
PA\761580ET.doc PE418.180v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Õiguskomisjon

2008/0142(COD)

14.1.2009

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: õiguskomisjon

Saaja: keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius
(KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

Arvamuse koostaja: Diana Wallis



PE418.180v01-00 2/10 PA\761580ET.doc

ET

PA_Legam



PA\761580ET.doc 3/10 PE418.180v01-00

ET

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab rahulolu suurenenud õiguskindluse üle, mille on tekitanud 
Euroopa Kohtu kohtuotsused, mis käsitlevad patsientide õigust kasutada tervishoiuteenuseid 
mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, väljaspool oma koduriiki. Ta rõhutab, et see on 
paljude ELi kodanike argielu ja heaolu silmas pidades otsese tähtsusega küsimus, eriti kui 
arvesse võtta rahvastiku jätkuvat vananemist.

Arvamuse koostaja kinnitab õigusliku aluse valikut ja on seisukohal, et direktiivi eelnõu 
vastab subsidiaarsuse põhimõttele. See peaks aitama kaitsta riikide tervishoiusüsteeme ja 
vähendada muret, et esildatud direktiiv võiks hakata mõjutama nende süsteemide rahastamist.

Koostaja peab oluliseks ka direktiivi ja määruse nr 1408/711 koostoimet ning direktiivi 
tähtsust määruse täiendajana. Tuleb veel rõhutada, et esildatud direktiiviga ei üritata asendada 
olemasolevat piiriüleste tervishoiuteenuste raamistikku, mis on esitatud eelnimetatud 
määruses. Tegelikult on määrusega nr 1408/71 sätestatud riikide sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastatud korraldus, esildatud direktiivis sisalduvad õigusi käsitlevad sätted ja määruse 
nr 1408/71 sätted kujutavad endast aga kahte erinevat mehhanismi teises liikmesriigis tehtud 
meditsiiniliste kulutuste ülevõtmiseks.  Sellest tulenevalt on patsiendil võimalik valida: 
kannatanud isik kas kasutab ära määruses esitatud mehhanismi või valib süsteemi, mis 
sätestatakse esildatud direktiivis.
Esildatud direktiiviga antakse ELi kodanikele õigus kasutada haiglavälist ravi teises 
liikmesriigis, ilma et neil oleks vaja oma riigi tervishoiusüsteemilt selleks eelnevalt luba 
saada.  Patsientidel tuleb esmalt ise ravi eest tasuda ja seejärel taotleda kulude hüvitamist oma 
riigi tervishoiusüsteemilt. Direktiivi eelnõu kohaselt kuuluvad hüvitamisele niisugused 
ravikulud, mille riigi sotsiaalkindlustussüsteem oleks kandnud juhul, kui ravi oleks toimunud 
oma riigi territooriumil.

Arvestades asjaolu, et seoses direktiiviga tekib mõningaid rahvusvahelise eraõiguse 
probleeme (meditsiiniabi osutamisel võib tekkida nii kahjutasunõudeid kui ka 
lepinguõiguslikke nõudeid), on arvamuse koostaja püüdnud toonitada, et rakendatakse 
ühenduse norme õigusemõistmise ja rakendatava õiguse kohta. Mingit vastuolu „Rooma I“2

ega „Rooma II“3 sätetega ei teki. 

Arvamuse koostaja osutab siiski ka ühele „lõpetamata tööle“: parlament ootab nimelt 
komisjoni lubatud uuringut isikukahjude kohta. Seetõttu on arvamuse koostaja pidanud 
tarvilikuks direktiivi eelnõusse võtta kahjusid käsitlev põhjendus, mis pärineb "Rooma II-st" . 

Ning lõpuks, õigusemõistmise ja nn Brüsseli määruse4 rakendamise suhtes on arvamuse 
koostaja seisukohal, et neil juhtudel, kui on täidetud tingimused, mis on esitatud Euroopa 
                                               
1 Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta 
ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT L 148, 5.6.1974, lk 35).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 lepinguväliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta ("Rooma I") (ELT L 177, 4.7.2008, lk 6).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 864/2007 lepinguväliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta ("Rooma II") (ELT L 199, 31.7.2007, lk 40).
4 Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta 
tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1).
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Kohtu Odenbreiti asjas1 tehtud otsuses, peaks kannatanul olema võimalus esitada hagi otse 
oma kindlustusandja vastu selles liikmesriigis, kus on tema elupaik.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Eelnevatest sätetest olenemata 
peaks lepingulisel või lepinguvälisel 
vastutusel põhinevate nõuete puhul 
kohaldatav õigus olema fikseeritud 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruse 
(EÜ) nr 593/2008 (lepinguliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma 
I”))1 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. juuni 2007 aasta määruse 
(EÜ) nr 864/2007 (lepinguväliste 
võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse 
kohta ("Rooma II"))2 sätetega. 
Õigusemõistmine peaks olema fikseeritud 
vastavalt nõukogu 22. detsembri 2001. 
aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 
(kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) 
sätetele3; sealjuures võivad kannatanud, 
juhul kui tingimused on täidetud, esitada 
hagi otse oma kindlustusandja vastu selles 
liikmesriigis, kus nad elavad..

1ELT L 177, 4.7.2008, lk 6.
2ELT L 199, 31.7.2007, lk 40.
3EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1.

Or. en

                                               
1 Otsus kohtuasjas C-463/06: FBTO Schadeverzekering v. Odenbreit, EKL 2007, lk I-11321. 
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Vastavalt meditsiinilise hooletuse 
tõttu kannatanutele kahjuhüvitise 
määramist käsitlevatele kehtivatele 
siseriiklikele eeskirjadele peaks juhtumiga 
tegelev kohus, kui meditsiiniline 
teenindamine toimus muus riigis kui 
kannatanu hariliku viibimiskoha riik, 
võtma isikukahju hüvitismäära üle 
otsustamisel arvesse kannatanu tegelikku 
olukorda, sealhulgas eelkõige tegelikult 
kantud kahju ning järelravi ja hilisema 
arstiabi kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) nende territooriumil osutatava ravi puhul 
on olemas piisavad ja tõhusad kutsealase 
vastutuskindlustuse süsteemid või tagatis 
või samalaadne meede, mis on kooskõlas 
riski iseloomu ja ulatusega;

Or. en

Selgitus

Välja jäetud tekstiosa võiks aidata seadustada hinnangupõhiste hüvitussüsteemide kasutamist.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda asja  käsitletakse artikli 3 lõikes 3.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9– lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste 
kasutamisega seotud haldusotsused on 
võimalik halduskorras läbi vaadata ning 
kohtus vaidlustada, kaasa arvatud ajutiste 
meetmete võtmine.

5. Liikmesriigid tagavad, et teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste 
kasutamisega seotud haldusotsused on 
võimalik kõiki õiguslikke vahendeid  
kasutades, sealhulgas halduskorras ja 
kohtulikult läbi vaadata ning neid on 
võimalik lahendada kiirmenetlusega, 
mille raames saab võtta ka ajutisi 
meetmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariigid tagavad mehhanismide 
olemasolu, mis võimaldavad patsientidel 
taotluse korral saada teavet teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste saamise 
ning seal kohaldatavate nõuete ja 
tingimuste kohta, sealhulgas juhul, kui 
teises liikmesriigis saadud 
tervishoiuteenusega on tekitatud kahju.

1. Kindlustajariigid tagavad mehhanismide 
olemasolu, mis võimaldavad patsientidel 
enesestmõistetavalt saada teavet teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste saamise, 
seal kohaldatavate nõuete ja tingimuste 
kohta, sealhulgas juhul, kui teises 
liikmesriigis saadud tervishoiuteenusega on 
tekitatud kahju, arvestades eriti artikli 5 
lõike 1 punktis e sätestatud tingimusi ja 
hüvitise tõenäolist suurust.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonil on õigus kooskõlas artikli 19 
lõikes 2 osutatud korraga töötada välja
ühenduse standardvorm lõikes 1 viidatud 
eelneva teabe jaoks.

3. Komisjon töötab kooskõlas artikli 19 
lõikes 2 osutatud korraga välja ühenduse 
standardvormi lõikes 1 viidatud eelneva 
teabe jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises liikmesriigis osutatavate 
tervishoiuteenuste suhtes kohaldatavad 
eeskirjad

Teises liikmesriigis osutatavate 
tervishoiuteenuste suhtes kohaldatavad 
eeskirjad ja lepingulisel või lepinguvälisel 
vastutusel põhinevate nõuete puhul 
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kohaldatav õigus

Or. en

Selgitus

Selles sättes tuleb vahet teha tervishoiuteenuste suhtes kohaldatavate eeskirjade ning teiselt 
poolt õiguse vahel, mida tuleb kohaldada nõuete puhul, mis võivad tekkida seoses nende 
teenuste osutamisega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tervishoiuteenust ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud 
või liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud või 
asutatud, osutatakse sellist 
tervishoiuteenust vastavalt ravi osutava 
liikmesriigi seadustele kooskõlas artikliga 
5.

1. Kui tervishoiuteenust ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud, 
või liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud või 
asutatud, osutatakse sellist 
tervishoiuteenust vastavalt ravi osutava 
liikmesriigi seadustele ja kooskõlas 
artikliga 5.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Juhul kui tervishoiuteenuse 
osutamine liikmesriigis, mis ei ole see riik, 
kus inimesel on kindlustus, kutsub esile 
lepingulisel ja lepinguvälisel vastutusel 
põhinevaid nõudeid, peab kohaldatav 
õigus olema fikseeritud kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 593/2008 ja määruse 
(EÜ) nr 864/2007sätetega.  
Õigusemõistmine peab olema fikseeritud 
vastavalt määruse (EÜ) nr 44/2001 
sätetele; sealjuures võivad kannatanud, 
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juhul kui tingimused on täidetud, esitada 
hagi otse oma kindlustusandja vastu selles 
liikmesriigis, kus nad elavad.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on selgesõnaliselt sätestatud artikli 3 lõikes 3.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada, ka elektrooniliste vahenditega,
teavet – enesestmõistetavalt eelkõige 
nende õiguste kohta seoses piiriüleste 
tervishoiuteenuste ning kvaliteedi- ja 
ohutustagatiste, isikuandmete kaitse, 
kaebuste esitamise menetluste ja 
heastamisvahenditega, mis on 
kättesaadavad teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) teavitada ja abistada patsiente kui 
kannatanuid, juhul kui need esitavad hagi 
otse oma kindlustusandja vastu selles 
liikmesriigis, kus nad elavad;

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid osutavad käesoleva 
direktiivi rakendamiseks vajalikku 
vastastikust abi.

1. Liikmesriigid osutavad käesoleva 
direktiivi rakendamiseks vajalikku 
vastastikust abi, tehes seda koostöös 
piirkondlike ja kohalike asutustega, juhul 
kui need vestutavad tervishoiusüsteemi 
eest.

Or. en
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