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Tarkistus 189
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan
turvallista, korkealaatuista ja tehokasta 
valtioiden rajat ylittävää terveydenhuoltoa 
koskevat yleiset puitteet.

Tämän direktiivin tavoitteena on 
täydentää sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisen nykyisiä 
lainsäädännöllisiä puitteita (asetus 
1408/71/EY ja sen jälkeen annettu asetus 
883/2004/EY) potilaiden oikeuksien 
soveltamiseksi tuotettaessa turvallista,
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa. Tällä 
direktiivillä luodaan rajat ylittävään 
liikkuvuuteen sovellettavat potilaiden 
oikeuksia koskevat yleiset puitteet.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 190
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
turvallista, korkealaatuista ja tehokasta 
valtioiden rajat ylittävää terveydenhuoltoa 
koskevat yleiset puitteet.

Tässä direktiivissä asetetaan turvallisen ja 
korkealaatuisen terveydenhuollon 
saatavuutta toisessa jäsenvaltiossa 
koskevat säännöt ja vahvistetaan 
jäsenvaltioiden väliset terveydenhuollon 
yhteistyöjärjestelyt, joissa otetaan täysin 
huomioon kansallinen toimivalta 
terveydenhuollon järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

Jäsenvaltioiden on otettava direktiivin 
täytäntöönpanossa huomioon 
universaalisuuden, korkealaatuiseen 
hoitoon pääsyn, tasapuolisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden periaatteet.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen ensimmäisen osan tarkoituksena on selkeyttää direktiivin tavoitteita.
Jälkimmäinen osa on siirretty komission ehdotuksen 5 artiklasta, koska näiden periaatteiden 
esittäminen sopii paremmin tähän artiklaan.

Tarkistus 191
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
turvallista, korkealaatuista ja tehokasta 
valtioiden rajat ylittävää terveydenhuoltoa 
koskevat yleiset puitteet.

Tässä direktiivissä asetetaan säännöt 
toisessa jäsenvaltiossa saadun hoidon 
kustannusten korvaamisesta, kun potilas 
päättää mennä toiseen jäsenvaltioon 
hoitoa saadakseen, ja se mahdollistaa 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
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terveysteknologian arvioinnissa ja 
osaamiskeskusten ja sähköisen 
terveydenhuollon kehittämisessä samalla, 
kun otetaan täysin huomioon kansallinen 
toimivalta terveydenhuollon 
järjestämisessä ja tarjoamisessa yleisen 
saatavuuden, yhteisvastuullisuuden, 
kohtuuhintaisuuden, alueellisesti 
tasavertaisen saatavuuden sekä 
demokraattisen valvonnan periaatteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivin eri tarkoitusperät tulevat selkeämmin esille, kun sen tavoite määritellään tällä 
tavalla. Jo direktiivin tavoitteen kuvauksessa on tärkeää viitata jäsenvaltioiden vastuuseen ja 
kaikkiin niihin periaatteisiin, jotka terveyspolitiikassa olisi otettava huomioon.

Tarkistus 192
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
turvallista, korkealaatuista ja tehokasta 
valtioiden rajat ylittävää terveydenhuoltoa 
koskevat yleiset puitteet.

Tässä direktiivissä asetetaan turvallisen ja 
korkealaatuisen terveydenhuollon 
saatavuutta toisessa jäsenvaltiossa 
koskevat säännöt ja vahvistetaan 
jäsenvaltioiden väliset terveydenhuollon 
yhteistyöjärjestelyt, joissa otetaan täysin 
huomioon kansallinen toimivalta 
terveydenhuollon järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tavoitteesta tulisi näkyä, että jäsenvaltiot ovat EY:n perustamissopimuksen 
mukaisesti toimivaltaisia terveydenhuollon järjestämisessä ja tarjoamisessa.
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Tarkistus 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
turvallista, korkealaatuista ja tehokasta 
valtioiden rajat ylittävää terveydenhuoltoa 
koskevat yleiset puitteet.

Tässä direktiivissä asetetaan turvallisen ja 
korkealaatuisen terveydenhuollon 
saatavuutta toisessa jäsenvaltiossa 
koskevat säännöt ja vahvistetaan 
jäsenvaltioiden väliset terveydenhuollon 
yhteistyöjärjestelyt, joissa otetaan täysin
huomioon kansallinen toimivalta 
terveydenhuollon järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin tavoitteena tulisi olla nimenomaisesti turvallisen ja korkealaatuisen 
terveydenhuollon saatavuus. 152 artiklan 5 kohdan mukaisesti terveydenhuollon 
järjestäminen ja tarjoaminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Tarkistus 194
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
turvallista, korkealaatuista ja tehokasta 
valtioiden rajat ylittävää terveydenhuoltoa 
koskevat yleiset puitteet.

Tässä direktiivissä asetetaan turvallisen ja 
korkealaatuisen terveydenhuollon 
saatavuutta toisissa jäsenvaltioissa 
koskevat säännöt ja vahvistetaan 
jäsenvaltioiden väliset terveydenhuollon 
yhteistyöjärjestelyt, joissa otetaan täysin 
huomioon kansallinen toimivalta 
terveydenhuollon järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.
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Or. de

Perustelu

Tarkoituksena ei ole antaa rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevia yleisiä sääntöjä vaan 
helpottaa potilaiden liikkuvuutta.

Tarkistus 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden 
rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevat 
yleiset puitteet.

Tässä direktiivissä vahvistetaan EU:n 
kansalaisten tasapuolista turvalliseen, 
korkealaatuiseen ja tehokkaaseen 
terveydenhuoltoon pääsyä koskevat yleiset 
puitteet ja vahvistetaan jäsenvaltioiden 
väliset yhteistyömekanismit 
terveydenhuollon alalla rajoittamatta 
terveydenhuollon järjestämistä ja 
tarjoamista koskevaa kansallista 
toimivaltaa.

Or. es

Perustelu

Nykyisen potilaiden liikkuvuutta korostavan ehdotuksen voidaan katsoa hyödyttävän 
tietynlaisia kansalaisia (asioista hyvin perillä olevia, kielitaitoisia ihmisiä, joilla on suuri 
ostovoima), mutta kyse on kuitenkin vähemmistöstä.

Tarkistuksessa ehdotetaan, että ehdotuksen tavoitteessa ei keskitytä ainoastaan potilaiden 
liikkuvuuteen (joka vaikuttaa vain vähemmistöön) vaan hoidon laadun ja turvallisuuden 
parantamiseen sekä jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön, jotka ovat kaikkia kansalaisia 
hyödyttäviä näkökohtia.
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Tarkistus 196
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan
turvallista, korkealaatuista ja tehokasta 
valtioiden rajat ylittävää terveydenhuoltoa
koskevat yleiset puitteet.

Tässä direktiivissä asetetaan turvalliseen, 
korkealaatuiseen ja tehokkaaseen 
valtioiden rajat ylittävään 
terveydenhuoltoon pääsyä koskevat yleiset 
puitteet rajoittamatta EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklan 5 
kohdassa vahvistettua terveydenhuollon 
järjestämistä ja tarjoamista koskevaa 
kansallista toimivaltaa.

Or. pt

Tarkistus 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa koskevat yleiset 
puitteet.

Ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmille asetetut 
yleisen edun mukaiset tehtävät, jotka 
perustuvat universaalisuuden, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyn, 
tasapuolisuuden, yhteisvastuullisuuden ja 
terveyspalvelujen kohtuuhintaisuuden 
periaatteisiin, tässä direktiivissä 
vahvistetaan turvallista, korkealaatuista ja 
tehokasta valtioiden rajat ylittävää 
terveydenhuoltoa ja rajat ylittävän 
terveydenhuollon korvaamisen 
edellytyksiä koskevat yleiset puitteet.

Or. fr
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Perustelu

Direktiivin 1 artiklassa tulisi viitata periaatteisiin, joihin terveydenhuoltojärjestelmien 
toiminta perustuu. Lisäksi siinä olisi tehtävä selväksi, että direktiivillä myös pyritään 
määrittelemään edellytykset terveydenhuollon kustannusten korvaamiselle silloin, kun 
kustannukset aiheutuvat muussa kuin potilaan vakuutusjäsenvaltiossa.

Tarkistus 198
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden 
rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevat 
yleiset puitteet.

Tässä direktiivissä vahvistetaan valtioiden 
rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevat 
yleiset puitteet, ja sen tarkoituksena on 
parantaa hoitoon pääsyä jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmissä sekä niiden 
laatua ja tehokkuutta.

Or. nl

Perustelu

Direktiivi on kaksiosainen: toinen osa koskee potilaiden oikeuksia rajatylittävässä 
terveydenhuollossa ja toinen tiettyjä terveydenhuollon järjestämisen yleisempiä näkökohtia, 
kuten jäsenvaltioiden velvollisuutta tehdä yhteistyötä.

Tarkistus 199
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa koskevat yleiset 
puitteet.

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa ja rajat 
ylittävän terveydenhuollon korvauksia
koskevat yleiset puitteet.
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Or. en

Perustelu

Ei ole toivottavaa luoda eroja jäsenvaltioiden ja rajat ylittävän terveydenhuollon välillä.
Kotijäsenvaltiossaan hoitoa saavilla olisi oltava samat oikeudet kuin niillä potilailla, jotka 
saavat tai haluavat saada hoitoa ja palveluja toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
turvallista, korkealaatuista ja tehokasta 
valtioiden rajat ylittävää terveydenhuoltoa 
koskevat yleiset puitteet.

Tällä direktiivillä luodaan rajatylittävässä 
terveydenhuollossa sovellettavia 
potilaiden oikeuksia koskevat yleiset 
puitteet.

Or. da

Perustelu

Tämän direktiivin asiana ei ole määritellä terveydenhuollon laatua, turvallisuutta ja 
tehokkuutta vaan selventää potilaiden oikeuksia silloin, kun he saavat hoitoa ulkomailla.

Tarkistus 201
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa koskevat yleiset 
puitteet.

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden rajat 
ylittävää maksutonta terveydenhuoltoa 
koskevat yleiset puitteet, kun potilas 
tarvitsee erikoissairaanhoidon erityisen 
vaativia toimenpiteitä, joita 
asuinpaikkakunnalla ei ole saatavilla.
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Or. pl

Perustelu

Terveydenhoito ei voi olla universaalia, jos se ei ole maksutonta, koska muutoin se olisi 
käytännössä ainoastaan harvojen saatavilla. Lisäksi direktiiviä olisi sovellettava, kun potilas 
tarvitsee erikoissairaanhoidon erityisen vaativia toimenpiteitä, joita asuinpaikkakunnalla ei 
ole saatavilla.

Tarkistus 202
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa koskevat yleiset 
puitteet.

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
vaikuttavaa, turvallista, korkealaatuista ja 
tehokasta valtioiden rajat ylittävää 
terveydenhuoltoa koskevat yleiset puitteet.

Or. it

Perustelu

Vaikuttavuuskriteeri on tarpeen, jotta voidaan estää "passiivinen siirtyminen" muihin 
terveyspalveluihin ja jotta voidaan osoittaa, että kyseiset palvelut ovat sellaisia, että toiseen 
jäsenvaltioon matkustanut potilas saa asianmukaista hoitoa sairauteensa.

Tarkistus 203
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa koskevat yleiset 
puitteet.

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa koskevat yleiset 
puitteet. Terveydenhuollon tavoitteena on 
turvata yhtäläisin perustein koko väestön 
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hyvä terveys ja hoito. Hoitoa annetaan 
yhdenvertaisesti ja ihmisarvoa 
kunnioittaen.

Or. sv

Tarkistus 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa koskevat yleiset 
puitteet.

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa koskevat yleiset 
puitteet.

Kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla 
on oltava tasapuolisesti mahdollisuus 
maksuttomaan terveydenhuoltoon 
vuorollaan ja hoitotarpeen mukaan.

Or. da

Perustelu

Olennainen osa sosiaalista vastuuta EU:ssa on, että terveydenhuoltojärjestelmässä 
noudatetaan periaatetta, jonka mukaan "maksuttomaan" hoitoon on päästävä "tasapuolisesti" 
kukin "vuorollaan" ja "hoitotarpeen mukaan". Tämän mukaisesti potilaiden tulee saada 
hoitoa ammattihenkilön arvion, kipujen ja muiden komplikaatioiden vakavuuden sekä hoitoon 
pääsyn jonotusajan perusteella. Tasapuolinen pääsy maksuttomaan hoitoon tarkoittaa, että 
hoito on ilmaista ja että ketään ei aseteta etusijalle taloudellisen tilanteensa tai asemansa 
perusteella tai muulla syrjivällä perusteella.
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Tarkistus 205
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Näissä yleisissä puitteissa jäsenvaltioilla 
itsellään on edelleen vastuu turvallisen, 
korkealaatuisen, tehokkaan ja 
määrällisesti riittävän terveydenhuollon 
tarjoamisesta kansalaisille alueellaan.
Jäsenvaltiot eivät missään tapauksessa 
saa supistaa terveyspalveluitaan sillä 
perusteella, että niitä on saatavilla myös 
muissa jäsenvaltioissa.
Tämä direktiivi ei mitenkään saa 
kannustaa jäsenvaltioita supistamaan 
omaa terveydenhuoltoaan.
Tämä direktiivi ei myöskään saa johtaa 
siihen, että potilaita mitenkään 
kannustetaan menemään toiseen 
jäsenvaltioon saamaan hoitoa.

Or. nl

Perustelu

Terveydenhuolto on edelleen yksiselitteisesti kunkin jäsenvaltion vastuulla. Jäsenvaltio ei voi 
eikä saa odottaa, että toinen jäsenvaltio tarjoaisi sen puolesta terveyspalveluja. Tämä 
direktiivi ei saa kannustaa jäsenvaltioita siirtämään vastuutaan Euroopan unionille tai 
kannustamaan vakuutusyhtiöitä ostamaan hoitoa ulkomailta taloudellisin perustein.

Tarkistus 206
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan 
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, 
miten se on järjestetty, tarjottu tai 

Tätä direktiiviä sovelletaan henkilöihin, 
jotka on vakuutettu tai jotka ovat 
edunsaajia terveydenhoitojärjestelmässä 
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rahoitettu, tai onko se julkista tai 
yksityistä.

ja jotka saavat terveydenhuoltoa yli 
rajojen kyseisessä 
terveydenhuoltojärjestelmässä arvioidun 
tarpeen mukaan.

Or. pt

Tarkistus 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan 
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä.

Tätä direktiiviä sovelletaan 4 artiklassa 
määriteltyyn terveydenhuoltoon, jota ei ole 
turvattu sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 883/2004.

Or. es

Perustelu

On kyseenalaista, onko tällä direktiivillä syytä säännellä rajatylittävää hoitoa ja potilaiden 
liikkuvuutta, joiden takaamisesta on jo huolehdittu yhteisön säädöksellä 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (asetus (EY) N:o 883/2004). Asetuksen (EY) 
N:o 83/2004 ja tämän direktiivin soveltamisalat on syytä määritellä hyvin.

Tarkistus 208
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan 
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 

Direktiiviä sovelletaan terveydenhuoltoon.
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onko se julkista tai yksityistä.

Or. en

Perustelu

Lauseen loppuosa on turha, koska vastaavat asiat on mainittu terveydenhuollon 
määritelmässä 4 artiklan a alakohdassa.

Tarkistus 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan 
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä.

Tätä direktiiviä sovelletaan rajatylittävään
terveydenhuoltoon ja yksittäisiin 
potilaisiin, jotka itsenäisesti päättävät 
hakeutua hoitoon ulkomaille.

Tämän direktiivin tarkoituksena ei ole 
kannustaa rajatylittävän 
terveydenhuollon tuottamista eikä 
myöskään luoda kannusteita potilaiden 
lähettämiselle jonkin jäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmästä toisen 
jäsenvaltion terveydenhuoltojärjestelmään 
hoitoa saamaan.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 210
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan 
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä.

Tätä direktiiviä sovelletaan rajatylittävään
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä.

Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi.

Tarkistus 211
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan 
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä.

Tätä direktiiviä sovelletaan rajatylittävään
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä.

Or. de

Perustelu

Jos terveydenhuollon tarjoaminen ei tapahdu yli rajojen, se on edelleen jäsenvaltioiden 
vastuulla.
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Tarkistus 212
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan 
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä.

Tätä direktiiviä sovelletaan rajatylittävään
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan, että direktiivi koskee ainoastaan rajatylittävää terveydenhuoltoa.

Tarkistus 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan 
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä.

Tätä direktiiviä sovelletaan 
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä. Tätä 
direktiiviä sovelletaan lakisääteisiin ja 
yksityisiin sairausvakuutusjärjestelmiin 
sekä näiden järjestelmien yhdistelmiin.

Or. nl
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Tarkistus 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan 
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä.

Tätä direktiiviä sovelletaan 
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä. Direktiiviä ei 
sovelleta palveluihin, joissa pääasiallisesti 
on kyse pitkäaikaishoidosta, erityisesti 
pitkäaikaispalveluista, joiden 
tarkoituksena on tukea tavanomaisissa 
päivittäisissä toiminnoissaan apua 
tarvitsevia.

Or. en

Tarkistus 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikilla jäsenvaltioilla on tämän 
direktiivin nojalla oikeus päättää, onko 
terveydenhuolto tuotettava julkisella 
sektorilla, jos sitä tuotetaan niiden 
alueella.

Or. da

Perustelu

Julkisen sektorin tuottamien terveyspalvelujen laadun kannalta on tärkeää, että yksityiset 
terveyspalvelujen tuottajat eivät vie sen resursseja tai henkilökuntaa. Yksityiset 
terveyspalveluiden tuottajat tuottavat ainoastaan palveluja, jotka ovat taloudellisesti 
houkuttelevimpia, ja jättävät kaiken muun julkiselle järjestelmälle.
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Tarkistus 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
oikeuteen asettaa niiden alueella tai 
niiden alueelta käsin tuotettua 
terveydenhuoltoa koskevia lääketieteellis-
eettisiä arviointiperusteita.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 55 artiklassa ja 46 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
että tämän luvun määräykset ja niiden nojalla toteutetut toimenpiteet eivät rajoita niiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten soveltamista, joiden mukaan ulkomaalaisiin 
sovelletaan erityissääntelyä yleisen järjestyksen tai turvallisuuden taikka kansanterveyden 
perusteella. Jäsenvaltiot voivat näin ollen asettaa omaa terveydenhuoltoaan koskevia 
lääketieteellis-eettisiä arviointiperusteita.

Tarkistus 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Voidakseen täyttää 
terveydenhuoltojärjestelmilleen asetetut 
yleisen edun mukaiset tehtävät 
jäsenvaltioiden on tätä direktiiviä 
soveltaessaan noudatettava yleisen edun 
periaatteita, joita ovat universaalisuus, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsy, 
tasapuolisuus, yhteisvastuullisuus ja 
terveyspalvelujen kohtuuhintaisuus.
Kansanterveyden korkean tason 
varmistamiseksi EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklan 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi asetettava 



PE418.304v02-00 20/67 AM\766244FI.doc

FI

nämä periaatteet etusijalle, jos tämän 
direktiivin säännökset ovat niiden kanssa 
ristiriidassa.

Or. en

Perustelu

On tarpeen selventää tämän direktiivin ja yleisen edun periaatteiden soveltamisen suhdetta.
Koska terveyspalvelut ovat yleisen edun mukaisia palveluita, etusija olisi annettava 
kansanterveydellisille ja muille yleisen edun mukaisille näkökohdille, jotta EY:n 
perustamissopimuksen 16 ja 152 artiklan mukaiset velvoitteet voidaan täyttää.

Tarkistus 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Voidakseen täyttää 
terveydenhuoltojärjestelmilleen asetetut 
yleisen edun mukaiset tehtävät 
jäsenvaltioiden on tätä direktiiviä 
soveltaessaan noudatettava yleisen edun 
periaatteita, joita ovat universaalisuus, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsy, 
tasapuolisuus, yhteisvastuullisuus ja 
terveyspalvelujen kohtuuhintaisuus.
Kansanterveyden korkean tason 
varmistamiseksi EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklan 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi asetettava 
nämä periaatteet etusijalle, jos tämän 
direktiivin säännökset ovat niiden kanssa 
ristiriidassa.

Or. en

Perustelu

On tarpeen selventää tämän direktiivin ja yleisen edun periaatteiden soveltamisen suhdetta.
Koska terveyspalvelut ovat yleisen edun mukaisia palveluita, etusija olisi annettava 
kansanterveydellisille ja muille yleisen edun mukaisille näkökohdille, jotta EY:n 
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perustamissopimuksen 152 artiklan mukaiset velvoitteet voidaan täyttää.

Tarkistus 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansanterveyden korkean tason 
varmistamiseksi EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklan 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi asetettava 
1 artiklassa tarkoitetut periaatteet 
etusijalle, jos tämän direktiivin 
säännökset ovat niiden kanssa 
ristiriidassa.

Or. en

Tarkistus 220
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – -a a ja -a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) direktiivi 2005/36/EY, 
ammattipätevyyden tunnustamisesta
-a b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista.

Or. en
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Tarkistus 221
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – -a a ja -a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) direktiivi 2005/36/EY, 
ammattipätevyyden tunnustamisesta
-a b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista.

Or. en

Perustelu

Viittaukset näihin direktiiveihin on siirretty 5 artiklasta.

Tarkistus 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevat asetukset, 
erityisesti sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 
1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artikla ja 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004

f) sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevat asetukset, 
erityisesti sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 
1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 19, 20, 22 ja 25 artikla ja 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 
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17, 18, 19, 20, 27 ja 28 artikla

Or. nl

Tarkistus 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevat asetukset, 
erityisesti sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 
1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artikla ja 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004

f) sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevat asetukset sekä 
niiden täytäntöönpanoasetukset, erityisesti 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 
1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artikla ja 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004

Or. fr

Perustelu

Tarkkuuden vuoksi olisi viitattava täydentäviin teksteihin.

Tarkistus 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – g a ja g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) direktiivi 2005/36/EY, 
ammattipätevyyden tunnustamisesta
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g b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista.

Or. fr

Tarkistus 225
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/98/EY, annettu 27 päivänä 
tammikuuta 2003, laatu- ja 
turvallisuusvaatimusten asettamisesta 
ihmisveren ja veren komponenttien 
keräämistä, tutkimista, käsittelyä,
säilytystä ja jakelua varten sekä 
direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta

Or. en

Tarkistus 226
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/23/EY, annettu 31 päivänä 
maaliskuuta 2004, ihmiskudosten ja 
-solujen luovuttamista, hankintaa, 
testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä
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ja jakelua koskevien laatu- ja 
turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta

Or. en

Tarkistus 227
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) neuvoston direktiivi 92/49/ETY 
muuta ensivakuutusta kuin 
henkivakuutusta koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta komissiolle siirretyn 
täytäntöönpanovallan osalta

Or. en

Tarkistus 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) neuvoston direktiivi 92/49/ETY, 
annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, 
muuta ensivakuutusta kuin 
henkivakuutusta koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta sekä direktiivien 
73/239/ETY ja 88/357/ETY muuttamisesta 
(kolmas vahinkovakuutusdirektiivi)

Or. nl
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Tarkistus 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun sellaiset edellytykset täyttyvät, 
joiden mukaan on myönnettävä asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 22 artiklan mukainen 
lupa mennä toiseen jäsenvaltioon 
saamaan asianmukaista hoitoa, 
sovelletaan kyseisen asetuksen 
säännöksiä eikä tämän direktiivin 6, 7, 8 
ja 9 artiklan säännöksiä sovelleta.
Vastaavasti kun vakuutettu henkilö 
hakeutuu terveydenhuoltoon toiseen 
jäsenvaltioon muissa olosuhteissa, 
sovelletaan tämän direktiivin 6, 7 8 ja 9 
artiklaa eikä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklaa sovelleta. Jos 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 
2 kohdassa esitetyt luvan myöntämistä 
koskevat edellytykset kuitenkin täyttyvät, 
lupa on myönnettävä ja etuudet tarjottava 
kyseisen asetuksen mukaisesti. Tällöin 
tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklaa ei 
sovelleta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä artikla on tarpeettoman monimutkainen ja sitä on yksinkertaistettava. Potilaan on hyvin 
vaikea tietää, sovelletaanko asetuksen (EY) N:o 1408/71 vai tämän direktiivin säännöksiä, ja 
tämän päätöksen tekeminen on jätettävä vakuutusjäsenvaltion viranomaisille. Näiden 
viranomaisten on perusteltava päätöksensä.
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Tarkistus 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun sellaiset edellytykset täyttyvät, 
joiden mukaan on myönnettävä asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 22 artiklan mukainen 
lupa mennä toiseen jäsenvaltioon 
saamaan asianmukaista hoitoa, 
sovelletaan kyseisen asetuksen 
säännöksiä eikä tämän direktiivin 6, 7, 8 
ja 9 artiklan säännöksiä sovelleta.
Vastaavasti kun vakuutettu henkilö 
hakeutuu terveydenhuoltoon toiseen 
jäsenvaltioon muissa olosuhteissa, 
sovelletaan tämän direktiivin 6, 7 8 ja 9 
artiklaa eikä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklaa sovelleta. Jos 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 
2 kohdassa esitetyt luvan myöntämistä 
koskevat edellytykset kuitenkin täyttyvät, 
lupa on myönnettävä ja etuudet tarjottava 
kyseisen asetuksen mukaisesti. Tällöin 
tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklaa ei 
sovelleta.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Kohta poistetaan säädöksen selkeyttämiseksi yhdenmukaisesti 2 artiklaan tehdyn tarkistuksen 
kanssa.
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Tarkistus 231
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun sellaiset edellytykset täyttyvät, 
joiden mukaan on myönnettävä asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 22 artiklan mukainen 
lupa mennä toiseen jäsenvaltioon 
saamaan asianmukaista hoitoa, 
sovelletaan kyseisen asetuksen 
säännöksiä eikä tämän direktiivin 6, 7, 8 
ja 9 artiklan säännöksiä sovelleta.
Vastaavasti kun vakuutettu henkilö 
hakeutuu terveydenhuoltoon toiseen 
jäsenvaltioon muissa olosuhteissa, 
sovelletaan tämän direktiivin 6, 7 8 ja 9 
artiklaa eikä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklaa sovelleta. Jos 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 
2 kohdassa esitetyt luvan myöntämistä 
koskevat edellytykset kuitenkin täyttyvät, 
lupa on myönnettävä ja etuudet tarjottava 
kyseisen asetuksen mukaisesti. Tällöin 
tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklaa ei 
sovelleta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun sellaiset edellytykset täyttyvät, 
joiden mukaan on myönnettävä asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 22 artiklan mukainen 
lupa mennä toiseen jäsenvaltioon 
saamaan asianmukaista hoitoa, 
sovelletaan kyseisen asetuksen 
säännöksiä eikä tämän direktiivin 6, 7, 8 
ja 9 artiklan säännöksiä sovelleta.
Vastaavasti kun vakuutettu henkilö 
hakeutuu terveydenhuoltoon toiseen 
jäsenvaltioon muissa olosuhteissa, 
sovelletaan tämän direktiivin 6, 7 8 ja 9 
artiklaa eikä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklaa sovelleta. Jos 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 
2 kohdassa esitetyt luvan myöntämistä 
koskevat edellytykset kuitenkin täyttyvät, 
lupa on myönnettävä ja etuudet tarjottava 
kyseisen asetuksen mukaisesti. Tällöin 
tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklaa ei 
sovelleta.

2. Tässä direktiivissä ei käsitellä 
kustannusten korvaamista 
terveydenhuollosta, joka tulee 
lääketieteellisistä syistä välttämättömäksi, 
kun vakuutettu oleskelee tilapäisesti 
toisessa jäsenvaltiossa. Tämä direktiivi ei 
myöskään vaikuta potilaiden oikeuteen 
saada lupa hoitoon toisessa 
jäsenvaltiossa, jos 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevissa asetuksissa, 
erityisesti sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 
1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklassa ja 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 20 artiklassa, säädetyt 
edellytykset täyttyvät. Jos tämän 
direktiivin piiriin kuuluu tilanteita, jotka 
kuuluvat myös asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 ja asetuksen (EY) N:o 
883/2004 piiriin, sovelletaan kyseisiä 
asetuksia, ja tätä direktiiviä ei sovelleta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään toisaalta asetusten 1408/71 ja 883/2004 ja toisaalta tämän 
direktiivin soveltamispiirien eroja ja niiden keskinäistä ensisijaisuutta.
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Tarkistus 233
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun sellaiset edellytykset täyttyvät, 
joiden mukaan on myönnettävä asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 22 artiklan mukainen 
lupa mennä toiseen jäsenvaltioon saamaan 
asianmukaista hoitoa, sovelletaan kyseisen 
asetuksen säännöksiä eikä tämän 
direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklan säännöksiä 
sovelleta. Vastaavasti kun vakuutettu 
henkilö hakeutuu terveydenhuoltoon
toiseen jäsenvaltioon muissa olosuhteissa, 
sovelletaan tämän direktiivin 6, 7 8 ja 9 
artiklaa eikä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklaa sovelleta. Jos 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 2 
kohdassa esitetyt luvan myöntämistä 
koskevat edellytykset kuitenkin täyttyvät, 
lupa on myönnettävä ja etuudet tarjottava 
kyseisen asetuksen mukaisesti. Tällöin 
tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklaa ei 
sovelleta.

2. Kun sellaiset edellytykset täyttyvät, 
joiden mukaan on myönnettävä asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 22 artiklan mukainen 
lupa mennä toiseen jäsenvaltioon saamaan 
asianmukaista hoitoa, sovelletaan kyseisen 
asetuksen säännöksiä eikä tämän 
direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklan säännöksiä 
sovelleta. Vastaavasti kun vakuutettu 
henkilö menee toiseen jäsenvaltioon 
hakeutuakseen avoterveydenhoitoon
muissa olosuhteissa, sovelletaan tämän 
direktiivin 6, 7 8 ja 9 artiklaa eikä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
22 artiklaa sovelleta. Jos asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklan 2 kohdassa esitetyt 
luvan myöntämistä koskevat edellytykset 
kuitenkin täyttyvät, lupa on myönnettävä ja 
etuudet tarjottava kyseisen asetuksen 
mukaisesti. Tällöin tämän direktiivin 6, 7, 
8 ja 9 artiklaa ei sovelleta.

Or. nl

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi direktiivissä täytyy tehdä selvästi ero avoterveydenhoidon ja 
sairaalahoidon välillä. Avoterveydenhoidossa potilas voi valita, lähteekö hän ennakkoluvan 
saatuaan vai ilman sitä eli sovelletaanko asetusta N:o 1408/71 vai tätä direktiiviä.
Sairaalahoidossa ja vastaavassa taloudelliset seuraukset ovat suuremmat sekä potilaalle että 
hoitojärjestelmälle. Tämä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta sekä potilaille että hoidon 
tarjoajille.
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Tarkistus 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun sellaiset edellytykset täyttyvät, 
joiden mukaan on myönnettävä asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 22 artiklan mukainen 
lupa mennä toiseen jäsenvaltioon saamaan 
asianmukaista hoitoa, sovelletaan kyseisen 
asetuksen säännöksiä eikä tämän 
direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklan säännöksiä 
sovelleta. Vastaavasti kun vakuutettu 
henkilö hakeutuu terveydenhuoltoon 
toiseen jäsenvaltioon muissa olosuhteissa, 
sovelletaan tämän direktiivin 6, 7 8 ja 9 
artiklaa eikä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklaa sovelleta. Jos 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 2 
kohdassa esitetyt luvan myöntämistä 
koskevat edellytykset kuitenkin täyttyvät, 
lupa on myönnettävä ja etuudet tarjottava 
kyseisen asetuksen mukaisesti. Tällöin 
tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklaa ei 
sovelleta.

2. Asetuksen (EY) N:o 883/2004 
voimaantuloon saakka sovelletaan 
seuraavaa: kun sellaiset edellytykset 
täyttyvät, joiden mukaan on myönnettävä 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 
mukainen lupa mennä toiseen 
jäsenvaltioon saamaan asianmukaista 
hoitoa, sovelletaan kyseisen asetuksen 
säännöksiä eikä tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 
9 artiklan säännöksiä sovelleta. Vastaavasti 
kun vakuutettu henkilö hakeutuu 
terveydenhuoltoon toiseen jäsenvaltioon 
muissa olosuhteissa, sovelletaan tämän 
direktiivin 6, 7 8 ja 9 artiklaa eikä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
22 artiklaa sovelleta. Jos asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklan 2 kohdassa esitetyt 
luvan myöntämistä koskevat edellytykset 
kuitenkin täyttyvät, lupa on myönnettävä ja 
etuudet tarjottava kyseisen asetuksen 
mukaisesti. Tällöin tämän direktiivin 6, 7, 
8 ja 9 artiklaa ei sovelleta.

Or. nl

Tarkistus 235
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun sellaiset edellytykset täyttyvät, 
joiden mukaan on myönnettävä asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 22 artiklan mukainen 
lupa mennä toiseen jäsenvaltioon saamaan 
asianmukaista hoitoa, sovelletaan kyseisen 

2. Kun sellaiset edellytykset täyttyvät, 
joiden mukaan on myönnettävä asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 2 kohdan –
tai asetuksen (EY) N:o 883/2004 
voimaantulon jälkeen sen 20 artiklan 2 
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asetuksen säännöksiä eikä tämän 
direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklan säännöksiä 
sovelleta. Vastaavasti kun vakuutettu 
henkilö hakeutuu terveydenhuoltoon 
toiseen jäsenvaltioon muissa olosuhteissa, 
sovelletaan tämän direktiivin 6, 7 8 ja 9 
artiklaa eikä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklaa sovelleta. Jos 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 2 
kohdassa esitetyt luvan myöntämistä 
koskevat edellytykset kuitenkin täyttyvät, 
lupa on myönnettävä ja etuudet tarjottava 
kyseisen asetuksen mukaisesti. Tällöin 
tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklaa ei 
sovelleta.

kohdan – mukainen lupa mennä toiseen 
jäsenvaltioon saamaan asianmukaista 
hoitoa, sovelletaan kyseisen asetuksen 
säännöksiä eikä tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 
9 artiklan säännöksiä sovelleta. Vastaavasti 
kun vakuutettu henkilö hakeutuu 
terveydenhuoltoon toiseen jäsenvaltioon 
muissa olosuhteissa, sovelletaan tämän 
direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklaa eikä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
22 artiklaa – tai asetuksen (EY) N:o 
883/2004 voimaantulon jälkeen sen 20 
artiklaa – sovelleta. Jos asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklan 2 kohdassa esitetyt 
luvan myöntämistä koskevat edellytykset 
kuitenkin täyttyvät, lupa on myönnettävä ja 
etuudet tarjottava kyseisen asetuksen 
mukaisesti. Tällöin tämän direktiivin 6, 7, 
8 ja 9 artiklaa ei sovelleta.

Or. hu

Perustelu

Mielestämme 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja toisen virkkeen ja kolmannen ja neljännen 
virkkeen sisällölliset vastaavuudet tekevät tekstistä turhan monimutkaisen.

Säädöstekstin ja erityisesti 4 artiklan g alakohdan säännösten johdonmukaisuuden vuoksi 
tässä kohdassa on viitattava asetukseen (EY) N:o 883/2004 ja erityisesti sen 20 artiklan 
2 kohtaan, joka asetuksen (EY) N:o 1408/71 20 artiklan 2 kohdan tavoin koskee luvanvaraista 
hoitoa ulkomailla.

Tarkistus 236
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on viipymättä ja 
aktiivisesti tiedotettava toisilleen 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajista tai 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä, jos 
heidän rekisteröitymisensä tai 
palvelujentarjoamisoikeutensa suhteen on 
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ryhdytty sääntelytoimiin.

Or. en

Tarkistus 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asetuksen (EY) N:o 883/2004 
voimaantulosta lähtien sovelletaan 
seuraavaa: kun sellaiset edellytykset 
täyttyvät, joiden mukaan on myönnettävä 
asetuksen (ETY) N:o 883/2004 20 artiklan 
mukainen lupa mennä toiseen 
jäsenvaltioon saamaan asianmukaista 
hoitoa, sovelletaan kyseisen asetuksen 
säännöksiä eikä tämän direktiivin 6, 7, 8 
ja 9 artiklan säännöksiä sovelleta.
Vastaavasti kun vakuutettu henkilö 
hakeutuu hoitoon toiseen jäsenvaltioon 
muissa olosuhteissa, sovelletaan tämän 
direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklaa eikä 
asetuksen (EY) N:o 883/2004 20 artiklan 
säännöksiä sovelleta. Jos asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 20 artiklan 2 kohdassa 
esitetyt luvan myöntämistä koskevat 
edellytykset kuitenkin täyttyvät, lupa on 
myönnettävä ja etuudet tarjottava 
kyseisen asetuksen mukaisesti. Tällöin 
tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklaa ei 
sovelleta.

Or. nl
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Tarkistus 238
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tämän direktiivin säännökset ovat 
ristiriidassa terveydenhuollon tiettyjä 
näkökohtia sääntelevän jonkin toisen 
yhteisön säädöksen kanssa, etusijalla ovat 
toisen yhteisön säädöksen säännökset ja 
niitä sovelletaan kyseisiin 
erityistilanteisiin. Näitä ovat seuraavat:

Poistetaan.

a) direktiivi 2005/36/EY, 
ammattipätevyyden tunnustamisesta
b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista.

Or. en

Tarkistus 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tämän direktiivin säännökset ovat 
ristiriidassa terveydenhuollon tiettyjä 
näkökohtia sääntelevän jonkin toisen 
yhteisön säädöksen kanssa, etusijalla ovat 
toisen yhteisön säädöksen säännökset ja 
niitä sovelletaan kyseisiin 
erityistilanteisiin. Näitä ovat seuraavat:

Poistetaan.

a) direktiivi 2005/36/EY, 
ammattipätevyyden tunnustamisesta
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b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista.

Or. fr

Tarkistus 240
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) asetus (ETY) N:o 1408/71

Or. nl

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi direktiivissä täytyy tehdä selvästi ero avoterveydenhoidon ja 
sairaalahoidon välillä. Avoterveydenhoidossa potilas voi valita, lähteekö hän ennakkoluvan 
saatuaan vai ilman sitä eli sovelletaanko asetusta N:o 1408/71 vai tätä direktiiviä.
Sairaalahoidossa ja vastaavassa taloudelliset seuraukset ovat suuremmat sekä potilaalle että 
hoitojärjestelmälle.

Tarkistus 241
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun on kyse terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ja potilaiden välisistä 
sopimuksista, tällä direktiivillä on etusija 
kuluttajien oikeuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen (KOM(2008)0614) 
nähden.
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Or. de

Perustelu

Lokakuun 8. päivänä 2008 annettu komission ehdotus direktiiviksi kuluttajien oikeuksista 
(KOM(2008)0614) koskee niiden kuluttajien oikeuksia, jotka tekevät sopimuksen itsenäisten 
ammatinharjoittajien kanssa, ja näin ollen se voi olla ristiriidassa tämän direktiivin kanssa.

Tarkistus 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on sovellettava tämän 
direktiivin säännöksiä EY:n 
perustamissopimuksen määräyksiä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Katso tämän artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 243
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka 
tarjotaan hänen valvontansa alaisena 
hänen harjoittaessaan ammattiaan, 
riippumatta siitä, miten se on järjestetty, 
tarjottu tai rahoitettu kansallisella tasolla, 
tai onko se julkista tai yksityistä

a) ’terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
henkilölle annettavaa ennaltaehkäisevää, 
parantavaa tai kuntouttavaa hoitoa, jota 
tarjotaan tai määrätään sellaisen 
terveydenhuollon ammattihenkilön 
valvonnassa, jonka harjoittama ammatti 
on rekisteröitymisjäsenvaltiossa 
säännelty.
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Or. pt

Tarkistus 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'terveydenhuollolla' tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka 
tarjotaan hänen valvontansa alaisena 
hänen harjoittaessaan ammattiaan, 
riippumatta siitä, miten se on järjestetty, 
tarjottu tai rahoitettu kansallisella tasolla, 
tai onko se julkista tai yksityistä

a) "terveydenhuollolla" tarkoitetaan 
terveydenhuollon ammattihenkilön 
potilaille tarjoamia tai määräämiä 
terveydenhoitopalveluja ja -tuotteita 
heidän terveydentilansa määrittämiseksi, 
heidän terveytensä ylläpitämiseksi tai 
palauttamiseksi tai heidän 
sairastumisensa estämiseksi

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa pyritään selventämään terveydenhuollon määritelmää.

Tarkistus 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'terveydenhuollolla' tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka 
tarjotaan hänen valvontansa alaisena 
hänen harjoittaessaan ammattiaan, 
riippumatta siitä, miten se on järjestetty, 
tarjottu tai rahoitettu kansallisella tasolla, 
tai onko se julkista tai yksityistä

a) ’terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
potilaille tarjottavaa terveyspalvelua 
heidän terveydentilansa määrittämiseksi 
tai heidän terveytensä ylläpitämiseksi tai 
palauttamiseksi. Jäljempänä 6, 7, 8, 9, 10 
ja 11 artiklassa terveydenhuollolla 
tarkoitetaan hoitoja, jotka kuuluvat 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä 
tarkoitettuihin terveydenhuollon 
etuisuuksiin
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Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa esitetty määritelmä on johdonmukaisempi asetusten 1408/71 ja 883/2004 
kanssa. Se kattaa myös terveydenhuollon, joka ei ole suoraan terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden tuottamaa. Mukaan ei lueta etuisuuksia, jotka eivät ole 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä tarkoitettuja etuisuuksia.

Tarkistus 246
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'terveydenhuollolla' tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka 
tarjotaan hänen valvontansa alaisena 
hänen harjoittaessaan ammattiaan, 
riippumatta siitä, miten se on järjestetty, 
tarjottu tai rahoitettu kansallisella tasolla, 
tai onko se julkista tai yksityistä

a) 'terveydenhuollolla' tarkoitetaan 
terveydenhuollon ammattihenkilön 
potilaille tarjoamia tai määräämiä 
terveydenhoitopalveluja ja -tavaroita 
heidän terveydentilansa määrittämiseksi, 
heidän terveytensä ylläpitämiseksi tai 
palauttamiseksi tai heidän 
sairastumisensa estämiseksi, riippumatta 
siitä, miten se on järjestetty, tarjottu tai 
rahoitettu kansallisella tasolla, tai onko se 
julkista tai yksityistä

Or. en

Tarkistus 247
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'terveydenhuollolla' tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka
tarjotaan hänen valvontansa alaisena 
hänen harjoittaessaan ammattiaan, 

a) 'terveydenhuollolla' tarkoitetaan 
terveydenhuollon ammattihenkilön 
potilaille tarjoamia tai määräämiä 
terveydenhoitopalveluja ja -tavaroita 
heidän terveydentilansa määrittämiseksi 
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riippumatta siitä, miten se on järjestetty, 
tarjottu tai rahoitettu kansallisella tasolla, 
tai onko se julkista tai yksityistä

tai heidän terveytensä ylläpitämiseksi tai 
palauttamiseksi tai heidän 
sairastumisensa estämiseksi, riippumatta 
siitä, miten se on järjestetty, tarjottu tai 
rahoitettu kansallisella tasolla, tai onko se 
julkista tai yksityistä

Or. en

Perustelu

Aikaisempi säänneltyihin terveydenhuollon ammattihenkilöihin viittaava määritelmä oli liian 
suppea, koska se ei kata kokonaan yhteisöjen tuomioistuimen terveydenhuollon palveluiden ja 
tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevaa oikeuskäytäntöä.

Tarkistus 248
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'terveydenhuollolla' tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka 
tarjotaan hänen valvontansa alaisena 
hänen harjoittaessaan ammattiaan, 
riippumatta siitä, miten se on järjestetty, 
tarjottu tai rahoitettu kansallisella tasolla, 
tai onko se julkista tai yksityistä

a) 'terveydenhuollolla' tarkoitetaan 
terveydenhuollon ammattihenkilön 
potilaille tarjoamia tai määräämiä 
terveydenhoitopalveluja ja -tavaroita 
heidän terveydentilansa määrittämiseksi 
tai heidän terveytensä ylläpitämiseksi tai 
palauttamiseksi, riippumatta siitä, miten se 
on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu 
kansallisella tasolla, tai onko se julkista tai 
yksityistä

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen alkuperäinen terveydenhuollon määritelmä olisi voinut aiheuttaa 
merkittäviä oikeudellisia ongelmia, koska se ei kata kaikkia terveydenhuollon muotoja.
Tarkistuksessa pyritäänkin yksinkertaistamaan määritelmää ja tekemään siitä oikeudellisesti 
selkeämpi.
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Tarkistus 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'terveydenhuollolla' tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka
tarjotaan hänen valvontansa alaisena 
hänen harjoittaessaan ammattiaan, 
riippumatta siitä, miten se on järjestetty, 
tarjottu tai rahoitettu kansallisella tasolla, 
tai onko se julkista tai yksityistä

a) ’terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jota tarjotaan potilaille 
heidän terveydentilansa määrittämiseksi 
tai heidän terveytensä ylläpitämiseksi tai 
palauttamiseksi, riippumatta siitä, miten se 
on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu 
kansallisella tasolla, tai onko se julkista tai 
yksityistä

Or. en

Perustelu

Direktiivissä on pääasiassa kyse potilaista ja heiden terveydestään eikä ammattihenkilöistä 
tai terveyspalvelujen tuottajista.

Tarkistus 250
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'terveydenhuollolla' tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka
tarjotaan hänen valvontansa alaisena hänen 
harjoittaessaan ammattiaan, riippumatta 
siitä, miten se on järjestetty, tarjottu tai 
rahoitettu kansallisella tasolla, tai onko se 
julkista tai yksityistä

a) ’terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
terveydenhoitopalveluja tai -tavaroita, 
kuten lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita, 
jotka tarjoaa tai määrää terveydenhuollon 
ammattihenkilö tai jotka tarjotaan tai 
määrätään hänen valvontansa alaisena 
hänen harjoittaessaan ammattiaan, 
riippumatta siitä, miten terveydenhuolto on 
järjestetty, tarjottu tai rahoitettu 
kansallisella tasolla, tai onko se julkista tai 
yksityistä.

Or. en



AM\766244FI.doc 41/67 PE418.304v02-00

FI

Tarkistus 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka
tarjotaan hänen valvontansa alaisena hänen 
harjoittaessaan ammattiaan, riippumatta 
siitä, miten se on järjestetty, tarjottu tai 
rahoitettu kansallisella tasolla, tai onko se 
julkista tai yksityistä

a) ’terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuoltopalveluja tai -tuotteita, 
erityisesti sairaanhoito- tai 
apteekkipalveluja ja lääkkeitä tai 
lääkinnällisiä laitteita, jotka tarjoaa tai 
määrää terveydenhuollon ammattihenkilö 
tai jotka tarjotaan tai määrätään hänen 
valvontansa alaisena hänen harjoittaessaan 
ammattiaan, riippumatta siitä, miten 
terveydenhuolto on järjestetty, tarjottu tai 
rahoitettu kansallisella tasolla, tai onko se 
julkista tai yksityistä.

Or. de

Perustelu

4 artiklan a alakohdassa ehdotettu määritelmä on asiallisesti yhtäpitävä palveluista 
sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY soveltamispiirin ulkopuolelle jääviä aloja 
koskevan johdanto-osan kappaleen 22 ja sen 2 artiklan 2 kohdan f alakohdan kanssa. Sen 
kattamia palveluja täydennetään lisäämällä määritelmään terveydenhuoltoon liittyvät tuotteet 
(kuten lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet). Näin lainsäädännöstä saadaan sisäisesti yhtenäistä.

Tarkistus 252
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'terveydenhuollolla' tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka 
tarjotaan hänen valvontansa alaisena hänen 
harjoittaessaan ammattiaan, riippumatta 

a) ’terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
terveydenhoitopalveluja tai -tavaroita, 
erityisesti sairaanhoito- tai 
apteekkipalveluja ja lääkkeitä tai 
lääkinnällisiä laitteita, jotka tarjoaa tai 
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siitä, miten se on järjestetty, tarjottu tai 
rahoitettu kansallisella tasolla, tai onko se 
julkista tai yksityistä

määrää terveydenhuollon ammattihenkilö 
tai jotka tarjotaan tai määrätään hänen 
valvontansa alaisena hänen harjoittaessaan 
ammattiaan, riippumatta siitä, miten 
terveydenhuolto on järjestetty, tarjottu tai 
rahoitettu kansallisella tasolla, tai onko se 
julkista tai yksityistä.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 253
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka 
tarjotaan hänen valvontansa alaisena hänen 
harjoittaessaan ammattiaan, riippumatta 
siitä, miten se on järjestetty, tarjottu tai 
rahoitettu kansallisella tasolla, tai onko se 
julkista tai yksityistä

a) ’terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
asianmukaisesti pätevöitynyt
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka 
tarjotaan hänen valvontansa alaisena hänen 
harjoittaessaan ammattiaan, riippumatta 
siitä, miten se on järjestetty, tarjottu tai 
rahoitettu kansallisella tasolla, tai onko se 
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julkista tai yksityistä

Or. pl

Perustelu

On käytävä selvästi ilmi, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden on oltava asianmukaisesti 
pätevöityneitä, mikä on osoitettava sellaisten soveltuvien jäsenvaltioiden myöntämien 
todistusten avulla, jotka oikeuttavat ammatin harjoittamiseen jäsenvaltioiden ja yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 254
Kathy Sinnott

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'terveydenhuollolla' tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka 
tarjotaan hänen valvontansa alaisena hänen 
harjoittaessaan ammattiaan, riippumatta 
siitä, miten se on järjestetty, tarjottu tai 
rahoitettu kansallisella tasolla, tai onko se 
julkista tai yksityistä

a) ’terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
terveyspalvelua, jonka tarjoaa 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka 
tarjotaan hänen valvontansa alaisena hänen 
harjoittaessaan ammattiaan, riippumatta 
siitä, miten se on järjestetty, tai 
annetaanko sitä normaaleissa 
olosuhteissa vai kiireellisissä tapauksissa.

Or. en

Perustelu

On itsestään selvää, että onnettomuustapauksissa (tai katastrofeissa) terveydenhuoltoa on 
oltava saatavilla siten, että ennakkolupaan liittyvät hallinnolliset menettelyt ovat 
mahdollisimman vähäisiä.
Kun raja-alueilla tarvitaan nopeaa toimintaa hätätilanteissa, tarvitaan laajaa aluetason
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden päivystyspalveluiden välillä.



PE418.304v02-00 44/67 AM\766244FI.doc

FI

Tarkistus 255
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’rajatylittävällä terveydenhuollolla’ 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa potilas on vakuutettuna tai jossa 
terveydenhuollon tarjoaja asuu tai on 
rekisteröityneenä tai sijoittautuneena

b) ’rajatylittävällä terveydenhuollolla’ 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa potilas on vakuutettuna;

Or. en

Tarkistus 256
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’rajatylittävällä terveydenhuollolla’ 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa potilas on vakuutettuna tai jossa 
terveydenhuollon tarjoaja asuu tai on 
rekisteröityneenä tai sijoittautuneena

b) ’rajatylittävällä terveydenhuollolla’ 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa potilas on vakuutettuna;

Or. en

Perustelu

Kuten edellä on todettu, rajatylittävässä terveydenhuollossa on kyse ainoastaan potilaiden 
liikkuvuudesta.
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Tarkistus 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’rajatylittävällä terveydenhuollolla’ 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa potilas on vakuutettuna tai jossa 
terveydenhuollon tarjoaja asuu tai on 
rekisteröityneenä tai sijoittautuneena

b) ’rajatylittävällä terveydenhuollolla’ 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa potilas on vakuutettuna

Or. es

Perustelu

Rajatylittävän terveydenhuollon käsite kattaisi sekä potilaiden liikkuvuuden suppeammassa 
mielessä että sellaisten terveyspalveluiden liikkuvuuden, joita voidaan tarjota etäältä. Siksi 
tässä artiklassa ei ole syytä viitata terveydenhuollon tarjoajiin.

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'rajatylittävällä terveydenhuollolla' 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa potilas on vakuutettuna tai jossa 
terveydenhuollon tarjoaja asuu tai on 
rekisteröityneenä tai sijoittautuneena

b) ’rajatylittävällä terveydenhuollolla’ 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa potilas on vakuutettuna;

Or. en

Perustelu

Rajatylittävässä terveydenhuollossa on kyse ainoastaan yksittäisten potilaiden liikkuvuudesta.
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Tarkistus 259
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’rajatylittävällä terveydenhuollolla’ 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa potilas on vakuutettuna tai jossa 
terveydenhuollon tarjoaja asuu tai on 
rekisteröityneenä tai sijoittautuneena

b) ’rajatylittävällä terveydenhuollolla’ 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa jäsenvaltiossa tai muusta 
jäsenvaltiosta käsin kuin siinä 
jäsenvaltiossa, jonka 
sosiaaliturvajärjestelmässä potilas
asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 
asetettujen yhteensovittamissääntöjen 
nojalla on vakuutettuna

Or. nl

Perustelu

Rajatylittävän terveydenhuollon määritelmä: lisäyksen "tai muusta jäsenvaltiosta käsin" 
tarkoituksena on selventää, että määritelmä kattaa myös etälääketieteen.

Tarkistus 260
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’rajatylittävällä terveydenhuollolla’ 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa potilas on vakuutettuna tai jossa 
terveydenhuollon tarjoaja asuu tai on 
rekisteröityneenä tai sijoittautuneena

b) ’rajatylittävällä terveydenhuollolla’ 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa potilas on vakuutettuna tai jossa 
terveydenhuollon tarjoaja asuu tai on 
rekisteröityneenä tai sijoittautuneena, kun 
potilas tarvitsee erikoissairaanhoidon
erityisen vaativia toimenpiteitä, joita 
asuinpaikkakunnalla ei ole saatavilla

Or. pl
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Perustelu

Kunkin jäsenvaltion on pyrittävä varmistamaan hoitoon pääsy ennen kaikkea omalla 
alueellaan.

Tarkistus 261
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’terveydenhuollon käyttämisellä 
toisessa jäsenvaltiossa’ tarkoitetaan 
terveydenhuoltoa, joka tarjotaan muussa 
kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa potilas on 
vakuutettu

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’terveydenhuollon käyttämisellä 
toisessa jäsenvaltiossa’ tarkoitetaan 
terveydenhuoltoa, joka tarjotaan muussa 
kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa potilas on 
vakuutettu

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan turhan alakohdan poistamista.
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Tarkistus 263
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’terveydenhuollon ammattihenkilöllä’ 
tarkoitetaan direktiivin 2005/36/EY 
mukaisesti lääkäriä tai 
yleissairaanhoidosta vastaavaa 
sairaanhoitajaa tai hammaslääkäriä tai 
kätilöä tai proviisoria taikka muuta 
ammattihenkilöä, joka harjoittaa 
terveydenhuollon alalla toimintaa, joka 
on rajoitettu säänneltyihin ammatteihin 
direktiivin 2005/36/EY 3 artiklan 1 
kohdan a alakohdan määritelmän 
mukaisesti

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Terveydenhuollon ammattihenkilön määritelmä ei enää ole tarpeellinen, koska 4 artiklan 
a alakohdassa ei enää viitata termiin..

Tarkistus 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’terveydenhuollon ammattihenkilöllä’ 
tarkoitetaan direktiivin 2005/36/EY 
mukaisesti lääkäriä tai yleissairaanhoidosta 
vastaavaa sairaanhoitajaa tai 
hammaslääkäriä tai kätilöä tai proviisoria 
taikka muuta ammattihenkilöä, joka 
harjoittaa terveydenhuollon alalla 
toimintaa, joka on rajoitettu säänneltyihin 
ammatteihin direktiivin 2005/36/EY 3 
artiklan 1 kohdan a alakohdan määritelmän 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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mukaisesti

Or. es

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 265
Kathy Sinnott

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'terveydenhuollon ammattihenkilöllä' 
tarkoitetaan direktiivin 2005/36/EY 
mukaisesti lääkäriä tai yleissairaanhoidosta 
vastaavaa sairaanhoitajaa tai 
hammaslääkäriä tai kätilöä tai proviisoria 
taikka muuta ammattihenkilöä, joka 
harjoittaa terveydenhuollon alalla 
toimintaa, joka on rajoitettu säänneltyihin 
ammatteihin direktiivin 2005/36/EY 3 
artiklan 1 kohdan a alakohdan määritelmän 
mukaisesti

d) ’terveydenhuollon ammattihenkilöllä’ 
tarkoitetaan direktiivin 2005/36/EY 
mukaisesti lääkäriä tai yleissairaanhoidosta 
vastaavaa sairaanhoitajaa tai 
hammaslääkäriä tai kätilöä tai proviisoria 
taikka avustavaan hoitohenkilöstöön 
kuuluvaa tai muuta ammattihenkilöä, joka 
harjoittaa terveydenhuollon alalla 
toimintaa, joka on rajoitettu säänneltyihin 
ammatteihin direktiivin 2005/36/EY 3 
artiklan 1 kohdan a alakohdan määritelmän 
mukaisesti

Or. en

Perustelu

On itsestään selvää, että onnettomuustapauksissa (tai katastrofeissa) terveydenhuoltoa on 
oltava saatavilla siten, että ennakkolupaan liittyvät hallinnolliset menettelyt ovat 
mahdollisimman vähäisiä.
Kun raja-alueilla tarvitaan nopeaa toimintaa hätätilanteissa, tarvitaan laajaa aluetason 
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden päivystyspalveluiden välillä. Avustavaan 
hoitohenkilökuntaan kuuluvat ovat tärkeitä näissä tilanteissa.
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Tarkistus 266
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’terveydenhuollon ammattihenkilöllä’ 
tarkoitetaan direktiivin 2005/36/EY 
mukaisesti lääkäriä tai yleissairaanhoidosta 
vastaavaa sairaanhoitajaa tai 
hammaslääkäriä tai kätilöä tai proviisoria 
taikka muuta ammattihenkilöä, joka 
harjoittaa terveydenhuollon alalla 
toimintaa, joka on rajoitettu säänneltyihin 
ammatteihin direktiivin 2005/36/EY 3 
artiklan 1 kohdan a alakohdan määritelmän 
mukaisesti

d) ’terveydenhuollon ammattihenkilöllä’ 
tarkoitetaan direktiivin 2005/36/EY 
mukaisesti lääkäriä tai yleissairaanhoidosta 
vastaavaa sairaanhoitajaa tai 
hammaslääkäriä tai kätilöä tai proviisoria 
taikka muuta ammattihenkilöä, joka 
harjoittaa terveydenhuollon alalla 
toimintaa, joka on rajoitettu säänneltyihin 
ammatteihin direktiivin 2005/36/EY 3 
artiklan 1 kohdan a alakohdan määritelmän 
mukaisesti, tai henkilöä, joka harjoittaa 
laillisesti terveydenhuollon toimintaa 
hoitojäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 267
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’terveydenhuollon ammattihenkilöllä’ 
tarkoitetaan direktiivin 2005/36/EY 
mukaisesti lääkäriä tai yleissairaanhoidosta 
vastaavaa sairaanhoitajaa tai 
hammaslääkäriä tai kätilöä tai proviisoria 
taikka muuta ammattihenkilöä, joka 
harjoittaa terveydenhuollon alalla 
toimintaa, joka on rajoitettu säänneltyihin 
ammatteihin direktiivin 2005/36/EY 3 
artiklan 1 kohdan a alakohdan määritelmän 
mukaisesti

d) ’terveydenhuollon ammattihenkilöllä’ 
tarkoitetaan direktiivin 2005/36/EY 
mukaisesti lääkäriä tai yleissairaanhoidosta 
vastaavaa sairaanhoitajaa tai 
hammaslääkäriä tai kätilöä tai proviisoria 
taikka muuta ammattihenkilöä, joka 
harjoittaa terveydenhuollon alalla 
toimintaa, joka on rajoitettu säänneltyihin 
ammatteihin direktiivin 2005/36/EY 3 
artiklan 1 kohdan a alakohdan määritelmän 
mukaisesti, tai henkilöä, joka harjoittaa 
laillisesti terveydenhuollon toimintaa 
hoitojäsenvaltiossa
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Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi.

Tarkistus 268
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’terveydenhuollon tarjoajalla’ 
tarkoitetaan luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka tarjoaa laillisesti 
terveydenhuoltoa jonkin jäsenvaltion 
alueella

e) ’terveydenhuollon tarjoajalla’ 
tarkoitetaan edellä d alakohdassa 
tarkoitettua terveydenhuollon 
ammattihenkilöä tai oikeushenkilöä, joka 
tarjoaa laillisesti terveydenhuoltoa jonkin 
jäsenvaltion alueella

Or. pt

Tarkistus 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa tai haluaa saada
terveydenhuoltoa jossakin jäsenvaltiossa

f) "potilaalla" tarkoitetaan tässä 
direktiivissä luonnollista henkilöä, joka 
aikoo matkustaa toiseen jäsenvaltioon 
saadakseen siellä terveydenhuoltoa

Or. en

Perustelu

Tämä määritelmä selkeyttää sitä, että tämän direktiivin soveltamispiiriin eivät kuulu potilaat, 
jotka jo asuvat tai oleskelevat toisessa jäsenvaltiossa, kun hoidon tarve ilmenee (näiden 
potilaiden oikeuksista on jo säädetty asetuksissa 1408/71 ja 883/2004).
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Tarkistus 270
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista
henkilöä, joka saa tai haluaa saada 
terveydenhuoltoa jossakin jäsenvaltiossa

(f) ’potilaalla’ tarkoitetaan henkilöä, joka
on vakuutettu 
terveydenhuoltojärjestelmässä tai on sen 
edunsaaja ja joka on saanut 
välttämätöntä hoitoa toisessa 
jäsenvaltiossa

Or. pt

Tarkistus 271
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa tai haluaa saada
terveydenhuoltoa jossakin jäsenvaltiossa

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa terveydenhuoltoa tai 
hakeutuu terveydenhuoltoon jossakin 
jäsenvaltiossa

Or. en

Tarkistus 272
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa tai haluaa saada

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa terveydenhuoltoa tai 
hakeutuu terveydenhuoltoon jossakin 
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terveydenhuoltoa jossakin jäsenvaltiossa jäsenvaltiossa

Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi.

Tarkistus 273
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa tai haluaa saada
terveydenhuoltoa jossakin jäsenvaltiossa

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa terveydenhuoltoa tai 
hakeutuu terveydenhuoltoon jossakin 
jäsenvaltiossa

Or. en

Perustelu

Sanamuoto on vastaava kuin direktiivin muissa osissa. Se kuvastaa sitä, että potilas 
aktiivisesti hakeutuu hoitoon ulkomaille.

Tarkistus 274
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa tai haluaa saada
terveydenhuoltoa jossakin jäsenvaltiossa

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa terveydenhuoltoa tai 
hakeutuu terveydenhuoltoon jossakin 
jäsenvaltiossa

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on täsmentää potilaan määritelmää oikeudellisesti.

Tarkistus 275
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'potilaalla' tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa tai haluaa saada
terveydenhuoltoa jossakin jäsenvaltiossa

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa terveydenhuoltoa tai 
hakeutuu terveydenhuoltoon jossakin 
jäsenvaltiossa

Or. fr

Perustelu

On tehtävä selväksi, että potilas aktiivisesti hakeutuu hoitoon.

Tarkistus 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa tai haluaa saada
terveydenhuoltoa jossakin jäsenvaltiossa

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa terveydenhuoltoa 
jossakin jäsenvaltiossa

Or. es

Perustelu

Oleellista on terveydenhuollon saaminen, ei se, että haluaa saada sitä.
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Tarkistus 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – f a ja f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) 'kiireellisellä päivystyspotilaalla' 
tarkoitetaan potilasta, jonka terveydentila 
vaatii kiireellistä hoitoa, erityisesti 
potilasta, jonka tila on hengenvaarallinen 
tai jonka elintärkeiden elinten toiminta on 
välittömässä vaarassa ja jonka hoito aivan 
ilmeisesti vaatii välittömiä lääketieteellisiä 
toimia
f b) 'ei-päivystyksellisellä potilaalla' 
tarkoitetaan potilasta, joka valitsee 
hoitojäsenvaltion muun muassa 
seuraavien syiden perusteella: parempi 
hoito, lyhyempi jonotusaika, perhesyyt tai 
toipumiseen liittyvät edullisemmat 
järjestelyt.

Or. it

Perustelu

On välttämätöntä pitää erillään kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat ja omasta tahdostaan 
ulkomaille hoitoon hakeutuvat potilaat.

Tarkistus 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’vakuutetulla’ tarkoitetaan g) ’vakuutetulla’ tarkoitetaan henkilöä, 
joka on vakuutettu asetuksen (EY) N:o 
883/2004 1 artiklan c kohdan määritelmän
mukaisesti

i) ennen asetuksen (EY) N:o 883/2004 
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soveltamispäivää henkilöä, joka on 
vakuutettu asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
1, 2 ja 4 artiklan mukaisesti
ii) asetuksen (EY) N:o 883/2004 
soveltamispäivästä lähtien henkilöä, joka 
on vakuutettu asetuksen (ETY) N:o 
883/2004 1 artiklan c kohdan mukaisesti

Or. es

Perustelu

Asetus (EY) N:o 883/2004 tuli voimaan 1. tammikuuta 2009.

Tarkistus 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – g alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) yksityisten 
sairausvakuutusjärjestelmien 
vakuutusehdoissa annetun määritelmän 
mukaista henkilöä.

Or. nl

Tarkistus 280
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'vakuutusjäsenvaltiolla' tarkoitetaan sitä 
jäsenvaltiota, jossa potilas on vakuutettu

h) 'vakuutusjäsenvaltiolla' tarkoitetaan sitä 
jäsenvaltiota, jonka 
sosiaaliturvajärjestelmässä potilas
asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 
asetettujen yhteensovittamissääntöjen 
nojalla on vakuutettu
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Or. nl

Tarkistus 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'vakuutusjäsenvaltiolla' tarkoitetaan sitä 
jäsenvaltiota, jossa potilas on vakuutettu

h) ’vakuutusjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan sitä 
jäsenvaltiota, jossa potilas on vakuutettu,
jos asuinjäsenvaltion laitos on asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 3 kohdan 
toisessa alakohdassa tai asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 20 artiklan 4 kohdassa tai 
27 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu 
toimivaltainen laitos, asuinjäsenvaltion 
katsotaan olevan vakuutusjäsenvaltio

Or. de

Perustelu

Ehdotuksessa ei oteta huomioon ulkomailla asuvia (rajan yli töissä käyvät, jotka asuvat 
toisessa ja ovat töissä toisessa jäsenvaltiossa, sekä eläkeläiset, joilla on yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa hankitut eläkeoikeudet ja jotka asuvat jossakin toisessa
jäsenvaltiossa). Uuden sanamuodon myötä asuinjäsenvaltion sairausvakuutuslaitoksen on 
vastattava toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneista kustannuksista, jos näin säädetään myös 
edellä mainituissa asetuksissa.

Tarkistus 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'vakuutusjäsenvaltiolla' tarkoitetaan sitä 
jäsenvaltiota, jossa potilas on vakuutettu

h) ’vakuutusjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan sitä 
jäsenvaltiota, jossa potilas on vakuutettu; 
jos potilas asuu laillisesti jossakin 
jäsenvaltiossa eikä ole vakuutettu missään 
eurooppalaisessa 
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sosiaaliturvajärjestelmässä, mutta hänelle 
on myönnetty oikeus terveydenhuoltoon, 
vakuutusjäsenvaltio on asuinjäsenvaltio

Or. es

Perustelu

Ehdotuksessa ei oteta huomioon kaikkia tilanteita, joissa kansalaisilla on oikeus 
terveydenhuoltoon, mikä ei välttämättä vastaa vakuutetun henkilön käsitettä.

Tarkistus 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’vakuutusjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan sitä 
jäsenvaltiota, jossa potilas on vakuutettu

h) ’vakuutusjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan sitä 
jäsenvaltiota, jossa potilas on vakuutettu,
tai potilaan asuinjäsenvaltiota, jos tämä 
jäsenvaltio ei ole sama kuin edellä 
mainittu;

Or. en

Perustelu

Muotoilu vastaa asetusta 883/2004.

Tarkistus 284
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) 'hoitojäsenvaltiolla' tarkoitetaan 
jäsenvaltiota, jonka alueella rajaylittävä 
terveydenhuolto tosiasiallisesti tarjotaan

i) ’hoitojäsenvaltiolla’ tarkoitetaan 
jäsenvaltiota, jonka alueella tai jonka 
alueelta käsin rajaylittävä terveydenhuolto 
tosiasiallisesti tarjotaan
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Or. nl

Tarkistus 285
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) ’lääkinnällisellä laitteella’ 
tarkoitetaan direktiivissä 93/42/ETY, 
direktiivissä 90/385/ETY tai direktiivissä 
98/79/EY määriteltyjä lääkinnällisiä 
laitteita

Or. nl

Perustelu

Asiassa Decker annettu tuomio koski terveydenhuollossa käytettyjen tavaroiden (esim. 
lääkinnälliset laitteet) hankintaa (tapaus koski silmälaseja). Sen vuoksi se olisi sisällytettävä 
myös tähän direktiiviin, jonka tarkoituksena on kodifioida asioissa Kohll ja Decker annetut 
tuomiot.

Tarkistus 286
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) 'terveydenhuollossa käytetyillä 
tavaroilla' tarkoitetaan tavaroita, joita 
käytetään henkilön terveydentilan 
ylläpitämiseksi tai parantamiseksi, kuten 
lääkinnälliset laitteet ja lääkkeet

Or. nl
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Perustelu

Asiassa Decker annettu tuomio koski terveydenhuollon tavaroiden (esim. lääkinnälliset 
laitteet) hankintaa (tapaus koski silmälaseja). Sen vuoksi se olisi sisällytettävä myös tähän 
direktiiviin, jonka tarkoituksena on kodifioida asioissa Kohll ja Decker annetut tuomiot.

Tarkistus 287
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) ’lääkinnällisellä laitteella’ 
tarkoitetaan lääkinnällisistä laitteista 14 
päivänä kesäkuuta 1993 annetussa 
neuvoston direktiivissä 93/42/ETY, 
aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä 
laitteita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä 
kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston 
direktiivissä 90/385/ETY tai in vitro-
diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista 27 päivänä 
lokakuuta 1998 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
98/79/EY määriteltyjä lääkinnällisiä 
laitteita

Or. en

Tarkistus 288
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) ’lääkinnällisellä laitteella’ 
tarkoitetaan lääkinnällisistä laitteista 14 
päivänä kesäkuuta 1993 annetussa 
neuvoston direktiivissä 93/42/ETY, 
aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä 
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laitteita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä 
kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston 
direktiivissä 90/385/ETY tai in vitro-
diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista 27 päivänä 
lokakuuta 1998 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
98/79/EY määriteltyjä lääkinnällisiä 
laitteita

Or. en

Perustelu

Lääkinnällisen laitteen määritelmä on tarpeen.

Tarkistus 289
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) ’terveysteknologialla’ tarkoitetaan 
lääkettä tai lääkinnällistä laitetta tai 
lääketieteellisiä tai kirurgisia 
toimenpiteitä sekä terveydenhuollossa 
käytettyjä toimia sairauksien 
ehkäisemiseksi, toteamiseksi tai 
hoitamiseksi

Or. en

Perustelu

Tämä määritelmä on tarpeellinen, koska 5 ja 17 artikloissa viitataan terveysteknologiaan.
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Tarkistus 290
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) ’terveysteknologialla’ tarkoitetaan 
lääkettä tai lääkinnällistä laitetta tai 
lääketieteellisiä tai kirurgisia 
toimenpiteitä sekä terveydenhuollossa 
käytettyjä toimia sairauksien 
ehkäisemiseksi, toteamiseksi tai 
hoitamiseksi

Or. en

Perustelu

Terveysteknologian määritelmä on tarpeen.

Tarkistus 291
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vahingolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuollon tarjoamisesta 
aiheutuneita haittavaikutuksia tai 
vammoja.

l) "haittatapahtumalla" tarkoitetaan 
tahatonta vammaa tai komplikaatiota, 
joka ei tavallisesti olisi seurausta 
hoidetusta sairaudesta tai vaadittavan 
hoidon tarjoamisesta

Or. en

Perustelu

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”.

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

Tarkistus 292
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vahingolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuollon tarjoamisesta 
aiheutuneita haittavaikutuksia tai 
vammoja.

l) ’vahinko’ määritellään rajatylittävässä 
terveydenhuollossa viittaamalla 
hoitojäsenvaltion voimassa olevaan 
lainsäädäntöön ja ottaen huomioon, että 
vahingolla ymmärretään eri asioita eri 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 293
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vahingolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuollon tarjoamisesta 
aiheutuneita haittavaikutuksia tai vammoja.

l) ’vahinko’ määritellään rajatylittävässä 
terveydenhuollossa viittaamalla 
hoitojäsenvaltion voimassa olevaan 
lainsäädäntöön.

Or. en

Perustelu

Vahingon määritelmässä on otettava huomioon, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä 
sovelletaan erilaisia vahingon määritelmiä. Väärinkäsitysten välttämiseksi olisi sovellettava 
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hoitojäsenvaltion oikeusjärjestelmässä käytettävää vahingon määritelmää.

Tarkistus 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vahingolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuollon tarjoamisesta 
aiheutuneita haittavaikutuksia tai 
vammoja.

l) ’vahingolla’ tarkoitetaan vahinkoa 
sellaisena kuin se määritellään 
hoitojäsenvaltion lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 295
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vahingolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuollon tarjoamisesta 
aiheutuneita haittavaikutuksia tai 
vammoja.

l) ’vahingolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuollon tarjoamisesta johtuvia 
haitallisia vaikutuksia, jotka ovat syy-
seuraussuhteessa terveydenhuollon 
tarjoamiseen

Or. hu

Perustelu

Mielestämme direktiiviehdotuksessa käytettyä termiä "vahinko" ei ole määritelty riittävän 
täsmällisesti, mikä mahdollistaa laajan oikeudellisen tulkinnan. Siviilioikeuteen perustuva 
tarkempi määritelmä olisi enemmän potilaiden ja jäsenvaltioiden etujen mukainen. Ei ole 
selvää, miksi direktiiviehdotuksessa erikseen mainitaan "vammat" "haittavaikutusten" lisäksi.
Ehdotamme myös lisättäväksi tekstiä, joka koskee haitallisia vaikutuksia, jotka ovat syy-
seuraussuhteessa terveydenhuollon tarjoamiseen.
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Tarkistus 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) 'vahingolla' tarkoitetaan 
terveydenhuollon tarjoamisesta 
aiheutuneita haittavaikutuksia tai vammoja.

l) ’vahingolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuollon tarjoamisesta 
aiheutuneita terveydellisiä 
haittavaikutuksia tai vammoja, kun nämä 
haittavaikutukset tai vammat voidaan 
yksinomaan yhdistää terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden 
huolellisuusvelvollisuuteen, jonka 
mukaisesti heidän on tehtävä kaikki 
voitavansa potilaan terveyden 
palauttamiseksi.

Or. fr

Perustelu

On tarpeen ilmaista selvästi, millaisista vahingoista on kyse, ja että terveydenhuollossa 
hoidolla voi olla vakavia seurauksia potilaan terveydentilasta riippuen.

Tarkistus 297
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vahingolla’ tarkoitetaan
terveydenhuollon tarjoamisesta 
aiheutuneita haittavaikutuksia tai vammoja.

l) ’vahingolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuollon tarjoamisesta 
aiheutuneita vältettävissä olevia
haittavaikutuksia tai vammoja.

Or. nl

Perustelu

Komission ehdottama "vahingon" määritelmä on liian laaja. 5 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
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mukaisesti se antaisi potilaille oikeuden vaatia korvausta jopa silloin, kun mitään 
lääketieteellistä virhettä tai laiminlyöntiä ei ole tapahtunut, kun taas monien jäsenvaltioiden 
nykyisessä lainsäädännössä korvauksen saaminen on mahdollista vain, jos kyseessä on virhe 
tai laiminlyönti.

Tarkistus 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vahingolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuollon tarjoamisesta 
aiheutuneita haittavaikutuksia tai vammoja.

l) ’vahingolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuollon tarjoamisesta 
aiheutuneita terveydellisiä
haittavaikutuksia tai vammoja, joiden 
voidaan yksinomaan katsoa liittyvän 
terveydenhuollon ammattihenkilön 
toimintavelvollisuuteen

Or. en

Perustelu

On oltava selvää, että vahingon on liityttävä terveydenhoitoon ja että sen on selvästi oltava 
seurausta terveydenhuollon ammattihenkilön toiminnasta riippumatta tosiasiallisesta 
hoitotuloksesta.

Tarkistus 299
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vahingolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuollon tarjoamisesta 
aiheutuneita haittavaikutuksia tai vammoja.

l) ’vahingolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuollon tarjoamisesta 
aiheutuneita haittavaikutuksia tai vammoja 
sellaisina kuin ne on määritelty 
jäsenvaltioiden kansallisessa 
lainsäädännössä.



AM\766244FI.doc 67/67 PE418.304v02-00

FI

Or. nl

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on jäsenvaltioiden asia säännellä järjestelyjä, joiden 
mukaisesti terveydenhuollosta aiheutuneet vahingot korvataan. Erityisesti niiden on voitava 
määritellä, minkä tasoisesta vahingosta uhreilla on oikeus korvaukseen. Tuottamuksetonta 
vastuuta koskevissa järjestelmissä eri jäsenvaltiot ovat määritelleet kynnystason siten, että 
korvausta voidaan myöntää ainoastaan "huomattavasta" vahingosta.

Tarkistus 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) 'potilaskansioilla' tarkoitetaan 
kaikkia asiakirjoja, jotka sisältävät koko 
hoidon ajalta erilaisia potilaan tilaa ja 
sairauden etenemistä koskevia tietoja ja 
arvioita.

Or. es

Perustelu

Termi on määriteltävä, koska sitä käytetään kaikkialla direktiiviehdotuksessa.
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