalisen tuen).

Or. en
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