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Muudatusettepanek 189
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiivi eesmärk on täiendada 
kehtivat sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise raamistikku (määrus 
1408/71/EÜ ja sellele järgnenud määrus 
883/2004/EÜ) eesmärgiga kohaldada 
patsientide õigusi ohutute, kvaliteetsete ja 
tõhusate piiriüleste tervishoiuteenuste
osutamisel. Käesoleva direktiiviga 
kehtestatakse patsiendiõiguste üldine 
raamistik seoses piiriülese liikuvusega.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 190
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
eeskirjad juurdepääsuks ohututele ja 
kvaliteetsetele tervishoiuteenustele teises 
liikmesriigis ning luuakse liikmesriikide 
vahelised tervishoiualased 
koostöömehhanismid, austades täielikult 
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riikide pädevust tervishoiuteenuste 
korraldamisel ja osutamisel.
Direktiivi rakendamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse kõikehõlmavuse, 
kvaliteetse arstiabi kättesaadavuse, 
võrdsuse ja solidaarsuse põhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esimene pool on mõeldud direktiivi eesmärkide selgitamiseks. Teine lõik 
on üle toodud komisjoni ettepaneku artiklist 5, kuna on sobivam esitada need põhimõtted 
käesolevas artiklis. 

Muudatusettepanek 191
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
eeskirjad teises liikmesriigis saadud 
tervishoiuteenuste kulude hüvitamise 
kohta patsientidele, kes sõidavad teise 
liikmesriiki eesmärgiga saada seal 
tervishoiuteenuseid, ja luuakse 
võimalused liikmesriikide koostööks 
seoses tervishoiutehnoloogia hindamise, 
tugikeskuste ja e-tervishoiuga, austades 
täielikult riikide pädevust 
tervishoiuteenuste korraldamisel ja 
osutamisel vastavalt üldise juurdepääsu, 
solidaarsuse, taskukohasuse, võrdse 
territoriaalse juurdepääsetavuse ja 
demokraatliku järelevalve põhimõtetele.

Or. en

Selgitus

Muudatus aitab direktiivi erinevaid eesmärke paremini konkretiseerida. Tähtis on viidata 
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liikmesriikide vastutusele ja tervishoiupoliitika põhimõtetele, mida tuleks juba direktiivi 
eesmärgiseades arvesse võtta. 

Muudatusettepanek 192
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
eeskirjad juurdepääsuks ohututele ja 
kvaliteetsetele tervishoiuteenustele teises 
liikmesriigis ning luuakse liikmesriikide 
vahelised tervishoiualased 
koostöömehhanismid, austades täielikult 
riikide pädevust tervishoiuteenuste 
korraldamisel ja osutamisel.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärgis peaks kajastuma liikmesriikide pädevus tervishoiuteenuste korraldamisel 
ja osutamisel, nagu on sätestatud asutamislepingu artiklis 152.

Muudatusettepanek 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
eeskirjad juurdepääsuks ohututele ja 
kvaliteetsetele tervishoiuteenustele teises 
liikmesriigis ning luuakse liikmesriikide 
vahelised tervishoiualased 
koostöömehhanismid, austades täielikult 
riikide pädevust tervishoiuteenuste 
korraldamisel ja osutamisel.
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Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk peaks olema rangelt ainult juurdepääsu tagamine ohututele ja 
kvaliteetsetele tervishoiuteenustele. Tervishoiuteenuste korraldamine ja osutamine kuulub 
asutamislepingu artikli 152 lõike 5 kohaselt liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 194
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
eeskirjad juurdepääsuks ohututele ja 
kvaliteetsetele tervishoiuteenustele teises 
liikmesriigis ning luuakse liikmesriikide 
vahelised tervishoiualased 
koostöömehhanismid, austades täielikult 
riikide vastutust tervishoiuteenuste 
korraldamisel ja osutamisel.

Or. de

Selgitus

Eesmärgiks ei ole mitte piiriüleste tervishoiuteenuste üldeeskirjade kehtestamine, vaid 
patsientide liikuvuse parandamine.

Muudatusettepanek 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiiviga luuakse üldine 
raamistik ELi kodanike võrdsetel 
tingimustel juurdepääsuks ohututele, 
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kvaliteetsetele ja tõhusatele 
tervishoiuteenustele ning liikmesriikide 
vahelised tervishoiualased 
koostöömehhanismid, austades riikide 
pädevust tervishoiuteenuste korraldamisel 
ja osutamisel.

Or. es

Selgitus

Käesolevat ettepanekut, kus keskendutakse patsientide liikuvusele, võiks pidada kasulikuks 
teatavat tüüpi kodanikule (teadlik, suure ostujõuga ja võõrkeeli oskav), kuid niisugused 
kodanikud on vähemuses. 

Seetõttu soovitatakse, et ettepaneku eesmärk ei peaks olema keskenduda üksnes patsientide 
liikuvusele (mis puudutab ainult vähemust), vaid ravi kvaliteedi ja ohutuse tõstmisele ning 
liikmesriikidevahelisele koostööle – aspektid, millest saavad kasu kõik kodanikud.

Muudatusettepanek 196
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevas direktiivis kehtestatakse üldine 
raamistik juurdepääsuks ohututele, 
kvaliteetsetele ja tõhusatele piiriülestele 
tervishoiuteenustele, ilma et see piiraks 
riikide pädevust tervishoiuteenuste 
korraldamisel ja osutamisel vastavalt 
asutamislepingu artikli 152 lõikele 2.. 

Or. pt
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Muudatusettepanek 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Vastavalt liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidele usaldatud avalike 
teenuste osutamise volitustele, mis on 
rajatud kõikehõlmavuse, kvaliteetse 
arstiabi kättesaadavuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtetele, luuakse 
käesoleva direktiiviga üldine raamistik 
ohutute, kvaliteetsete ja tõhusate piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamiseks ja 
piiriüleste tervishoiuteenuste kulude 
hüvitamiseks.

Or. fr

Selgitus

Direktiivi esimeses artiklis tuleks viidata tervishoiusüsteemide toimimise põhimõtetele ja teha 
selgeks, et direktiivi eesmärgiks on ühtlasi kehtestada muus kui kindlustajaliikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste kulude hüvitamise tingimused.

Muudatusettepanek 198
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiiviga luuakse üldine 
raamistik piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamiseks ja selle eesmärgiks on 
parandada liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide juurdepääsetavust, 
kvaliteeti ning tõhusust.

Or. nl
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Selgitus

Direktiiv koosneb kahest osast:  ühes osas käsitletakse patsientide õigusi seoses piiriüleste 
tervishoiuteenustega ja teises osas teatavaid üldisemaid tervishoiuga seotud aspekte, kaasa 
arvatud liikmesriikide koostöökohustus.

Muudatusettepanek 199
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ei tohiks tekitada erinevusi riigisiseste ja piiriüleste tervishoiuteenuste vahel.  Patsientidel, 
kes jäävad oma riiki, peaksid olema samad õigused nagu nendel, kes saavad või soovivad 
saada ravi ja teenuseid teises liikmesriigis.

Muudatusettepanek 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiiviga luuakse 
patsiendiõiguste üldine raamistik seoses
piiriüleste tervishoiuteenustega.

Or. da
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Selgitus

Direktiivi eesmärgiks ei ole tervishoiuteenuste kvaliteedi, ohutuse ega tõhususe määratlemine, 
vaid välismaal ravi saavate patsientide õiguste määratlemine.

Muudatusettepanek 201
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiiviga luuakse üldine 
raamistik tasuta, ohutute, kvaliteetsete ja 
tõhusate piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamiseks juhul, kui vaja on äärmiselt 
spetsialiseeritud meditsiinilisi 
protseduure, mida patsiendi elukohas pole 
võimalik saada.

Or. pl

Selgitus

Tervishoid ei saa olla kõikehõlmav, kui ta ei ole tasuta, sest vastasel juhul on see praktikas 
kättesaadav ainult piiratud arvule inimestele. Lisaks tuleks direktiivi kohaldada juhtudel, mil 
vajatakse äärmiselt spetsialiseeritud meditsiinilisi protseduure, mida patsiendi elukohas pole 
võimalik saada. 

Muudatusettepanek 202
Iles Braghetto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Tulemuslikkuse kriteeriumi on vaja selleks, et ära hoida “passiivset rännet” muude 
tervishoiuteenuste järele ja näidata, et asjaomased teenused sobivad haiguse puhul, mille 
tõttu patsient on oma liikmesriigist teise liikmesriiki reisinud.

Muudatusettepanek 203
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiiviga luuakse üldine 
raamistik ohutute, kvaliteetsete ja tõhusate 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamiseks. 
Tervishoiuteenuste eesmärgiks on tagada 
kogu elanikkonnale võrdsetel tingimustel 
hea tervis ja hooldus. Hoolduse andmisel 
austatakse kõigi inimeste võrdsust ja 
üksikisiku väärikust.

Or. sv

Muudatusettepanek 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Kõigil ELi kodanikel on vaba ja võrdne 
juurdepääs tervishoiuteenustele 
järjekorra ja vajaduse alusel.

Or. da
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Selgitus

ELi sotsiaalse vastutuse oluline osa on järjekorra ja vajaduse ning vaba ja võrdse 
juurdepääsu põhimõtete täitmine tervishoiusüsteemis. Nende põhimõtete kohaselt peaksid 
patsiendid saama ravi pärast professionaalse hinnangu andmist nende tervislikule seisundile, 
valu tasemele ja muudele kaebustele ning ooteaja arvessevõtmist. Vaba ja võrdne juurdepääs 
tähendab, et tervishoid peaks olema tasuta ja keegi ei tohiks järjekorras teistest ette pääseda 
seoses isiklike rahaliste võimaluste, staatuse või muude diskrimineerivate kriteeriumidega.

Muudatusettepanek 205
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles üldises raamistikus säilib 
liikmesriikide vastutus kodanikele 
ohutute, kvaliteetsete, tõhusate ja 
piisavate tervishoiuteenuste osutamisel 
oma territooriumil. Tervishoiuteenuste 
olemasolu teises liikmesriigis ei tohi 
ühelgi juhul olla liikmesriikide 
tervishoiuteenuste kaotamise põhjus.
Käesoleva direktiiviga ei tohi mingil juhul 
ergutada liikmesriike oma 
tervishoiuteenuseid kaotama.
Samuti ei tohi direktiivi tulemuseks olla 
see, et patsiente mis tahes viisil 
ergutatakse ravi saamiseks teise
liikmesriiki minema.

Or. nl

Selgitus

Tervishoiuteenused jäävad selgelt iga liikmesriigi enda vastutada ning ei saa aega tohi 
eeldada, et mõni teine liikmesriik osutab neid tema asemel. Käesolev direktiiv ei tohi ergutada 
liikmesriike siirdama oma vastutust Euroopa Liidule või ajendada kindlustusettevõtteid ostma 
raviteenuseid majanduslikel põhjustel välismaalt.
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Muudatusettepanek 206
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes, 
olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse isikute 
suhtes, kes on tervishoiusüsteemi raames 
kindlustatud ja kes saavad piiriüleseid 
tervishoiuteenuseid vastavalt kõnealuse 
tervishoiusüsteemi poolt kindlakstehtud 
vajadusele.

Or. pt

Muudatusettepanek 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes, 
olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse artiklis 
4 määratletud tervishoiuteenuste 
osutamise suhtes, mis ei ole tagatud 
määrusega (EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta.

Or. es

Selgitus

On kaheldav, kas käesoleva direktiiviga on vaja reguleerida piiriülest ravi ja patsientide 
liikuvust, kuna see on juba tagatud kehtiva ühenduse õigusaktiga 
sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (määrus 883/2004). Määruse 883/2004 
ja käesoleva direktiivi reguleerimisala vahele tuleks tõmmata selge piir.
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Muudatusettepanek 208
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes, 
olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes.

Or. en

Selgitus

Täiendused tunduvad üleliigsed, sest neid nimetatakse tervishoiuteenuse määratluses artikli 4 
punktis a.

Muudatusettepanek 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes, 
olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise ja 
nende patsientide suhtes, kes iseseisvalt 
otsustavad välismaal tervishoiuteenuseid 
taotleda.
Käesoleva direktiiviga ei ergutata 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisele 
ega õhutata liikmesriigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi saatma selle 
riigi patsiente teise liikmesriigi 
tervishoiusüsteemis ravi saama.

Or. fr
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Selgitus

La Commission ne respecte pas les dispositions des traités en matière de systèmes de santé, 
sachant que l'organisation, la fourniture et le financement des soins de santé relèvent de la 
seule compétence des Etats membres. Par conséquent il est nécessaire de supprimer cette 
référence. Il est également nécessaire de préciser quels types de patients sont concernés par 
cette directive. Il convient enfin de souligner que cette directive ne doit pas constituer un 
moyen pour un Etat membre de se défausser de sa mission d'intérêt général par l'envoi 
généralisé de patients dans d'autres Etats membres, ce au détriment de ses propres patients 
qui ne bénéficieraient plus de soins de proximité et des patients des Etats membres d'accueil 
qui pourraient voir augmenter les délais d'attente.

Muudatusettepanek 210
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes, 
olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise 
suhtes, olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 211
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes, 
olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise 
suhtes, olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.
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Or. de

Selgitus

Piiriülese mõõtmeta tervishoiuteenuste osutamine jääb liikmesriikide kohustuseks.

Muudatusettepanek 212
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes, 
olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise 
suhtes, olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga selgitatakse, et käesoleva direktiivi kohaldamisala hõlmab ainult 
piiriüleseid tervishoiuteenuseid.

Muudatusettepanek 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes, 
olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes,
olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
riiklike, era- ja kombineeritud 
ravikindlustusskeemide suhtes. 
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Or. nl

Muudatusettepanek 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes, 
olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes, 
olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused. 
Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste 
suhtes, mis kuuluvad peamiselt 
pikaajalise hoolduse valdkonda, 
sealhulgas eelkõige teenused, mida 
osutatakse pika ajavahemiku jooksul ja 
mille eesmärgiks on aidata inimesi, kes 
vajavad abi tavaliste igapäevaste
toimingute juures.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigil liikmesriikidel on käesoleva 
direktiivi alusel õigus otsustada, kas 
tervishoiuteenuseid osutab avalik sektor, 
kui tervishoiuteenuseid osutatakse nende 
territooriumil.

Or. da
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Selgitus

Riikliku tervishoiusüsteemi osutatavate teenuste kvaliteedi seisukohast on väga tähtis, et 
riiklik süsteem ei annaks vahendeid ega töötajaid tervishoiuteenuseid osutavatele 
eraettevõtjatele. Eraettevõtjad osutavad ainult neid tervishoiuteenuseid, mis on rahalisest 
seisukohast kõige ligitõmbavamad, ja jätavad kõik muu riikliku süsteemi hooleks.

Muudatusettepanek 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga ei piirata 
liikmesriikide õigust kehtestada oma 
territooriumil või sellelt territooriumilt 
lähtuvalt osutatavatele
tervishoiuteenustele meditsiinilisi ja 
eetilisi kriteeriume.

Or. en

Selgitus

Asutamislepingu artiklis 55 nimetatud artikli 46 lõikes 1 sätestatakse: "Käesoleva peatüki 
sätted ja nende alusel võetud meetmed ei mõjuta nende õigus- ja haldusnormide 
kohaldatavust, mis sätestavad väliskodanike teistsuguse kohtlemise avaliku korra, julgeoleku 
või rahvatervise huvides.” Seega võivad liikmesriigid oma tervishoiuteenustele meditsiinilis-
eetilisi kriteeriume kehtestada.

Muudatusettepanek 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et täita oma tervishoiusüsteemidele 
üldistes huvides usaldatud ülesandeid, 
järgivad liikmesriigid käesoleva direktiivi 
täitmisel üldhuvi põhimõtteid; need on 
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tervishoiuteenuste kõikehõlmavus, 
kvaliteetse arstiabi kättesaadavus, 
võrdsus, solidaarsus ja taskukohasus. Et 
tagada rahvatervise kõrge tase, nagu on 
nõutud asutamislepingu artiklis 152, 
peaksid liikmesriigid eelistama neid 
põhimõtteid juhul, kui need satuvad 
käesoleva direktiivi sätetega vastuollu. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi kohaldamise ja üldhuvi põhimõtete vahekord peaks olema selge. Kuna 
tervishoiuteenused on üldhuviteenused, tuleks eelistada rahvatervisega seotud kaalutlusi ja 
muid üldhuvisid, et saavutada asutamislepingu artiklite 16 ja 152 eesmärgid.  

Muudatusettepanek 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et täita nende tervishoiusüsteemidele 
üldistes huvides usaldatud ülesandeid, 
järgivad liikmesriigid käesoleva direktiivi 
täitmisel üldhuvi põhimõtteid; need on 
tervishoiuteenuste kõikehõlmavus, 
kvaliteetse arstiabi kättesaadavus, 
võrdsus, solidaarsus ja taskukohasus. Et 
tagada rahvatervise kõrge tase, nagu on 
nõutud asutamislepingu artiklis 152, 
peaksid liikmesriigid eelistama neid 
põhimõtteid juhul, kui need satuvad 
käesoleva direktiivi sätetega vastuollu.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi kohaldamise ja üldhuvi põhimõtete vahekord peaks olema selge. Kuna 
tervishoiuteenused on üldhuviteenused, tuleks eelistada rahvatervisega seotud kaalutlusi ja 
muid üldhuvisid, et saavutada asutamislepingu artikli 152 eesmärgid.
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Muudatusettepanek 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et tagada EÜ asutamislepingu artikli 152 
kohaselt nõutav rahvatervise kõrge tase, 
peaksid liikmesriigid eelistama artiklis 1 
nimetatud põhimõtteid, juhul kui 
käesoleva direktiivi sätted satuvad nende 
põhimõtetega vastuollu.

Or. en

Muudatusettepanek 220
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punktid -a a ja -a b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) direktiiv 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta;
-a b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul;

Or. en
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Muudatusettepanek 221
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punktid -a a ja -a b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) direktiiv 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta;
-a b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul;

Or. en

Selgitus

Viited nendele direktiividele on üle toodud artiklist 5.

Muudatusettepanek 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise määrused, eriti nõukogu 
14. juuni 1971. aasta määruse (EÜ) nr 
1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide 
kohaldamise kohta ühenduse piires 
liikuvate töötajate, füüsilisest isikust 
ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) 
artikkel 22 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus 
(EÜ) nr 883/2004
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise kohta.

f) sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise määrused, eriti nõukogu 
14. juuni 1971. aasta määruse (EÜ) nr 
1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide 
kohaldamise kohta ühenduse piires 
liikuvate töötajate, füüsilisest isikust 
ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) 
artiklid 19, 20, 22 ja 25 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 
(sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise kohta) artiklid 17, 18, 19, 
20, 27 ja 28.

Or. nl
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Muudatusettepanek 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise määrused, eriti nõukogu 
14. juuni 1971. aasta määruse (EÜ) nr 
1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide 
kohaldamise kohta ühenduse piires 
liikuvate töötajate, füüsilisest isikust 
ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) 
artikkel 22 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus 
(EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise kohta.

f) sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise määrused, eriti nõukogu 
14. juuni 1971. aasta määruse (EÜ) nr 
1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide 
kohaldamise kohta ühenduse piires 
liikuvate töötajate, füüsilisest isikust 
ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) 
artikkel 22 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus 
(EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise kohta, ja nende 
rakendusmäärused.

Or. fr

Selgitus

Täpsuse huvides tuleks viidata täiendavatele tekstidele.

Muudatusettepanek 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punktid g a ja g b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) direktiiv 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta;
g b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul.
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Or. fr

Muudatusettepanek 225
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
jaanuari 2003. aasta direktiiv 
2002/98/EÜ, millega kehtestatakse 
inimvere ja verekomponentide kogumise, 
uurimise, töötlemise, säilitamise ja 
jaotamise kvaliteedi- ja ohutusnõuded 
ning muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ;

Or. en

Muudatusettepanek 226
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 
märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/23/EÜ, 
inimkudede ja -rakkude annetamise, 
hankimise, uurimise, töötlemise, 
säilitamise, ladustamise ja jaotamise 
kvaliteedi- ja ohutusstandardite 
kehtestamise kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 227
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g c) Direktiiv 92/49/EMÜ 
otsekindlustustegevusega, välja arvatud 
elukindlustustegevusega seotud 
õigusnormide kooskõlastamise kohta, 
seoses komisjonile antud 
rakendusvolitustega;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) nõukogu 18. juuni 1992. aasta 
direktiiv 92/49/EMÜ 
otsekindlustustegevusega, välja arvatud 
elukindlustustegevusega seotud 
õigusnormide kooskõlastamise kohta, 
millega muudetakse direktiive 
73/239/EMÜ ja 88/357/EMÜ (kolmas 
kahjukindlustuse direktiiv);

Or. nl
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Muudatusettepanek 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on täidetud tingimused, mille 
kohaselt on vastavalt määruse (EÜ) nr 
1408/71 artiklile 22 vaja luba teise 
liikmesriigi territooriumile minemiseks, et 
saada seal vajalikku ravi, kohaldatakse 
nimetatud määruse sätteid ja käesoleva 
direktiivi artiklite 6, 7, 8 ja 9 sätteid ei 
kohaldata. Kui aga kindlustatu soovib 
saada tervishoiuteenust teises liikmesriigis 
teistel tingimustel, kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9 ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1408/71 
artiklit 22 ei kohaldata. Kui on täidetud 
määruse (EÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõikes 
2 sätestatud loa andmise tingimused, 
antakse luba ja makstakse hüvitist 
kooskõlas osutatud määrusega. Sellisel 
juhul ei kohaldata käesoleva direktiivi 
artikleid 6, 7, 8 ja 9.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Artikkel on ülemäära keeruline ja vajab lihtsustamist. Patsientidel on väga raske kindlaks 
teha, kas nad kuuluvad määruse 1408/71 sätete või käesoleva direktiivi sätete 
kohaldamisalasse, ja selle hindamine tuleks jätta kindlustajariikide ametiasutustele. 
Asjaomased asutused peaksid oma otsust põhjendama.



PE418.304v02-00 26/64 AM\766244ET.doc

ET

Muudatusettepanek 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on täidetud tingimused, mille 
kohaselt on vastavalt määruse (EÜ) nr 
1408/71 artiklile 22 vaja luba teise 
liikmesriigi territooriumile minemiseks, et 
saada seal vajalikku ravi, kohaldatakse 
nimetatud määruse sätteid ja käesoleva 
direktiivi artiklite 6, 7, 8 ja 9 sätteid ei 
kohaldata. Kui aga kindlustatu soovib 
saada tervishoiuteenust teises liikmesriigis 
teistel tingimustel, kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9 ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1408/71 
artiklit 22 ei kohaldata. Kui on täidetud 
määruse (EÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõikes 
2 sätestatud loa andmise tingimused, 
antakse luba ja makstakse hüvitist 
kooskõlas osutatud määrusega. Sellisel 
juhul ei kohaldata käesoleva direktiivi 
artikleid 6, 7, 8 ja 9.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Välja jäetud õigusliku selguse huvides, kooskõlas artikli 2 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 231
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on täidetud tingimused, mille 
kohaselt on vastavalt määruse (EÜ) nr 
1408/71 artiklile 22 vaja luba teise 
liikmesriigi territooriumile minemiseks, et 

välja jäetud
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saada seal vajalikku ravi, kohaldatakse 
nimetatud määruse sätteid ja käesoleva 
direktiivi artiklite 6, 7, 8 ja 9 sätteid ei 
kohaldata. Kui aga kindlustatu soovib 
saada tervishoiuteenust teises liikmesriigis 
teistel tingimustel, kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9 ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1408/71 
artiklit 22 ei kohaldata. Kui on täidetud 
määruse (EÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõikes 
2 sätestatud loa andmise tingimused, 
antakse luba ja makstakse hüvitist 
kooskõlas osutatud määrusega. Sellisel 
juhul ei kohaldata käesoleva direktiivi 
artikleid 6, 7, 8 ja 9.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on täidetud tingimused, mille 
kohaselt on vastavalt määruse (EÜ) nr 
1408/71 artiklile 22 vaja luba teise 
liikmesriigi territooriumile minemiseks, et 
saada seal vajalikku ravi, kohaldatakse 
nimetatud määruse sätteid ja käesoleva 
direktiivi artiklite 6, 7, 8 ja 9 sätteid ei 
kohaldata. Kui aga kindlustatu soovib 
saada tervishoiuteenust teises liikmesriigis 

2. Käesolevas direktiivis ei käsitleta 
kindlustatud isikute ajutiselt teises 
liikmesriigis viibimise ajal meditsiinilistel 
põhjustel vajalikuks osutunud 
tervishoiuteenuste kulude katmist. Samuti 
ei mõjuta käesolev direktiiv patsientide 
õigust saada luba raviks teises 
liikmesriigis, kui on täidetud tingimused, 
mis on sätestatud 
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teistel tingimustel, kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9 ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1408/71 
artiklit 22 ei kohaldata. Kui on täidetud 
määruse (EÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõikes 
2 sätestatud loa andmise tingimused, 
antakse luba ja makstakse hüvitist 
kooskõlas osutatud määrusega. Sellisel 
juhul ei kohaldata käesoleva direktiivi 
artikleid 6, 7, 8 ja 9.

sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise määrustes, eriti nõukogu 
14. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ) nr 
1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide 
kohaldamise kohta ühenduse piires 
liikuvate töötajate, füüsilisest isikust 
ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) 
artiklis 22 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse 
(EÜ) nr 883/2004 
(sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise kohta) artiklis 20. Kui 
käesolevas direktiivis on käsitletud 
olukordi, mida on käsitletud ka määruses 
(EMÜ) nr 1408/71 ja määruses (EÜ) nr 
883/2004, siis kohaldatakse neid määrusi 
ja käesolevat direktiivi ei kohaldata.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse täiendavalt määruste 1408/71 ja 883/2004 ja käesoleva 
direktiivi kohaldamisala ning nende prioriteedivahekorda.

Muudatusettepanek 233
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on täidetud tingimused, mille 
kohaselt on vastavalt määruse (EÜ) nr 
1408/71 artiklile 22 vaja luba teise 
liikmesriigi territooriumile minemiseks, et 
saada seal vajalikku ravi, kohaldatakse 
nimetatud määruse sätteid ja käesoleva 
direktiivi artiklite 6, 7, 8 ja 9 sätteid ei 
kohaldata. Kui aga kindlustatu soovib 
saada tervishoiuteenust teises liikmesriigis
teistel tingimustel, kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9 ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1408/71 

2. Kui on täidetud tingimused, mille 
kohaselt on vastavalt määruse (EÜ) nr 
1408/71 artiklile 22 vaja luba teise 
liikmesriigi territooriumile minemiseks, et 
saada seal vajalikku ravi, kohaldatakse 
nimetatud määruse sätteid ja käesoleva 
direktiivi artiklite 6, 7, 8 ja 9 sätteid ei 
kohaldata. Kui aga kindlustatu soovib 
minna teise liikmesriiki ambulatoorsele 
ravile teistel tingimustel, kohaldatakse 
käesoleva direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9. 
Kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1408/71 
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artiklit 22 ei kohaldata. Kui on täidetud 
määruse (EÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõikes 2 
sätestatud loa andmise tingimused, antakse 
luba ja makstakse hüvitist kooskõlas 
osutatud määrusega. Sellisel juhul ei 
kohaldata käesoleva direktiivi artikleid 6, 
7, 8 ja 9.

artikli 22 lõikes 2 sätestatud loa andmise 
tingimused, antakse luba ja makstakse 
hüvitist kooskõlas osutatud määrusega. 
Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9.

Or. nl

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks tuleb käesolevas direktiivis selgesti eristada ambulatoorset ja 
haiglaravi. Ambulatoorse ravi puhul on patsiendil valida, kas minna ravile eelloaga või mitte, 
millest tuleneb, kas kohaldatakse määrust nr 1408/71 või käesolevat direktiivi. Haiglaravi ja 
võrdväärse ravi korral on finantsmõju nii patsiendi kui tervishoiusüsteemi jaoks palju 
suurem. See põhjustab patsientide ja tervishoiuteenuste osutajate õiguslikku ebakindlust.

Muudatusettepanek 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on täidetud tingimused, mille
kohaselt on vastavalt määruse (EÜ) nr 
1408/71 artiklile 22 vaja luba teise 
liikmesriigi territooriumile minemiseks, et 
saada seal vajalikku ravi, kohaldatakse 
nimetatud määruse sätteid ja käesoleva 
direktiivi artiklite 6, 7, 8 ja 9 sätteid ei 
kohaldata. Kui aga kindlustatu soovib 
saada tervishoiuteenust teises liikmesriigis 
teistel tingimustel, kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9 ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1408/71 artiklit 
22 ei kohaldata. Kui on täidetud määruse 
(EÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõikes 2 
sätestatud loa andmise tingimused, antakse 
luba ja makstakse hüvitist kooskõlas 
osutatud määrusega. Sellisel juhul ei 
kohaldata käesoleva direktiivi artikleid 6, 
7, 8 ja 9.

2. Kuni määruse (EÜ) nr 883/2004 
jõustumiseni kehtib reegel, et kui on 
täidetud tingimused, mille kohaselt on 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1408/71 artiklile 
22 vaja luba teise liikmesriigi 
territooriumile minemiseks, et saada seal 
vajalikku ravi, kohaldatakse nimetatud 
määruse sätteid ja käesoleva direktiivi 
artiklite 6, 7, 8 ja 9 sätteid ei kohaldata.
Kui aga kindlustatu soovib saada 
tervishoiuteenust teises liikmesriigis teistel 
tingimustel, kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9 ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1408/71 artiklit 
22 ei kohaldata. Kui on täidetud määruse 
(EÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõikes 2 
sätestatud loa andmise tingimused, antakse 
luba ja makstakse hüvitist kooskõlas 
osutatud määrusega. Sellisel juhul ei 
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kohaldata käesoleva direktiivi artikleid 6, 
7, 8 ja 9.

Or. nl

Muudatusettepanek 235
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on täidetud tingimused, mille
kohaselt on vastavalt määruse (EÜ) nr 
1408/71 artiklile 22 vaja luba teise 
liikmesriigi territooriumile minemiseks, et 
saada seal vajalikku ravi, kohaldatakse 
nimetatud määruse sätteid ja käesoleva 
direktiivi artiklite 6, 7, 8 ja 9 sätteid ei 
kohaldata. Kui aga kindlustatu soovib 
saada tervishoiuteenust teises liikmesriigis 
teistel tingimustel, kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9 ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1408/71 artiklit 
22 ei kohaldata. Kui on täidetud määruse 
(EÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõikes 2 
sätestatud loa andmise tingimused, antakse 
luba ja makstakse hüvitist kooskõlas 
osutatud määrusega. Sellisel juhul ei 
kohaldata käesoleva direktiivi artikleid 6, 
7, 8 ja 9.

2. Kui on täidetud tingimused, mille 
kohaselt on vastavalt määruse (EÜ) nr 
1408/71 artikli 22 lõikele 2 – või, pärast 
määruse (EÜ) nr 883/2004 jõustumist, 
vastavalt selle määruse artikli 20 lõikele 2 
–  vaja luba teise liikmesriigi 
territooriumile minemiseks, et saada seal 
vajalikku ravi, kohaldatakse nimetatud 
määruse sätteid ja käesoleva direktiivi 
artiklite 6, 7, 8 ja 9 sätteid ei kohaldata. 
Kui aga kindlustatu soovib saada 
tervishoiuteenust teises liikmesriigis teistel 
tingimustel, kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9 ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1408/71 artiklit 
22 – või, pärast määruse (EÜ) nr 
883/2004 jõustumist, selle määruse artiklit 
20 – ei kohaldata. Kui on täidetud määruse 
(EÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõikes 2 
sätestatud loa andmise tingimused, antakse 
luba ja makstakse hüvitist kooskõlas 
osutatud määrusega. Sellisel juhul ei 
kohaldata käesoleva direktiivi artikleid 6, 
7, 8 ja 9.

Or. hu

Selgitus

Meie arvates muudab artikli 3 lõike 2 esimese ja teise lause ning kolmanda ja neljanda lause 
sarnasus teksti tarbetult keeruliseks.

Õigusteksti ühtsuse huvides ja eelkõige artikli 4 punkti g sätete sidususe tagamiseks tuleb 
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käesolevas lõikes viidata määrusele (EÜ) nr 883/2004 ja eelkõige selle artikli 22 lõikele 2, 
kus – nagu ka määruse (EÜ) nr 1408/71 artikli 20 lõikes 2 – käsitletakse loa alusel välismaal 
toimuvat ravi.

Muudatusettepanek 236
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid teavitavad üksteist 
viivitamata ja ennetavalt 
tervishoiuteenuste osutajatest või 
tervishoiutöötajatest, kelle registris 
olemise või teenuste osutamise õiguse 
suhtes võetakse regulatiivmeetmeid.  

Or. en

Muudatusettepanek 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Alates määruse (EÜ) nr 883/2004 
jõustumisest kehtib reegel, et kui on 
täidetud tingimused, mille alusel tuleb 
(EÜ) nr 883/2004 artikli 20 kohaselt anda 
luba teise liikmesriigi territooriumile 
minemiseks, et saada seal vajalikku ravi, 
kohaldatakse nimetatud määruse sätteid 
ja käesoleva direktiivi artiklite 6, 7, 8 ja 9 
sätteid ei kohaldata. Kui aga kindlustatu 
soovib saada tervishoiuteenust teises 
liikmesriigis teistel tingimustel, 
kohaldatakse käesoleva direktiivi artikleid 
6, 7, 8 ja 9 ning nõukogu määruse (EÜ) 
nr 883/2004 artiklit 20 ei kohaldata. Kui 
on täidetud määruse (EÜ) nr 883/2004 
artikli 20 lõikes 2 sätestatud loa andmise 
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tingimused, antakse alati luba ja 
makstakse hüvitist kooskõlas osutatud 
määrusega. Sellisel juhul ei kohaldata 
käesoleva direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9.

Or. nl

Muudatusettepanek 238
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui käesoleva direktiivi sätted lähevad 
vastuollu mõne teise ühenduse õigusakti 
sättega, millega reguleeritakse tervishoiu 
konkreetseid aspekte, on teise ühenduse 
õigusakti sätted ülimuslikud ja neid 
kohaldatakse nende asjaomaste 
eriolukordade puhul. Eeltoodu hõlmab 
järgmisi õigusakte:

välja jäetud

a) direktiiv 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta;
b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui käesoleva direktiivi sätted lähevad välja jäetud
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vastuollu mõne teise ühenduse õigusakti 
sättega, millega reguleeritakse tervishoiu 
konkreetseid aspekte, on teise ühenduse 
õigusakti sätted ülimuslikud ja neid 
kohaldatakse nende asjaomaste 
eriolukordade puhul. Eeltoodu hõlmab 
järgmisi õigusakte:
a) direktiiv 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta;
b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul.

Or. fr

Muudatusettepanek 240
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) määrus (EMÜ) nr 1408/71;

Or. nl

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks tuleb käesolevas direktiivis selgesti eristada ambulatoorset ja 
haiglaravi. Ambulatoorse ravi puhul on patsiendil valida, kas minna ravile eelloaga või mitte, 
millest tuleneb, kas kohaldatakse määrust nr 1408/71 või käesolevat direktiivi. Haiglaravi ja 
võrdväärse ravi korral on finantsmõju nii patsiendi kui tervishoiusüsteemi jaoks palju 
suurem. 
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Muudatusettepanek 241
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tervishoiutöötajate ja patsientide 
vaheliste lepingute puhul on käesolev 
direktiiv ülimuslik tarbija õiguste 
direktiivi ettepaneku suhtes 
(KOM(2008)614);

Or. de

Selgitus 

Komisjoni 8. oktoobri 2008. aasta ettepanek võtta vastu direktiiv tarbija õiguste kohta 
(KOM(2008)614) puudutab nende tarbijate õigusi, kes sõlmivad lepingu füüsilisest isikust 
ettevõtjana töötava tervishoiuspetsialistiga, ning see võib käesoleva direktiiviga vastuollu 
minna.

Muudatusettepanek 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kohaldavad käesoleva 
direktiivi sätteid kooskõlas Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu sätetega.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vt käesoleva artikli lõike 2 muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepanek 243
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) „tervishoiuteenus” – ennetava või raviva 
iseloomuga või taastumisega seotud 
hooldus, mis kõnealusele isikule antakse 
või kirjutatakse ette tervishoiutöötaja 
vastutusel, kelle kutseala on reguleeritud 
liikmesriigis, kus ta on registreeritud;

Or. pt

Muudatusettepanek 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) „tervishoiuteenus” – tervishoiuteenused 
ja tooted, mida tervishoiutöötaja 
patsientidele osutab või välja kirjutab 
eesmärgiga hinnata, säilitada või taastada 
nende tervislikku seisundit või ennetada 
patoloogia teket;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on tervishoiuteenuse määratlust selgemaks muuta.
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Muudatusettepanek 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) „tervishoiuteenus” – tervishoiuteenus, 
mida osutatakse patsientidele, et hinnata 
nende tervislikku seisundit, seda säilitada 
või taastada. Artiklite 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 
tähenduses tähendab tervishoiuteenus 
ravi, mis kuulub kindlustajariigi 
õigusaktides sätestatud, 
tervishoiuteenustega seotud hüvitiste alla.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus esitatud määratlus on määrustega 1408/71 ja 883/2004 
paremini kooskõlas. Hõlmatud on ka tervishoiuteenused, mida ei osuta otseselt 
”tervishoiutöötajad”. Käesolev direktiiv ei hõlma hüvitisi, mis ei ole kindlustava liikmesriigi 
seaduste kohaselt tervishoiuteenustega seotud hüvitised. 

Muudatusettepanek 246
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) „tervishoiuteenus” – tervishoiuteenused 
ja tooted, mida tervishoiutöötajad 
patsientidele osutavad või välja 
kirjutavad, et nende tervislikku seisundit 
hinnata, säilitada või taastada või vältida 
nende haigestumist, olenemata sellest, 
kuidas teenust riigis korraldatakse, 
osutatakse ja rahastatakse või kas see on 
avalik või erateenus;

Or. en
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Muudatusettepanek 247
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) „tervishoiuteenus” – tervishoiuteenused 
ja tooted, mida tervishoiutöötajad 
patsientidele osutavad või välja 
kirjutavad, et nende tervislikku seisundit 
hinnata, säilitada või taastada või vältida 
nende haigestumist, olenemata sellest, 
kuidas teenust riigis korraldatakse, 
osutatakse ja rahastatakse või kas see on 
avalik või erateenus;

Or. en

Selgitus

Endine tervishoiuteenuse määratlus, kus viidati reguleeritavatele tervishoiuga seotud 
kutsealadele, oli liiga piiratud, sest see ei hõlmanud kogu Euroopa Kohtu pädevust seoses 
tervishoiuvaldkonna teenuste ja kaupade vaba liikumisega. 

Muudatusettepanek 248
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) „tervishoiuteenus” – tervishoiuteenused 
ja tooted, mida tervishoiutöötajad 
patsientidele osutavad või välja 
kirjutavad, et nende tervislikku seisundit 
hinnata, säilitada või taastada, olenemata 
sellest, kuidas seda riigis korraldatakse, 
osutatakse ja rahastatakse või kas see on 
avalik või erateenus;

Or. en



PE418.304v02-00 38/64 AM\766244ET.doc

ET

Selgitus

Komisjoni ettepaneku esialgne tervishoiuteenuse määratlus oleks võinud põhjustada olulisi 
õiguslikke probleeme, sest see ei hõlmanud kõiki tervishoiuteenuse vorme. Seetõttu püütakse 
käesoleva muudatusettepanekuga muuta määratlust lihtsamaks ja õiguslikust seisukohast 
selgemaks. 

Muudatusettepanek 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) „tervishoiuteenus” – tervishoiuteenus,
mida osutatakse patsientidele nende 
tervisliku seisundi hindamiseks, 
säilitamiseks või taastamiseks või 
haigestumise ennetamiseks, olenemata 
sellest, kuidas teenust riigis korraldatakse, 
osutatakse ja rahastatakse või kas see on 
avalik või erateenus;

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis keskendutakse patsientidele ja nende tervislikule seisundile, mitte 
kutsetöötajatele ega tervishoiuteenuse osutajatele.

Muudatusettepanek 250
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) „tervishoiuteenus” – tervishoiuteenused 
või tooted, sealhulgas farmaatsiatooted ja 
meditsiiniseadmed, mida osutab või 
kirjutab ette tervishoiutöötaja või mida 
osutatakse või kirjutatakse ette tema 
järelevalve all kutsetegevuse raames, 
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avalik või erateenus; olenemata sellest, kuidas hooldust riigis 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas see on avalik või erateenus;

Or. en

Muudatusettepanek 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Artikli 4 punktis a esitatud määratlus on faktiliselt kooskõlas põhjenduses 22 nimetatud 
sektoriviisilise erandiga ja direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) artikli 2 lõike 2 
punktiga f. Seal nimetatud teenustele lisatakse käesolevas määratluses tervishoiuga seotud 
tooted (nt ravimid ja meditsiiniseadmed). Tulemuseks on sisult ühtne õigusaktide kogum.

Muudatusettepanek 252
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „tervishoiuteenus” – tervishoiuteenus, 
mida osutab tervishoiutöötaja või mida 

a) „tervishoiuteenus” – tervishoiuteenused 
või tooted, eelkõige meditsiini- või 
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osutatakse tema järelevalve all 
kutsetegevuse raames, olenemata sellest, 
kuidas teenust riigis korraldatakse, 
osutatakse ja rahastatakse või kas see on 
avalik või erateenus;

farmaatsiatooted ning ravimid või 
meditsiiniseadmed, mida osutab või 
kirjutab ette tervishoiutöötaja või mida 
osutatakse või kirjutatakse ette tema 
järelevalve all kutsetegevuse raames, 
olenemata sellest, kuidas hooldust  riigis 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas see on avalik või erateenus;

Or. en

Selgitus

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition.
Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.

Muudatusettepanek 253
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl
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Selgitus

Tuleb selgelt sätestada, et tervishoiutöötajad peavad olema nõuetekohase kvalifikatsiooniga, 
mida kinnitavad sobivad liikmesriikide diplomid, mis annavad neile õiguse riikliku ja 
ühenduse õiguse alusel oma kutsealal töötada.

Muudatusettepanek 254
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) tervishoiuteenus” – tervishoiuteenus, 
mida osutab tervishoiutöötaja või mida 
osutatakse tema järelevalve all 
kutsetegevuse raames, olenemata sellest, 
kuidas teenust riigis korraldatakse või kas 
seda osutatakse tavatingimustes või 
eriolukorras;

Or. en

Selgitus

Ilmne on, et õnnetuse (või katastroofi) korral tuleks tervishoiuteenuseid osutada minimaalsete 
haldusmenetlustega eelnevate lubade taotlemiseks. 
Vajadus kiiresti reageerida piirialadel tekkivatele eriolukordadele eeldab liikmesriikide ja 
nende erakorralise meditsiiniabi teenistuste ulatuslikku piirkondlikku koostööd.

Muudatusettepanek 255
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud,
või tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud 

b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud;
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või asutatud;

Or. en

Muudatusettepanek 256
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud, 
või tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud 
või asutatud;

b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud;

Or. en

Selgitus

Vt ülaltoodut – piiriülene tervishoiuteenus on piiratud patsientide liikuvusega.

Muudatusettepanek 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud, 
või tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud 
või asutatud;

(b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud;

Or. es
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Selgitus

Piiriülese tervishoiu mõiste hõlmaks nii patsientide liikuvust kitsamas tähenduses kui ka 
selliste tervishoiuteenuste liikuvust, mida saab osutada kaugteenusena; viitamist käesolevas 
artiklis tervishoiuteenuste osutajatele ei peeta asjakohaseks.

Muudatusettepanek 258
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud, 
või tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud 
või asutatud; 

b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud; 

Or. en

Selgitus

Piiriülene tervishoiuteenus on piiratud patsientide individuaalse liikuvusega.

Muudatusettepanek 259
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud, 
või tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud 
või asutatud;

b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis või mida ei osuta liikmesriik, 
kus patsient on liitunud 
sotsiaalkindlustussüsteemiga vastavalt 
määruses (EMÜ) nr 1408/71 sätestatud 
kooskõlastamiseeskirjadele;
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Or. nl

Selgitus

Piiriülese tervishoiu määratlus - väljendiga “või mida ei osuta liikmesriik" tagatakse, et 
mõiste hõlmab ka telemeditsiini.

Muudatusettepanek 260
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud, 
või tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse osutaja 
asub või kus ta on registreeritud või 
asutatud;

b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud, 
või tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse osutaja 
asub või kus ta on registreeritud või 
asutatud, juhul, kui vaja on spetsiaalseid 
meditsiinilisi protseduure, mida patsiendi 
elukohas ei ole võimalik saada;

Or. pl

Selgitus

Iga liikmesriik peaks püüdma tagada tervishoiuteenuste osutamise eelkõige oma 
territooriumil.

Muudatusettepanek 261
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „tervishoiuteenuse kasutamine teises 
liikmesriigis” – tervishoiuteenus, mida ei 
osutata selles liikmesriigis, kus patsient 

välja jäetud
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on kindlustatud;

Or. en

Muudatusettepanek 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „tervishoiuteenuse kasutamine teises 
liikmesriigis” – tervishoiuteenus, mida ei 
osutata selles liikmesriigis, kus patsient 
on kindlustatud;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

See punkt on liigne ja tuleks seetõttu välja jätta.

Muudatusettepanek 263
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Tervishoiutöötaja mõiste määratlemine ei ole enam oluline, kui viide sellele mõistele artikli 4 
punktist a välja jäetakse.

Muudatusettepanek 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Ilmsetel põhjustel näib mõiste „meditsiinipraktik” olevat sobivam, kuna arstiteaduse kraad ei 
ole vajalik tingimus, et tervishoiutöötajad saaksid tervishoiuvaldkonnas tegutseda.

Muudatusettepanek 265
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ilmne on, et õnnetuse (või katastroofi) korral tuleks tervishoiuteenuseid osutada minimaalsete 
haldusmenetlustega eelnevate lubade taotlemiseks. 
Vajadus kiiresti reageerida piirialadel tekkivatele eriolukordadele eeldab liikmesriikide ja 
nende erakorralise meditsiiniabi teenistuste ulatuslikku piirkondlikku koostööd. 
Parameedikud on sellistel juhtudel olulised töötajad.

Muudatusettepanek 266
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 267
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „tervishoiutöötaja” – arst, üldõde, 
hambaarst, ämmaemand või farmatseut 
direktiivi 2005/36/EÜ tähenduses või muu 
spetsialist, kes tegutseb tervishoiusektoris 

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

reguleeritud kutseala raames direktiivi 
2005/36/EÜ artikli 3 lõike 1 punktis a 
määratletud tähenduses või liikmesriigis, 
kus ravi toimub, seaduslikult tervishoiuga 
tegelev isik; 

Or. en

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 268
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „tervishoiuteenuse osutaja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes osutab liikmesriigi 
territooriumil seaduslikult 
tervishoiuteenuseid;

e) „tervishoiuteenuse osutaja” –
tervishoiutöötaja vastavalt punktis d 
toodud määratlusele või juriidiline isik, 
kes osutab liikmesriigi territooriumil 
seaduslikult tervishoiuteenuseid;

Or. pt

Muudatusettepanek 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab või 
soovib saada liikmesriigis 
tervishoiuteenuseid;

f) „patsient” – käesoleva direktiivi 
tähenduses füüsiline isik, kes kavatseb 
reisida teise liikmesriiki, et saada seal 
tervishoiuteenust;

Or. en
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Selgitus

Niisuguse määratlusega selgitatakse, et patsiendid, kes juba elavad või viibivad teises 
liikmesriigis, kui tekib vajadus tervishoiuteenuse järele, ei kuulu käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse (nende patsientide õigusi hõlmavad juba määrused 1408/71 ja 883/2004).

Muudatusettepanek 270
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab või 
soovib saada liikmesriigis 
tervishoiuteenuseid;

f) „patsient” – isik, kes on 
tervishoiusüsteemis kindlustatud või on 
selle raames hüvitisesaaja, ja kes on teises 
liikmesriigis vajalikke tervishoiuteenuseid 
saanud;

Or. pt

Muudatusettepanek 271
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab või 
soovib saada liikmesriigis 
tervishoiuteenuseid;

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab või 
püüab saada liikmesriigis 
tervishoiuteenuseid;

Or. en
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Muudatusettepanek 272
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab või 
soovib saada liikmesriigis 
tervishoiuteenuseid;

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab või 
püüab saada liikmesriigis 
tervishoiuteenuseid;

Or. en

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 273
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab või 
soovib saada liikmesriigis 
tervishoiuteenuseid;

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab või 
püüab saada liikmesriigis 
tervishoiuteenuseid;

Or. en

Selgitus

Sõnastus on kooskõlas direktiivi muude osadega. Sellega selgitatakse, et patsient taotleb 
aktiivselt välismaal tervishoiuteenust.
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Muudatusettepanek 274
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f)„patsient” – füüsiline isik, kes saab või 
soovib saada liikmesriigis 
tervishoiuteenuseid;

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab või 
püüab saada liikmesriigis 
tervishoiuteenuseid;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on suurendada patsiendi mõiste õiguslikku selgust.

Muudatusettepanek 275
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab või 
soovib saada liikmesriigis 
tervishoiuteenuseid;

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab või 
püüab saada liikmesriigis 
tervishoiuteenuseid;

Or. fr

Selgitus

Tuleks selgelt öelda, et patsient püüab aktiivselt tervishoiuteenuseid saada.
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Muudatusettepanek 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab või 
soovib saada liikmesriigis 
tervishoiuteenuseid;

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab 
liikmesriigis tervishoiuteenuseid;

Or. es

Selgitus

Oluline on, et isik saab tervishoiuteenuseid, mitte see, et ta soovib neid saada.

Muudatusettepanek 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punktid f a ja f b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a ) „kiiret abi vajav akuutses seisundis 
patsient“ – patsient, kelle tervislik seisund 
on väga ohtlik, eelkõige kui on oht, et 
patsient lähitulevikus sureb või ta 
elutähtsad organid lakkavad töötamast, ja 
kelle raviks on kaheldamatult vaja 
tervishoiuteenistuste viivitamatut 
sekkumist;
f b) „vabatahtlik patsient“ – patsient, kes 
valib ravi saamise koha mitmesugustel 
põhjustel, näiteks parem ravi, lühem 
ooteaeg, perekondlikud põhjused või 
paranemise mugavus.

Or. it
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Selgitus

Tuleb säilitada vahetegemine kiiret abi vajavate patsientide ja patsientide vahel, kes 
vabatahtlikult soovivad ravi välismaal. 

Muudatusettepanek 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „kindlustatud isik” – g) „kindlustatud isik” – isik, kes on 
kindlustatud vastavalt määruse (EÜ) nr 
883/2004 artikli 1 punkti c määratlusele;

(i) kuni määruse (EÜ) nr 883/2004 
kohaldamise kuupäevani: määruse (EÜ) 
nr 1408/71 artiklite 1, 2 ja 4 sätete 
kohaselt kindlustatud isik;
(ii) määruse (EÜ) nr 883/2004 
kohaldamise kuupäevast alates: isik, kes 
on kindlustatud isik määruse (EÜ) nr 
883/2004 artikli 1 punkti c tähenduses;

Or. es

Selgitus

 Määrus (EÜ) nr 883/2004 jõustub 1. jaanuaril 2009.

Muudatusettepanek 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) kindlustatud isik, nagu on 
määratletud eraravikindlustuse poliisi 
tingimustes;
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Or. nl

Muudatusettepanek 280
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

h) „kindlustajariik” – liikmesriik, kus 
patsient on kindlustatud; kui tema 
elukohariigi asutus on pädev asutus 
vastavalt määruse (EMÜ) nr 1408/71 
artikli 22 lõike 3 teisele lõigule või 
määruse (EMÜ) nr 883/2004 artikli 20 
lõikele 4 või artikli 27 lõikele 5, loetakse 
elukohariik kindlustajariigiks;

Or. de

Selgitus

Ettepaneku tekstis ei võeta arvesse välismaal elavaid isikuid (piiriülesed töötajad, kes elavad 
ühes ELi liikmesriigis ja töötavad teises liikmesriigis, samuti pensionärid, kes on omandanud 
pensioniõigused ühes või mitmes ELi liikmesriigis ja elavad kolmandas liikmesriigis). Uue 
sõnastuse tulemuseks on see, et elukohajärgne tervisekindlustusasutus peab katma teises ELi 
liikmesriigis tehtud kulutused, kui seda näevad ette ka viidatud määrused.
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Muudatusettepanek 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

h) „kindlustajariik” – liikmesriik, kus 
patsient on kindlustatud isik. Kui patsient 
elab seaduslikult liikmesriigis ja ei ole 
kindlustatud üheski Euroopa 
sotsiaalkindlustussüsteemis, aga tal on 
tunnustatud õigus saada 
tervishoiuteenuseid, on kindlustajariigiks 
elukohaliikmesriik;

Or. es

Selgitus

Ettepanekus ei võeta arvesse kõiki neid juhtumeid, kus kodanikel on tunnustatud õigus 
tervishoiuteenustele, mis ei pruugi vastata kindlustatud isiku mõistele.

Muudatusettepanek 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

h) „kindlustajariik” – liikmesriik, kus 
patsient on kindlustatud, või liikmesriik, 
kus patsient elab, kui see ei ole sama 
liikmesriik, kus ta on kindlustatud;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas määruse 883/2004 sätetega.
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Muudatusettepanek 284
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 285
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) „meditsiiniseade“ – meditsiiniseade, 
nagu see on määratletud direktiivis 
93/427EMÜ või direktiivis 90/385/EMÜ 
või direktiivis 98/78/EÜ.

Or. nl

Selgitus

Tervishoiuga seotud kaupade (st meditsiiniseadmete) ostmine oli Deckeri kohtuasja teemaks 
(antud juhul olid vaidlusaluseks seadmeks prillid), mistõttu peaks selle lisama ka direktiivi, 
mille eesmärgiks on Kohlli ja Deckeri kohtuotsuste kodifitseerimine.
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Muudatusettepanek 286
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. nl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 287
John Bowis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) „meditsiiniseade“ – meditsiiniseade, 
nagu see on määratletud nõukogu 14. 
juuni 1993. aasta direktiivis 93/42/EMÜ 
meditsiiniseadmete kohta või nõukogu 20. 
juuni 1990. aasta direktiivis 90/385/EMÜ 
aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. 
aasta direktiivis 98/79/EÜ meditsiiniliste 
in vitro diagnostikavahendite kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 288
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) „meditsiiniseade“ – meditsiiniseade, 
nagu see on määratletud nõukogu 14. 
juuni 1993. aasta direktiivis 93/42/EMÜ 
meditsiiniseadmete kohta või nõukogu 20. 
juuni 1990. aasta direktiivis 90/385/EMÜ 
aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. 
aasta direktiivis 98/79/EÜ meditsiiniliste 
in vitro diagnostikavahendite kohta;

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadme mõiste määratlemine on vajalik.

Muudatusettepanek 289
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) „tervishoiutehnoloogia“ – ravim või 
meditsiiniseade või meditsiinilised ja 
kirurgilised toimingud, samuti tervishoius 
kasutatavad meetmed haiguste 
ennetamiseks, diagnoosimiseks või raviks; 

Or. en

Selgitus

See täiendav määratlus on vajalik, sest artiklites 5 ja 17 viidatakse tervishoiutehnoloogiale.
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Muudatusettepanek 290
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) „tervishoiutehnoloogia“ – ravim või 
meditsiiniseade või meditsiinilised ja 
kirurgilised toimingud, samuti tervishoius 
kasutatavad meetmed haiguste 
ennetamiseks, diagnoosimiseks või raviks.

Or. en

Selgitus

Tervishoiutehnoloogia mõiste määratlemine on vajalik.

Muudatusettepanek 291
Iles Braghetto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „kahju” – tervishoiuteenuste 
osutamisest põhjustatud kõrvaltoimed või 
kahjustused.

l) „kahjulik mõju” – ettekavatsemata 
kahjustus või komplikatsioon, mida 
asjaomase seisundi ravi või taotletud 
tervishoiuteenuse osutamine tavaliselt 
kaasa ei too.

Or. en

Selgitus

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
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adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”.

Muudatusettepanek 292
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „kahju” – tervishoiuteenuste 
osutamisest põhjustatud kõrvaltoimed või 
kahjustused.

l) „kahju” – määratletakse piiriüleses 
tervishoius viitega ravi osutava 
liikmesriigi olemasolevale õiguslikule 
raamistikule, ja arusaamine sellest, mis 
on kahju, võib liikmesriigiti erineda.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „kahju” – tervishoiuteenuste 
osutamisest põhjustatud kõrvaltoimed või 
kahjustused.

l) „kahju” – määratletakse piiriüleses 
tervishoius viitega ravi osutava 
liikmesriigi olemasolevale õiguslikule 
raamistikule.

Or. en

Selgitus

Kahju mõiste määratlemisel tuleb arvestada sellega, et kahju määratlused on liikmesriikide 
õigussüsteemides erinevad. Segaduste vältimiseks tuleks ravitavate patsientide puhul 
rakendada kahju õiguslikku määratlust, mis kehtib vastavas liikmesriigis.
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Muudatusettepanek 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „kahju” – tervishoiuteenuste 
osutamisest põhjustatud kõrvaltoimed või 
kahjustused.

„kahju” – mõiste, mida määratletakse 
vastavalt raviva liikmesriigi seadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „kahju” – tervishoiuteenuste osutamisest 
põhjustatud kõrvaltoimed või kahjustused.

l) „kahju” – tervishoiuteenuste osutamisest 
põhjustatud kahjulikud tagajärjed või 
tagajärjed, mis tulenevad põhjuslikust 
seosest tervishoiuteenuste osutamisega.

Or. hu

Selgitus

Meie arvates ei ole kahju mõiste direktiivi ettepanekus piisavalt täpselt määratletud ja 
seetõttu tekivad ulatuslikud õigusliku tõlgendamise võimalused. Tsiviilõigusega seotud 
täpsem määratlus teeniks paremini patsientide ja liikmesriikide huve. Ei ole selge, miks 
direktiivi ettepanekus mainitakse lisaks kõrvaltoimetele ka kahjustusi. Ühtlasi soovitame 
lisada teksti „kahjulikud tagajärjed, mis tulenevad põhjuslikust seosest tervishoiuteenuste 
osutamisega“.
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Muudatusettepanek 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „kahju” – tervishoiuteenuste osutamisest 
põhjustatud kõrvaltoimed või kahjustused.

l) „kahju” – tervishoiuteenuste osutamisest 
tervisele põhjustatud kõrvaltoimed või 
kahjustused, kui neid saab seostada ainult 
parimate jõupingutuste kohustusega, 
mille kohaselt tervishoiutöötajad peavad 
tegema kõik, mis nende võimuses, et 
patsiendi tervislikku seisundit taastada.

Or. fr

Selgitus

Tuleb täpsustada, missugust kahju on mõeldud, ning et tervishoiuteenuste osutamisel võivad 
ravil olla tõsised tagajärjed sõltuvalt patsiendi tervislikust seisundist. 

Muudatusettepanek 297
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „kahju” – tervishoiuteenuste osutamisest 
põhjustatud kõrvaltoimed või kahjustused.

l) „kahju” – tervishoiuteenuste osutamisest 
põhjustatud välditavad kõrvaltoimed või 
kahjustused.

Or. nl

Selgitus

Komisjoni esitatud kahju mõiste on liiga lai. Artikli 5 lõike 1 punkti d kohaselt annaks see 
patsientidele hüvituse saamise õiguse isegi juhul, kui meditsiinilist viga või hooletust ei 
esinenud, samal ajal kui paljude liikmesriikide seadustes on hüvituse andmine sätestatud 
ainult vea või hooletuse korral.
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Muudatusettepanek 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „kahju” – tervishoiuteenuste osutamisest 
põhjustatud kõrvaltoimed või kahjustused.

l) „kahju” – tervishoiuteenuste osutamisest 
tervisele põhjustatud kõrvaltoimed või 
kahjustused, mida saab seostada ainult 
tervishoiutöötaja tegevuse kohustusega.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et kahju mõiste on seotud tervishoiuga ja see peab selgelt järgnema 
tervishoiutöötaja tegevusele, vaatamata ravi faktilisele tulemusele.

Muudatusettepanek 299
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „kahju” – tervishoiuteenuste osutamisest 
põhjustatud kõrvaltoimed või kahjustused.

l) „kahju” – tervishoiuteenuste osutamisest 
põhjustatud kõrvaltoimed või kahjustused
vastavalt nende määratlusele 
liikmesriikide seadustes.

Or. nl

Selgitus

Lähimuspõhimõtte kohaselt kuulub tervishoiuteenuste osutamisest tulenenud kahju hüvitamise 
reguleerimine liikmesriikide pädevusse. Seda enam tuleks liikmesriikidel endil lubada 
määratleda kahju määr, mis annab kannatanutele õiguse hüvitusele. Mitmete liikmesriikide 
mittesüülise vastutuse süsteemis on sätestatud alammäär, mistõttu hüvitust on võimalik saada 
üksnes "olulise" kahju korral.
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Muudatusettepanek 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) „patsiendi tervisekaart“ või 
„haiguslugu“ – kõik dokumendid, mis 
sisaldavad mis tahes andmeid, 
hinnanguid ja teavet patsiendi olukorra ja 
kliiniliste muutuste kohta raviprotsessi 
jooksul. 

Or. es

Selgitus

Seda mõistet kasutatakse direktiivi ettepanekus korduvalt, mistõttu peetakse vajalikuks lisada 
selle määratlus.
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