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LÜHISELGITUS

Toetudes EÜ asutamislepingu artiklile 95, tehakse direktiiviga ettepanek luua piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise ühenduse raamistik koos õiguslike mõistete ja üldsätetega.
Direktiivis kirjeldatakse ka sidusust ühenduse teiste poliitikavaldkondadega. Esitatud 
direktiivi kohaldatakse tervishoiuteenuste osutamise suhtes, olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, need kättesaadavaks muudetakse või neid rahastatakse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon toetab üldiselt esitatud direktiivi eesmärki. Ta rõhutab, et 
selleks, et kodanikud saaksid teha kaalutletud otsuseid, on äärmiselt tähtis tagada selge teave 
ja läbipaistev raamistik piiriüleste tervishoiuteenuste osutamiseks ELis. Lisaks sellele peaksid 
osutatud teenused olema ohutud ja hea kvaliteediga.
Arvestades, et patsientidel tuleb ravi eest ise ette tasuda, peaksid kulude hüvitamise eeskirjad 
olema selged ja läbipaistvad.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon osutas oma ülesandeid arvesse võttes tähelepanu järgmistele 
asjaoludele:

Sotsiaalkindlustusskeemide kooskõlastamise määrused

Direktiivi eesmärk ei ole muuta olemasolevat sotsiaalkindlustusskeemide kooskõlastamise 
raamistikku ning raamistik jääb jõusse koos kõigi üldpõhimõtetega, millel 
sotsiaalkindlustusskeemide kooskõlastamise määrused põhinevad. Tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjon toetab seda, kuid peab imelikuks, et võrreldes kooskõlastamise määruse 
eeskirjadega esitatakse kulude hüvitamise jaoks eraldi eeskirjad. Peamine mure põhjus on 
asjaolu, et vaja läheb uut haldussüsteemi, mis toob seega kaasa asjatu ja soovimatu 
bürokraatia kasvu ning ebaselged eeskirjad. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon teeb seetõttu 
ettepaneku kohaldada kulude hüvitamisel samu eeskirju, mis on sätestatud määruses.

Kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise raamistik

Käesoleva ettepaneku kohaldamine ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 
2005. aasta direktiiviga 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta kehtestatud 
olemasolevat kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise raamistikku. Tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjon toetab seda täielikult.

Rassiline võrdõiguslikkus

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon rõhutab, et võrdne juurdepääs kõigile peaks olema käesoleva 
direktiivi peamisi eesmärke.

Teave

Arvamuses rõhutatakse patsientidele tervishoiu kvaliteeti puudutava (sealhulgas haiglatealane 
teave) kasuliku ja selge teabe andmise üldist tähtsust. Samuti rõhutatakse spetsialiseerumise ja 
tervishoiuteenuse osutajate töötulemuste teadmise olulisust, et oleks võimalik teha kaalutletud 
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otsus selle kohta, milline haigla oleks konkreetsele patsiendile parim, ning luua Euroopa 
tippkeskuste loetelu.

Hindamine

Andmete kogumise ja järelevalve (artikkel 18) puhul rõhutab tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, et 
andmete kogumine peaks aitama hinnata, kas direktiiviga saavutatakse eesmärk parandada 
tervishoiu kvaliteeti üldiselt ning täpsemalt, kas see toetab põhimõtet tagada kõigile 
juurdepääs. Artiklis 20 nimetatud aruannete raames peaks see olema üks tähelepanupunkte.

Mõisted

Nii tervishoiuteenuse kui ka tervishoiutöötaja mõiste on ebaselge ning need põhjustavad 
vasturääkivusi ja/või kahemõttelisust. Seepärast tuuakse sisse mitterahaliste hüvitiste mõiste 
kooskõlas määrusega 883/2004.
Mõistete puhul kutsub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon põhjendustes komisjoni ja liikmesriike 
üles kaaluma kuumaveeallikate raviks kasutamise positiivset mõju tervenemisel ja inimeste 
tervise säilitamisel.
Põhjendustes osutatakse ka tähelepanu võrdsele juurdepääsule Euroopa tugikeskustele.

Üldised tähelepanekud

 Tervishoiuteenuste ja üldiste sotsiaalteenuste oluline roll Euroopa sotsiaalmudelis.
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon kutsub seepärast komisjoni ja liikmesriike üles tunnustama 
seda rolli siseturgu ja konkurentsi puudutava õiguse kohaldamisel; rõhutab nende teenuste 
rahastamise ebapiisavust, eriti teatavates idapoolsetes ELi liikmesriikides.

 Tervishoiuteenuste liberaliseerimine, mis võib kaasa tuua suurema ebavõrdsuse 
juurdepääsul kvaliteetsetele tervishoiuteenustele.

 Kvaliteetsete ühendusepõhiste tervishoiuteenuste väljatöötamine koostöös kasutajate ja 
patsientidega, mis võivad etendada olulist rolli vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastases 
võitluses.

 Tervisetulemuste ebavõrdsus nii liikmesriikide vahel kui ka nende piires on jätkuvalt suur.
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon nõuab, et liikmesriigid tegeleksid kõnealuse 
ebavõrdsusega, eriti tagades kõikidele tõhusa juurdepääsu tervishoiuteenustele.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Komisjoni 26. veebruari 2007. aasta 
teatises „Sotsiaalse tegelikkuse hindamine 
– Vahearuanne 2007. aasta kevadisele 
Euroopa Ülemkogule”1 täheldati, et kuigi 
ELi liikmesriigid kuuluvad maailma 
jõukaimate riikide hulka, ilmneb uut laadi 
vaesust ja ebavõrdsust, mis mõjutab 
inimeste tervist, nagu ülekaalulisus ja 
vaimse tervise probleemid.
1 KOM (2007)0063.

Selgitus,
Muudatusettepanekuga rõhutatakse, et ühendusepõhine tervishoid ja sotsiaalhooldus võivad 
etendada olulist rolli võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Tervishoiupoliitika eesmärkide ja 
teenuste siseturu eesmärkide 
olemasolevate erinevuste tõttu tuleb 
vastuolude ilmnemisel seada alati 
esiplaanile tervishoiualased eesmärgid (st 
rahvatervis, sotsiaalpoliitika eesmärgid, 
sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu säilitamine jms) kui 
üldisest huvist tulenevad ülekaalukad 
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põhjused.

Selgitus
Muudatusettepanekuga tagatakse muu hulgas tervishoiupoliitika eesmärkide asetamine 
esikohale ning saavutatakse komisjoni eesmärk – tervishoiuteenuste parandamine.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Komisjoni 23. oktoobri 2007. aasta 
valges raamatus „Üheskoos tervise nimel:
ELi strateegiline lähenemine aastateks 
2008–2013”1  esitatakse esimene EÜ 
tervishoiustrateegia ühenduse 
tervishoiumeetmete jaoks.
1 KOM(2007)0630.

Selgitus

Teatis põhineb liikmesriikide ja ühenduse võetud kohustusel austada tervishoiupoliitika 
ühiseid väärtusi ja põhimõtteid. Euroopa Parlamendi resolutsioonis rõhutatakse, et tervis on 
üks sotsiaalseid ja poliitilisi võtmeküsimusi, millest sõltub Euroopa Liidu tulevik.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Tervishoiuteenused ja üldised 
sotsiaalteenused etendavad olulist rolli 
Euroopa sotsiaalmudelis, kuid teatavates 
liikmesriikides on nende rahastamine 
ebapiisav. Komisjon ja liikmesriigid 
peaksid tunnustama seda üliolulist rolli 
siseturgu ja konkurentsi puudutava 
õiguse kohaldamisel.

Selgitus

Muudatusettepanekuga kinnitatakse veel kord üldisi lähtepunkte tervishoiusüsteemi üle 
arutlemisel.



AD\767465ET.doc 7/59 PE 413.995v02-00

ET

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Tervishoiuteenustel ja üldist huvi 
pakkuvatel sotsiaalteenustel on Euroopa 
sotsiaalmudelis oluline roll, kuid 
teatavates liikmesriikides on nende 
rahastamine ebapiisav. Liikmesriigid ja 
komisjon peaksid tervishoiuteenuste 
olulist rolli kõikides õigusaktides 
paremini arvesse võtma.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Tervishoiuteenuste liberaliseerimine 
võib kaasa tuua suurema ebavõrdsuse 
juurdepääsul kvaliteetsetele 
tervishoiuteenustele ega ole seetõttu 
käesoleva direktiivi eesmärk.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 d) Kvaliteetsed ühendusepõhised 
tervishoiuteenused, mis võimaluse korral 
on välja töötatud koostöös kasutajate ja 
patsientidega, võivad etendada olulist rolli 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastases 
võitluses.

Selgitus

See on põhjenduses 1 mainitud resolutsiooni keskseid elemente.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 e) Tervisetulemuste ebavõrdsus nii 
liikmesriikide vahel kui ka nende piires 
on jätkuvalt suur. Liikmesriigid peaksid 
kõnealuse ebavõrdsusega tegelema, eriti 
tagades kõikidele tõhusa juurdepääsu 
tervishoiuteenustele.

Selgitus

Kõikide tervishoidu sisaldavate poliitikavaldkondade nurgakivi peaks olema eesmärk tagada 
kõikidele juurdepääs.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Nagu Euroopa Kohus on mitmel korral 
kinnitanud, kuuluvad tasu eest osutatavad 
meditsiiniteenused oma eripärast 
hoolimata EÜ asutamislepingu teenuste 
osutamise vabadust käsitlevate sätete alla.

Selgitus

Arvestades, et direktiivis käsitletakse just teenuste vaba liikumist, on oluline viidata 
asjakohastele EÜ asutamislepingu sätetele. Muudatusettepanekus täpsustatakse ka –
vastavalt Euroopa Kohtu pretsedendiõigusele –, et meditsiiniteenused kuuluvad EÜ 
asutamislepingu nende sätete kohaldamisalasse, kui neid osutatakse tasu eest (vt näit C-
372/04, Watts, p 86).

Muudatusettepanek 10
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Käesoleva direktiivi eesmärk on
sätestada eeskirjad juurdepääsuks 
ohututele ja kvaliteetsetele 
tervishoiuteenustele teises liikmesriigis
ning luua liikmesriikide vahelised 
tervishoiualased koostöömehhanismid, 
austades täielikult riikide pädevust 
tervishoiuteenuste korraldamisel ja 
osutamisel vastavalt üldise juurdepääsu, 
solidaarsuse, taskukohasuse, võrdse 
territoriaalse juurdepääsetavuse ja 
demokraatliku järelevalve põhimõtetele.
Selles austatakse täielikult liikmesriikide 
vastutust tervishoiu eest vastavalt 
asutamislepingule, sealhulgas
tervishoiuga seotud 
sotsiaalkindlustushüvitiste 
kindlaksmääramisel ning 
tervishoiuteenuste, arstiabi ja 
sotsiaalkindlustushüvitiste, eelkõige 
haigushüvitiste korraldamisel ja 
kättesaadavaks muutmisel.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Käesoleva direktiivi eesmärk on luua 
üldine raamistik ohutute, kvaliteetsete ja 
tõhusate piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamiseks ühenduses ning tagada 
patsientide liikuvus, patsientide 
liikuvusega seotud individuaalsete õiguste
ja riigi normatiivse suutlikkuse 
säilitamine kõikide huvides,
tervishoiuteenuste osutamise vabadus ja 
tervisekaitse kõrge tase, võttes täielikult 
arvesse liikmesriikide vastutust 
tervishoiuga seotud 



PE 413.995v02-00 10/59 AD\767465ET.doc

ET

haigushüvitiste korraldamisel ja 
kättesaadavaks muutmisel.

sotsiaalkindlustushüvitiste 
kindlaksmääramisel ning 
tervishoiuteenuste, arstiabi ja 
sotsiaalkindlustushüvitiste, eelkõige 
haigushüvitiste korraldamisel ja 
kättesaadavaks muutmisel.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
tervishoiu määratlemisel kaaluma 
positiivse mõju tunnustamist, mida 
kuumaveeallikate raviks kasutamine 
avaldab tervenemisele ja tervise 
säilitamisele.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga 2. Kuumaveeallikate raviks 
kasutamine võib etendada olulist rolli terviseprobleemide ennetamisel, kuid ka nende 
lahendamisel. Liikmesriigid, komisjon ja ravikindlustusettevõtted peaksid uurima seda liiki 
sätete lisandväärtust.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Liikmesriigid peaksid käesoleva 
direktiivi rakendamisel võtma arvesse 
Euroopa Parlamendi 29. mai 1997. aasta 
resolutsiooni mittekonventsionaalse 
meditsiini staatuse kohta1.
1 EÜT C 182, 16.6.1997, lk 67.

Selgitus

Arvestades, et paljud inimesed liikmesriikides kasutavad seda liiki ravimeetodeid ja 
teraapiaid, palutakse resolutsioonis komisjonil algatada mittekonventsionaalse meditsiini 
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tunnustamise protsess.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Tagamaks, et ei loodaks uusi 
tõkkeid tervishoiutöötajate vabale 
liikumisele, ning patsientide ohutuse 
tagamiseks tuleb tervishoiutöötajatele 
luua võrdsed tööohutusstandardid, 
eelkõige eesmärgiga vältida nakkusohtu 
töökohal toimuvate õnnetuste, näiteks 
süstlatorkevigastuste tõttu, mille tagajärjel 
võib saada potentsiaalselt surmaga 
lõppeva nakkuse, näiteks B-hepatiidi, C-
hepatiidi või HI-viiruse, nagu on osutatud 
Euroopa Parlamendi 6. juuli 2006. aasta 
resolutsioonis tervishoiutöötajate 
kaitsmise osas vere kaudu levivate 
nakkuste eest süstlatorkevigastuste 
tagajärjel1.
1 ELT C 303 E, 13.12.2006, lk 754.

Selgitus

Tervishoiutöötajate tööohutuse erinev tase võib olla tervishoiutöötajate vabale liikumisele 
märkimisväärseks takistuseks. Eriti tuleks tegelda tervishoiutöötajate kaitsmisega 
süstlatorkevigastuste eest, sest selles osas on Euroopa Liidus tööohutuse tasemes kõige 
suuremad ja olulisemad erinevused.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Liikmesriigid peaksid eelkõige 
tagama, et patsientidele, töötajatele ja 
kõigile muudele isikutele, kellel on 
põhjust tervishoiuasutustesse siseneda, on 
tagatud kõrgetasemeline kaitse 
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tervishoiuga seotud nakkuste eest, sest 
need kujutavad endast suurt ohtu 
rahvatervisele, eelkõige piiriüleseid 
tervishoiuteenuseid arvestades.
Tervishoiuga seotud nakkusohu 
vältimiseks ja vähendamiseks tuleks 
kasutada kõiki asjakohaseid 
ennetusmeetmeid, sealhulgas 
hügieenistandardeid ja diagnostilisi 
uuringuid.

Selgitus

Euroopa Komisjonilt oodatakse oma patsientide ohutust ja tervishoiuga seotud nakkusi 
käsitleva teatise avaldamist 2008. aasta jooksul. Ka nõukogu on võtnud kohustuse koostada 
lähitulevikus selleteemaline ühistekst. Euroopa Parlament peaks seetõttu tagama selle teema 
kaasamise, arvestades et tervishoiuga seotud nakkused ei austa riigipiire ning peaksid 
seetõttu kajastuma tervishoiu piiriüleseid aspekte käsitlevas õigusaktis.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) On asjakohane nõuda, et samuti need 
patsiendid, kes lähevad tervishoiuteenuse 
saamiseks teise liikmesriiki muudel kui 
määrusega (EÜ) nr 1408/71 kehtestatud 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise raames nimetatud 
tingimustel, peaksid saama kasutada 
teenuste vaba liikumise põhimõtteid 
kooskõlas EÜ asutamislepingu ning 
käesoleva direktiivi sätetega. Patsientidele 
tuleks tagada kõnealuste 
tervishoiuteenustega seotud kulude 
katmine vähemalt samas ulatuses, nagu 
seda oleks tehtud juhul, kui samasuguseid 
või samalaadseid tervishoiuteenuseid 
oleks osutatud nende kindlustajariigi 
territooriumil. Sellega võetakse täielikult 
arvesse liikmesriikide vastutust oma 
kodanikele kättesaadava haiguskindlustuse 
ulatuse kindlaksmääramisel ning 
ennetatakse mis tahes märkimisväärset 

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

tervishoiusüsteemide rahastamisele.
Liikmesriigid võivad siiski näha riiklike 
õigusaktidega ette ravikulude hüvitamise 
vastavalt raviteenust osutavas liikmesriigis 
kehtivatele tariifidele, kui need on 
soodsamad. Nii võib asi olla eelkõige 
käesoleva direktiivi artiklis 15 sätestatud 
Euroopa tugikeskuste võrgustike kaudu 
osutatud ravi puhul.

Selgitus

Euroopa Kohtu pretsedendiõiguses ei ole viidet „samalaadsele tervishoiuteenusele”.
Õiguskindluse ja sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise eeskirjadele vastavuse 
huvides tuleks mõiste „või samalaadseid” asendada sõnadega „või patsiendile sama 
tulemusliku”. See vastab määruse 1408/71 artiklis 22 (määruse 883/2004 uues artiklis 20) 
nimetatud „ravi” mõiste tõlgendusele Euroopa Kohtu poolt (vt näit C-372/04, Watts, p 61).

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Käesolevas direktiivis 
tunnistatakse, et õigust ravile ei määra 
alati liikmesriik riiklikul tasandil ning et 
mitte kõik liikmesriigid ei ole määratlenud 
loetelu teenustest, mida seal osutatakse 
või ei osutata. Liikmesriikidel peab 
säilima õigus korraldada ise oma 
tervishoidu ja sotsiaalkindlustussüsteemi 
nii, et ravi olemasolu ja õiguse sellele 
saaks määrata piirkondlikul või kohalikul 
tasandil.

Selgitus

Paljudes tervishoiusüsteemides puuduvad riiklikul tasandil kriteeriumeid, millega määrataks 
juurdepääsuõigus konkreetsele ravile, ning määratletud „tervishoiuteenuste korv”, mille 
saamiseks oleks automaatselt õigus kõigil kindlustatud isikutel. Direktiivis tuleks täielikult 
tunnustada, et mõnedes liikmesriikides tehakse tervishoiusüsteemi korraldamiseks ja 
rahastamiseks otsuseid riigi tasemest allpool.

Muudatusettepanek 18
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Puudub määratlus selle kohta, mida 
peetakse haiglaraviks ühenduse erinevates 
tervishoiusüsteemides, ning erinevad 
tõlgendused võivad seega takistada 
patsientide tervishoiuteenuste saamise 
vabadust. Kõnealuse takistuse ületamiseks 
on vaja koostada ühenduse haiglaravi 
määratlus. Haiglaravi tähendab üldiselt 
ravi, mille puhul on vajalik patsiendi 
ööbimine haiglas. Siiski võib osutuda 
asjakohaseks määratleda haiglaravina ka 
teatavat muud ravi, kui see nõuab 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist (nt 
diagnoosimiseks vajalikud 
kõrgtehnoloogilised skännerid) või hõlmab 
raviviise, mis kujutavad endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks (nt ohtlike 
nakkushaiguste ravi). Niisuguste 
raviviiside korrapäraselt ajakohastatava 
nimekirja koostab komisjon 
komiteemenetluse kaudu.

(30) Puudub määratlus selle kohta, mida 
peetakse haiglaraviks ühenduse erinevates 
tervishoiusüsteemides, ning erinevad 
tõlgendused võivad seega takistada 
patsientide tervishoiuteenuste saamise 
vabadust. Kõnealuse takistuse ületamiseks 
on vaja koostada ühenduse haiglaravi 
määratlus. Haiglaravi tähendab üldiselt 
ravi, mille puhul on vajalik patsiendi 
ööbimine haiglas. Siiski võib osutuda 
asjakohaseks määratleda haiglaravina ka 
teatavat muud ravi, kui see nõuab 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist (nt 
diagnoosimiseks vajalikud 
kõrgtehnoloogilised skännerid) või hõlmab 
raviviise, mis kujutavad endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks (nt ohtlike 
nakkushaiguste ravi), ning milleks on 
vajalik planeerimine, et säilitada 
tervishoiuteenuste tasakaalustatud 
geograafiline jaotumus, hoida kulud 
kontrolli all ja vältida raha-, tehnika- ja 
inimressursside olulist raiskamist. 
Niisuguste raviviiside korrapäraselt 
ajakohastatava nimekirja koostavad 
kindlustajariigi pädevad asutused.

Selgitus

Vastavalt Euroopa Kohtu pretsedendiõigusele kajastub käesolevas muudatusettepanekus 
mõte, et haiglaravi on lahutamatult seotud planeerimisvajadusega, millega tagatakse, et on 
olemas piisav ja püsiv juurdepääs kvaliteetse haiglaravi tasakaalustatud teenuste valikule 
ning et samal ajal hoitakse kulud kontrolli all ja kindlustatakse sotsiaalkindlustussüsteemi 
jätkusuutlikkus. Kui kulude kandmise eest vastutab kindlustajariik, siis peab 
haiglaraviteenuste nimekirja koostama see liikmesriik.

Muudatusettepanek 19
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kättesaadavad tõendid näitavad, et 
vaba liikumise põhimõtete kohaldamine 
seoses tervishoiuteenuste kasutamisega 
teises liikmesriigis kindlustajariigi riikliku 
ravikindlustusskeemiga tagatud katte 
piires ei kahjusta liikmesriikide 
tervishoiusüsteeme või nende 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantsstabiilsust. Euroopa Kohus on siiski
leidnud, et ei saa välistada, et võimalik oht 
tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi finantstasakaalu 
või kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- või haiglateenuse säilitamise 
eesmärgi saavutamist võib kujutada endast 
üldisest huvist tulenevaid ülekaalukaid 
põhjuseid, millega on võimalik õigustada 
teenuste osutamise vabaduse põhimõttele 
piirangute kehtestamist. Euroopa Kohus on 
tunnistanud samuti, et peab olema võimalik 
kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi raviteenuseid, 
mida nad suudavad pakkuda. Käesoleva 
direktiiviga tuleks ette näha teises 
liikmesriigis osutatud haiglaravi kulude 
katmiseks eellubade süsteem, kui täidetud 
on järgmised tingimused: kui ravi oleks 
osutatud asjaomase liikmesriigi 
territooriumil, oleks ravikulud kaetud 
asjaomase liikmesriigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu ning 
direktiivi rakendamisest tingitud 
patsientide väljavool kahjustab tõsiselt või 
võib tõenäoliselt tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi rahalist 
tasakaalu ja/või haiglasektori 
planeerimist ja ratsionaliseerimist, mida 
tehakse haiglate ülekoormatuse, 
haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 

(31) Euroopa Kohus on leidnud, et oht 
tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi finantstasakaalu 
või kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- või haiglateenuse säilitamise 
eesmärgi saavutamist võib kujutada endast 
üldisest huvist tulenevaid ülekaalukaid 
põhjuseid, millega on võimalik õigustada 
teenuste osutamise vabaduse põhimõttele 
piirangute kehtestamist. Euroopa Kohus on 
tunnistanud samuti, et peab olema võimalik 
kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi raviteenuseid, 
mida nad suudavad pakkuda. Käesoleva 
direktiiviga tuleks ette näha teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste
kulude katmiseks eellubade süsteem.
Eelluba on vajalik igasuguse haiglaravi ja 
eriravi jaoks, sest see annab patsientidele 
garantii, et neid ravitakse ja et ravi kulud 
katab nende sotsiaalkindlustussüsteem.
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meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikme 
territooriumil. Kuna patsientide eeldatava 
väljavoo täpse mõju hindamiseks on vaja 
teha keerulisi oletusi ja arvutusi,
lubatakse direktiiviga rakendada 
eellubade süsteemi, kui on piisavalt 
põhjust eeldada, et 
sotsiaalkindlustussüsteem võib kannatada 
tõsist kahju. See peaks hõlmama ka juba 
olemasolevaid eellubade süsteeme, mis 
vastavad artiklis 8 sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Igal juhul, kui liikmesriik on 
otsustanud kooskõlas käesoleva 
direktiiviga luua eellubade süsteemi teistes 
liikmesriikides osutatud haigla- või eriravi 
kulude katmiseks, peaks ka teises 
liikmesriigis osutatud kõnealuse raviga 
seotud kulud hüvitama kindlustajariik 
sellises ulatuses, nagu seda oleks tehtud
juhul, kui sama või samalaadset 
tervishoiuteenust oleks osutatud
kindlustajariigi territooriumil, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikke kulusid.
Siiski, kui määruse (EÜ) nr 1408/71 artikli 
22 lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, tuleks luba ja hüvitised anda 
vastavalt kõnealusele määrusele. See 
kehtib eelkõige olukordades, kus luba 
antakse pärast taotluse halduslikku või 
kohtulikku läbivaatamist ning asjaomane 
isik on saanud ravi teises liikmesriigis.
Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9. See on 
kooskõlas Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, 
mis täpsustas, et patsiendid, kellele loa 
andmisest keelduti, mis hiljem 
põhjendamatuks osutus, on õigus saada 

(32) Igal juhul, kui liikmesriik on 
otsustanud kooskõlas käesoleva 
direktiiviga luua eellubade süsteemi teistes 
liikmesriikides osutatud haigla- või eriravi 
kulude katmiseks, peaks ka teises 
liikmesriigis osutatud kõnealuse raviga 
seotud kulud hüvitama kindlustajariik 
sellises ulatuses, nagu seda oleks tehtud 
sama või patsiendile sama tulemusliku 
ravi puhul kindlustajariigi territooriumil, 
ületamata saadud tervishoiuteenuse 
tegelikke kulusid. Siiski, kui määruse
(EMÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõikes 2 
sätestatud tingimused on täidetud, tuleks 
luba ja hüvitised anda vastavalt 
kõnealusele määrusele. See kehtib eelkõige 
olukordades, kus luba antakse pärast 
taotluse halduslikku või kohtulikku 
läbivaatamist ning asjaomane isik on 
saanud ravi teises liikmesriigis. Sellisel 
juhul ei kohaldata käesoleva direktiivi 
artikleid 6, 7, 8 ja 9. See on kooskõlas 
Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, mis 
täpsustas, et patsiendid, kellele loa 
andmisest keelduti, mis hiljem 
põhjendamatuks osutus, on õigus saada 
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teises liikmesriigis osutatud ravi kulude 
eest hüvitust täies ulatuses vastavalt ravi 
osutanud liikmesriigi õigusnormidele.

teises liikmesriigis osutatud ravi kulude 
eest hüvitust täies ulatuses vastavalt ravi 
osutanud liikmesriigi õigusnormidele.

Selgitus

Euroopa Kohtu pretsedendiõiguses ei ole viidet „samalaadsele tervishoiuteenusele”.
Õiguskindluse ja sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise eeskirjadele vastavuse 
huvides tuleks mõiste „või samalaadseid” asendada sõnadega „või patsiendile sama 
tulemusliku”. See vastab määruse 1408/71 artiklis 22 (määruse 883/2004 uues artiklis 20) 
nimetatud „ravi” mõiste tõlgendusele Euroopa Kohtu poolt (vt näit C-372/04, Watts, p 61).

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Eelloa andmisest keeldumine ei 
tohi põhineda ainult ootejärjekorra 
olemasolul, mis võimaldab kavandada 
haiglaravi osutamist ja korraldamist 
eelnevalt määratletud üldiste arstiabi 
prioriteetide alusel, vaid eelloa taotluse 
esitamise või uuendamise ajal tuleb anda 
objektiivne meditsiiniline hinnang iga 
üksiku patsiendi tervislikule seisundile, 
haigusloole ja haiguse võimalikule 
edasisele kulule, valu tasemele ja/või 
puude iseloomule.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga täpsustatakse tingimusi, mille alusel eelloa andmisest võib 
keelduda (vt C-372/04, Wattsi kohtuasi).

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Asjakohane teave kõigi piiriüleste 
tervishoiuteenuste peamiste aspektide 

(34) Asjakohane teave kõigi piiriüleste 
tervishoiuteenuste peamiste aspektide 
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kohta on vajalik, et võimaldada patsientidel 
kasutada ka tegelikult oma õigusi 
piiriülestele tervishoiuteenustele.
Piiriüleste tervishoiuteenuste puhul on 
niisuguse teabe edastamise tõhusaimaks 
mehhanismiks luua igasse liikmesriiki 
kontaktpunktid, kelle poole patsiendid 
saavad pöörduda ja mis annavad teavet 
piiriüleste tervishoiuteenuste kohta, võttes 
arvesse ka kõnealuse liikmesriigi 
tervishoiusüsteemi. Kuna piiriüleste 
tervishoiuteenuste aspektidega seotud 
küsimused nõuavad suhtlemist eri 
liikmesriikide ametiasutuste vahel, peaksid 
kõnealused kontaktpunktid moodustama 
võrgustiku, mille kaudu oleks neid 
küsimusi kõige tõhusam käsitleda.
Kontaktpunktid peaksid üksteisega 
koostööd tegema ja võimaldama 
patsientidel teha teadlikke valikuid 
piiriüleste tervishoiuteenuste kohta. Nad 
peaksid samuti andma teavet võimaluste 
kohta piiriülese raviga seotud probleemide 
korral, eriti kohtuväliste skeemide kohta 
piirüleste vaidluste lahendamiseks.

kohta on vajalik, et võimaldada patsientidel 
kasutada ka tegelikult oma õigusi 
piiriülestele tervishoiuteenustele.
Piiriüleste tervishoiuteenuste puhul on 
niisuguse teabe edastamise tõhusaimaks 
mehhanismiks luua igasse liikmesriiki 
kontaktpunktid, kelle poole patsiendid 
saavad pöörduda ja mis annavad teavet 
piiriüleste tervishoiuteenuste kohta, võttes 
arvesse ka kõnealuse liikmesriigi 
tervishoiusüsteemi. Kuna piiriüleste 
tervishoiuteenuste aspektidega seotud 
küsimused nõuavad suhtlemist eri 
liikmesriikide ametiasutuste vahel, peaksid 
kõnealused kontaktpunktid moodustama 
võrgustiku, mille kaudu oleks neid 
küsimusi kõige tõhusam käsitleda.
Kontaktpunktid peaksid üksteisega 
koostööd tegema ja võimaldama 
patsientidel teha teadlikke valikuid 
piiriüleste tervishoiuteenuste kohta. Nad 
peaksid samuti andma teavet võimaluste 
kohta piiriülese raviga seotud probleemide 
korral, eriti kohtuväliste skeemide kohta 
piirüleste vaidluste lahendamiseks.
Piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise 
kohta teabe andmise korraldamisel 
peaksid liikmesriigid arvestama vajadust 
anda teavet kasutataval kujul ning tagada 
vajaduse korral lisaabi ebasoodsas 
olukorras olevatele patsientidele, puudega 
isikutele ja kompleksvajadustega isikutele.

Selgitus
On väga oluline, et teave piiriüleste tervishoiuteenuste kohta oleks kättesaadav kasutataval 

kujul.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu järgmised meetmed:
nende raviteenuste nimekiri, mis ei nõua 

(45) Eelkõige tuleks liikmesriikide 
pädevatele asutustele anda volitused võtta 
vastu järgmised meetmed: nende 
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haiglas ööbimist, kuid mida tuleks lugeda 
haiglaraviks; kaasmeetmed teatavate 
ravimite või ainete välistamiseks 
käesolevas direktiivis sätestatud teises 
liikmesriigis väljakirjutatud retseptide 
tunnustamisest; konkreetsete 
kriteeriumide ja tingimuste loetelu, millele 
Euroopa tugikeskuste võrgustikud peavad 
vastama; Euroopa tugikeskuste võrgustike 
asutamise korra. Kuna need meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi elemente 
või täiendada käesolevat direktiivi uute 
vähemoluliste elementidega, tuleks need 
vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

raviteenuste nimekiri, mis ei nõua haiglas 
ööbimist, kuid mida tuleks lugeda 
haiglaraviks; kaasmeetmed teatavate 
ravimite või ainete välistamiseks 
käesolevas direktiivis sätestatud teises 
liikmesriigis väljakirjutatud retseptide 
tunnustamisest.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu järgmised meetmed:
nende raviteenuste nimekiri, mis ei nõua 
haiglas ööbimist, kuid mida tuleks lugeda 
haiglaraviks; kaasmeetmed teatavate 
ravimite või ainete välistamiseks 
käesolevas direktiivis sätestatud teises 
liikmesriigis väljakirjutatud retseptide 
tunnustamisest; konkreetsete kriteeriumide 
ja tingimuste loetelu, millele Euroopa 
tugikeskuste võrgustikud peavad vastama;
Euroopa tugikeskuste võrgustike asutamise 
korra. Kuna need meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi elemente 
või täiendada käesolevat direktiivi uute 
vähemoluliste elementidega, tuleks need 
vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

(45) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu järgmised meetmed:
nende raviteenuste nimekiri, mis ei nõua 
haiglas ööbimist, kuid mida tuleks lugeda 
haiglaraviks; nende teenuste nimekiri, mis 
kuuluvad telemeditsiini teenuste, 
laboriteenuste, kaugdiagnoosimise ja 
retseptide kaugväljastamise valdkonda;
kaasmeetmed teatavate ravimite või ainete 
välistamiseks käesolevas direktiivis 
sätestatud teises liikmesriigis 
väljakirjutatud retseptide tunnustamisest;
konkreetsete kriteeriumide ja tingimuste 
loetelu, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama; Euroopa 
tugikeskuste võrgustike asutamise korra.
Kuna need meetmed on üldmeetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi elemente või täiendada 
käesolevat direktiivi uute vähemoluliste 
elementidega, tuleks need vastu võtta 
nõukogu otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
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sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Selgitus

On samuti oluline selgitada, millised on telemeditsiini teenused, laboriteenused, 
kaugdiagnoosimine ja retseptide kaugväljastamine. Niiviisi muutub direktiiv selgemaks ja 
põhjalikumaks ning seega tõhusamaks.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Käesoleva direktiiviga, mis 
hõlbustab patsientide liikumisvabadust 
Euroopa Liidus, kaasneb tõenäoliselt 
tervishoiuteenuste osutajate vaheline 
konkurents. Selline konkurents aitab 
tõenäoliselt kaasa tervishoiuteenuste 
kvaliteedi paranemisele kõikide jaoks 
ning tippkeskuste loomisele.

Selgitus

Kui direktiiv annaks sellise tulemuse, oleks see positiivne panus liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidesse, kuid direktiivi tulemuste kontrollimiseks on vaja teha hoolikat seiret.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 b) Igaühel peaks olema juurdepääs 
Euroopa tugikeskusele.

Selgitus

Arutelu Euroopa tugikeskuste üle alles käib. Oluline on rõhutada, et see arutelu peab jõudma 
lõpule ja et keskuste eesmärk on tagada kõikidele võrdne juurdepääs. Kulude hüvitamine 
peaks seetõttu olema osa sotsiaalkindlustusskeemide koordineerimist käsitlevast määrusest.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiiviga luuakse ühtsed 
eeskirjad, millega tagatakse patsientide 
liikuvus ja antakse neile juurdepääs 
kvaliteetsetele, säästvatele, mõjusatele ja 
tõhusatele tervishoiuteenustele, võttes 
täielikult arvesse liikmesriikide vastutust 
tervishoiuga seotud 
sotsiaalkindlustushüvitiste 
kindlaksmääramisel ning 
tervishoiuteenuste, arstiabi ja 
sotsiaalkindlustushüvitiste korraldamisel 
ja kättesaadavaks muutmisel kooskõlas 
üldise juurdepääsu, solidaarsuse, 
kvaliteetse ravi kättesaadavuse, võrdsuse, 
taskukohasuse, võrdse territoriaalse 
kättesaadavuse ja demokraatliku kontrolli 
põhimõtetega.

Selgitus

Vältimaks olukorda, kus kodanikud peavad tervishoiuteenuste saamiseks minema teise 
liikmesriiki, on tähtis, et süsteem oleks ka tulemuslik.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes, 
olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
riikliku, era- ja kombineeritud 
ravikindlustusskeemi suhtes.
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Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) nõukogu 18. juuni 1992. aasta 
direktiiv 92/49/EMÜ 
otsekindlustustegevusega, välja arvatud 
elukindlustustegevusega seotud 
õigusnormide kooskõlastamise kohta, 
millega muudetakse direktiive 
73/239/EMÜ ja 88/357/EMÜ (kolmas 
kahjukindlustuse direktiiv)1.
1 EÜT L 228, 11.8.1992, lk 1.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) „tervishoiuteenus” – tervishoiuteenus, 
mida osutatakse patsientidele, et hinnata 
nende tervislikku seisundit, seda säilitada 
või taastada. Käesoleva direktiivi artiklite 
6, 7, 8, 9, 10 ja 11 tähenduses tähendab 
tervishoiuteenus ravi, mis kuulub 
kindlustajariigi õigusaktides sätestatud 
tervishoiuhüvede alla;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mille patsient saab muus
liikmesriigis kui see, kus patsient on 
kindlustatud;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) „tervishoiuteenuse kasutamine teises 
liikmesriigis” – tervishoiuteenus, mida
saadakse muus liikmesriigis kui see, kus 



AD\767465ET.doc 25/59 PE 413.995v02-00

ET

kindlustatud; patsient on kindlustatud;

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) kindlustatud isik, kes on 
eraravikindlustusskeemide poolt välja 
töötatud kindlustuslepingu tingimustes 
sellisena määratletud;

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) kui määruse (EMÜ) 1408/71 ja 
määruse (EÜ) 883/04 kohaldamise tõttu 
vastutab patsiendi elukoha liikmesriigis 
selle liikmesriigi õigusaktide alusel 
patsiendile hüvede tagamise eest selle 
liikmesriigi ravikindlustusasutus, siis 
loetakse see liikmesriik käesoleva 
direktiivi tähenduses kindlustajariigiks;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(l) „negatiivne mõju” – ettekavatsematu 
kahjustus või komplikatsioon, mida 
asjaomase seisundi ravi või taotletud 
tervishoiuteenuse osutamine tavaliselt 
kaasa ei too.
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ravi osutavad liikmesriigid on 
vastutavad tervishoiuteenuste korraldamise 
ja kättesaadavaks muutmise eest. Selleks 
määravad nad kõikehõlmavuse, kvaliteetse 
arstiabi kättesaadavuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtteid arvesse võttes 
kindlaks selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning
tagavad, et:

1. Ravi osutavad liikmesriigid on 
vastutavad tervishoiuteenuste korraldamise 
ja kättesaadavaks muutmise eest. Selleks 
määravad nad kõikehõlmavuse, kvaliteetse 
arstiabi kättesaadavuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtteid arvesse võttes 
kindlaks selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning
võtavad arvesse, et:

Selgitus

Teatud punktide „tagamise” nõudmine liikmesriikidelt on vastuolus nende kohustusega 
määratleda ise oma kvaliteedi- ja ohutusstandardid. EÜ asutamislepingu artikli 152 valguses, 
kus sätestatakse, et liikmesriigid vastutavad tervishoiuteenuste korraldamise, rahastamise ja 
osutamise eest oma kodanikele, tundub olevat kohasem öelda, et liikmesriigid peaksid 
„arvesse võtma”, mitte „tagama”.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ravi osutavad liikmesriigid on 
vastutavad tervishoiuteenuste korraldamise 
ja kättesaadavaks muutmise eest. Selleks

1. Ravi osutavad liikmesriigid on 
vastutavad tervishoiuteenuste korraldamise 
ja kättesaadavaks muutmise eest. Nad



AD\767465ET.doc 27/59 PE 413.995v02-00

ET

määravad nad kõikehõlmavuse, kvaliteetse 
arstiabi kättesaadavuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtteid arvesse võttes
kindlaks selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning 
tagavad, et:

määravad üldise huvi, kõikehõlmavuse, 
kvaliteetse arstiabi kättesaadavuse, 
võrdsuse ja solidaarsuse ning nendest 
tulenevate tervishoiuteenuste osutajate 
avalike teenuste põhimõtteid austades
kindlaks selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning 
tagavad, et:

Selgitus

Tuleb täpsustada, et tervishoiuteenused on üldhuviteenused ning neid ei saa samastada 
tavaliste teenustega, mille suhtes kohaldatakse siseturu üldsätteid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiviga 2006/123/EÜ teenuste kohta 
siseturul.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) sellised kvaliteedi- ja 
ohutusstandardid tehakse kodanikele 
selges ja kasutatavas vormis avalikult 
kättesaadavaks;

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) jälgitakse korrapäraselt, kuidas 
tervishoiuteenuste osutajad neid nõudeid 
praktikas rakendavad ning võetakse 
parandusmeetmeid, kui asjaomaseid 
nõudeid ei järgita, võttes arvesse meditsiini 
ja tervishoiutehnoloogia edusamme;

b) jälgitakse ja hinnatakse korrapäraselt, 
kuidas tervishoiuteenuste osutajad neid 
nõudeid praktikas rakendavad ning 
võetakse parandusmeetmeid, kui 
asjaomaseid nõudeid ei järgita, võttes 
arvesse meditsiini ja tervishoiutehnoloogia 
edusamme;



PE 413.995v02-00 28/59 AD\767465ET.doc

ET

Selgitus

Jälgimistulemuste hindamine on tähtis, et näidata, millele parandusmeetmed tuginevad.
Lisaks sellele saab hindamistulemusi kasutada järgmistel aastatel akrediteeritud ja 
tunnustatud tervishoiuteenuse osutajate võrgustiku loomiseks.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) jälgitakse korrapäraselt, kuidas 
tervishoiuteenuste osutajad neid nõudeid 
praktikas rakendavad ning võetakse 
parandusmeetmeid, kui asjaomaseid 
nõudeid ei järgita, võttes arvesse 
meditsiini ja tervishoiutehnoloogia 
edusamme;

(b) jälgitakse korrapäraselt, kuidas 
tervishoiuteenuste osutajad neid nõudeid 
praktikas rakendavad ja milline on 
tervishoiutöötajate pädevus, ning võetakse
vajadusel parandusmeetmeid, et edendada 
kvaliteeti ja tagada asjakohaste nõuete 
järgimine, võttes arvesse meditsiini ja 
tervishoiutehnoloogia edusamme;

Selgitus

Patsientide ohutuse jaoks on ülioluline, et tervishoiutöötajad oleksid sel erialal töötamiseks 
pädevad.

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tervishoiuteenuste osutajad esitavad 
kogu vajaliku teabe, et võimaldada 
patsientidel teha teadlik valik, eelkõige 
osutatava tervishoiuteenuse 
kättesaadavuse, hindade ja tulemuste ning 
nende kindlustuskaitse või 
kutsevastutusega seotud muu individuaalse 
või kollektiivse kaitse vahendi üksikasjade 
kohta;

c) tervishoiuteenuste osutajad esitavad 
kogu vajaliku teabe, et võimaldada 
patsientidel teha teadlik valik, eelkõige 
osutatava tervishoiuteenuse kvaliteedi,
kättesaadavuse, hindade ja tulemuste ning 
nende kindlustuskaitse või 
kutsevastutusega seotud muu individuaalse 
või kollektiivse kaitse vahendi üksikasjade 
kohta ning muude patsiendi kulude 
hüvitamise kohta, nagu lapsi saatvate 
vanemate reisi- ja majutuskulud;
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et patsiente teavitatakse nende suhtes 
kohaldatavatest hüvitamiseeskirjadest.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tervishoiuteenuste osutajad esitavad 
kogu vajaliku teabe, et võimaldada 
patsientidel teha teadlik valik, eelkõige 
osutatava tervishoiuteenuse 
kättesaadavuse, hindade ja tulemuste ning 
nende kindlustuskaitse või 
kutsevastutusega seotud muu individuaalse 
või kollektiivse kaitse vahendi üksikasjade 
kohta;

(c) tervishoiuteenuste osutajad esitavad 
kogu vajaliku teabe, et võimaldada 
patsientidel teha teadlik valik, eelkõige 
osutatava tervishoiuteenuse 
kättesaadavuse, kvaliteedi, ohutuse,
hindade ja tulemuste ning nende 
kindlustuskaitse või kutsevastutusega 
seotud muu individuaalse või kollektiivse 
kaitse vahendi üksikasjade kohta;

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) patsientidel on võimalik esitada kaebusi 
ning neile heastatakse kahju ja makstakse
hüvitist, kui nad kannavad neile osutatud 
tervishoiuteenuse tagajärjel kahju;

(d) patsientidel, tervishoiuteenuste 
osutajatel ja avalikkusel on võimalik 
esitada kaebusi ning neile tagatakse 
võimalus kasutada sobivaid 
õiguskaitsevahendeid ja saada hüvitist, 
kui nad kannavad neile osutatud piiriülese
tervishoiuteenuse tagajärjel kahju või 
saavad sellise kahju tekitamisest 
teadlikuks. See toimub tõhusa 
tervishoiusüsteemi ja kutseala käsitlevate 
eeskirjade kontekstis;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) teiste liikmesriikide patsiente 
koheldakse võrdsetel alustel ravi osutava 
liikmesriigi elanikega, see põhimõte 
hõlmab ka ühenduse ja ravi osutava 
liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud 
kaitset diskrimineerimise eest;

(g) teiste liikmesriikide patsiente 
koheldakse võrdsetel alustel ravi osutava 
liikmesriigi elanikega, see põhimõte 
hõlmab ka ühenduse ja ravi osutava 
liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud 
kaitset diskrimineerimise eest. Käesolevas 
direktiivis ei nõuta siiski, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 
või ravile eelisjärjekorras, mis seaks teised 
sarnaste ravivajadustega patsiendid 
halvemusse, näiteks ravijärjekorra 
pikenemise tõttu.

Selgitus

Selguse ja järjepidevuse huvides oleks kasulik lisada direktiivi põhiteksti säte, millega 
kinnitatakse põhjenduses 12 väljendatut, et tervishoiuteenuste osutajatelt ei nõuta, et nad 
võtaksid teiste liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse või ravile eelisjärjekorras, seades 
ravi osutamise liikmesriigist pärit patsiendid halvemasse olukorda.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) liikmesriigid määratlevad vastavalt 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartale selgelt 
patsientide õigused ja isikute õigused 
seoses tervishoiuteenustega.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Võttes arvesse piiriülese ravi 
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kvaliteedi ja ohutuse tagamise tähtsust, 
eelkõige patsiendi jaoks, kaasatakse 
(piiriülesed) patsientide organisatsioonid 
igal juhul lõigetes 1 ja 3 osutatud normide 
ja suuniste väljatöötamisse.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, võivad 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, kui kõnealune ravi kuulub 
hüvede hulka, mis on sätestatud 
kindlustajariigi õigusaktides ja millele 
kindlustatul on õigus. Kindlustajariik 
tasub kindlustatule kulud, mis kuuluksid 
hüvitamisele tema riiklikus 
sotsiaalkindlustussüsteemis, kui 
samasuguseid või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud tema 
territooriumil. Igal juhul on kindlustajariigi 
pädevuses määrata kindlaks 
tervishoiuteenused, mille eest tasutakse 
olenemata selle osutamise kohast.

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad sihilikult teise liikmesriiki 
eesmärgiga saada seal tervishoiuteenuseid 
(plaanilist ravi) või kes soovivad kasutada 
teises liikmesriigis osutatavaid 
tervishoiuteenuseid (plaanilist ravi), 
võivad saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, kui kõnealune ravi kuulub 
hüvede hulka, mis on sätestatud 
kindlustajariigi õigusaktides ja millele 
kindlustatul on õigus. Ilma et see piiraks 
määruse (EMÜ) nr 1408/71 ja alates 
kohaldamise kuupäevast määruse nr 
883/2004 kohaldamist, tasuvad 
kindlustajariigi pädevad asutused
kindlustatule kulud, mis kuuluksid 
hüvitamisele tema riiklikus 
sotsiaalkindlustussüsteemis, kui sama ravi
või sama tulemuslikku ravi oleks osutatud 
tema territooriumil. Igal juhul on 
kindlustajariigi pädevuses määrata kindlaks 
tervishoiuteenused, mille eest tasutakse 
olenemata nende osutamise kohast.

Selgitus

Tuleb täpsustada, et käesolevas artiklis käsitletakse välisreisi põhjuseks olevat plaanilist ravi.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teises liikmesriigis osutatava 
tervishoiuteenuse kulud tasub
kindlustajariik kooskõlas käesoleva 
direktiivi sätetega vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud juhul, kui sama või 
samalaadset tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigis, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikku 
maksumust.

2. Ilma et see piiraks määruse (EMÜ) nr 
1408/71 ja alates kohaldamise kuupäevast 
määruse nr 883/2004 kohaldamist,
hüvitab või tasub teises liikmesriigis 
osutatava tervishoiuteenuse kulud 
kindlustajariigi sotsiaalkindlustussüsteem 
või pädev asutus kooskõlas käesoleva 
direktiivi sätetega vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud juhul, kui sama või 
samalaadset tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigis, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikku 
maksumust. Liikmesriigid võivad 
otsustada katta muid seotud kulusid, 
näiteks majutus- ja reisikulud.

Selgitus

Täpsustus: kulud peab/peavad hüvitama asjaomane/asjaomased sotsiaalkindlustusasutus(ed), 
mitte liikmesriik.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
saada soovivale patsiendile seoses 
tervishoiuteenuste osutamise ja 
tervishoiuteenuste kulude hüvitamisega 
samasugused tingimused, abikõlblikkuse 
kriteeriumid ning õigus- ja 
haldusformaalsused, nagu ta kehtestaks
samade või samalaadsete 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes enda 
territooriumil, kui need nõuded ei ole 
diskrimineerivad ega takista isikute vaba 
liikumist.

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
saada soovivale patsiendile seoses 
tervishoiuteenuste osutamise ja 
tervishoiuteenuste kulude hüvitamisega 
samasugused tingimused, abikõlblikkuse 
kriteeriumid ning õigus- ja 
haldusformaalsused, nagu ta kehtestaks 
sama ravi või sama tulemusliku ravi 
puhul enda territooriumil, kui need nõuded 
ei ole diskrimineerivad ega takista isikute 
vaba liikumist. 
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Selgitus

Euroopa Kohtu pretsedendiõiguses ei ole viidet „samalaadsele tervishoiuteenusele”.
Õiguskindluse ja sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise eeskirjadele vastavuse 
huvides tuleks mõiste „või samalaadseid” asendada sõnadega „või patsiendile sama 
tulemusliku”. See vastab määruse 1408/71 artiklis 22 (määruse 883/2004 uues artiklis 20) 
nimetatud „ravi” mõiste tõlgendusele Euroopa Kohtu poolt (vt näit C-372/04, Watts, p 61).

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikidel peab olema mehhanism 
nende kulude arvestamiseks, mis 
kohustuslik sotsiaalkindlustussüsteem 
hüvitab kindlustatule teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste eest. Kõnealuse 
mehhanismi aluseks on eelnevalt teatavaks 
tehtud objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid ning 
selle mehhanismi kohaselt hüvitatakse 
kulud vähemalt samas ulatuses, nagu oleks 
tehtud juhul, kui samu või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil.

4. Liikmesriikidel peab olema mehhanism 
nende kulude arvestamiseks, mis 
kohustuslik sotsiaalkindlustussüsteem 
hüvitab kindlustatule teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste eest. Kõnealuse 
mehhanismi aluseks on eelnevalt teatavaks 
tehtud objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid ning 
selle mehhanismi kohaselt hüvitatakse 
kulud vähemalt samas ulatuses, nagu oleks 
tehtud juhul, kui sama ravi või sama 
tulemuslikku ravi oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil.

Selgitus
Euroopa Kohtu pretsedendiõiguses ei ole viidet „samalaadsele tervishoiuteenusele”.
Õiguskindluse ja sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise eeskirjadele vastavuse 
huvides tuleks mõiste „või samalaadseid” asendada sõnadega „või patsiendile sama 
tulemusliku”. See vastab määruse 1408/71 artiklis 22 (määruse 883/2004 uues artiklis 20) 
nimetatud „ravi” mõiste tõlgendusele Euroopa Kohtu poolt (vt näit C-372/04, Watts, p 61).
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikidel peab olema mehhanism 
nende kulude arvestamiseks, mis 
kohustuslik sotsiaalkindlustussüsteem 
hüvitab kindlustatule teises liikmesriigis 

4. Liikmesriikidel peab olema mehhanism 
nende kulude arvestamiseks, mis 
kohustuslik sotsiaalkindlustussüsteem 
hüvitab kindlustatu eest teises liikmesriigis 
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osutatud tervishoiuteenuste eest. Kõnealuse 
mehhanismi aluseks on eelnevalt teatavaks 
tehtud objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid ning 
selle mehhanismi kohaselt hüvitatakse 
kulud vähemalt samas ulatuses, nagu oleks 
tehtud juhul, kui samu või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil.

osutatud tervishoiuteenuste eest. Kõnealuse 
mehhanismi aluseks on eelnevalt teatavaks 
tehtud objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid ning 
selle mehhanismi kohaselt hüvitatakse 
kulud vähemalt samas ulatuses, nagu oleks 
tehtud juhul, kui samu või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil.

Selgitus

See, kui patsiendil oleks enne kulude hüvitamist vaja maksta kõigepealt omast taskust, 
kahjustaks võrdset juurdepääsu tervishoiuteenustele välismaal. Kindlustaja- ja ravi osutamise 
riigid peaksid omavahel paika panema kiired kulude hüvitamise süsteemid (kui mitte kõigile, 
siis vähemalt majanduslikult halvemas olukorras olevatele patsientidele). See võimalus kaob 
ära, kui on sätestatud, et kulud hüvitatakse kindlustatule.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kooskõlas liikmesriikide õigusaktidega, 
millega on üle võetud isikuandmete kaitset 
käsitlevad ühenduse õigusaktid, eelkõige 
direktiivid 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ, peab 
patsientidele, kes sõidavad teise 
liikmesriiki eesmärgiga saada seal 
tervishoiuteenuseid või kes soovivad 
kasutada teises liikmesriigis osutatavaid 
tervishoiuteenuseid, olema tagatud 
juurdepääs oma tervisekaardile.

5. Kooskõlas liikmesriikide õigusaktidega, 
millega on üle võetud isikuandmete kaitset 
käsitlevad ühenduse õigusaktid, eelkõige 
direktiivid 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ, peab 
patsientidele, kes sõidavad teise 
liikmesriiki eesmärgiga saada seal 
tervishoiuteenuseid või kes soovivad 
kasutada teises liikmesriigis osutatavaid 
tervishoiuteenuseid, olema tagatud 
juurdepääs oma tervisekaardile.
Elektroonilise tervisekaardi puhul tuleb 
patsientidele tagada tervisekaardi koopia 
saamise või tervisekaardile 
kaugjuurdepääsu õigus.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kooskõlas liikmesriikide õigusaktidega, 
millega on üle võetud isikuandmete kaitset 
käsitlevad ühenduse õigusaktid, eelkõige 
direktiivid 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ, peab 
patsientidele, kes sõidavad teise 
liikmesriiki eesmärgiga saada seal
tervishoiuteenuseid või kes soovivad 
kasutada teises liikmesriigis osutatavaid 
tervishoiuteenuseid, olema tagatud 
juurdepääs oma tervisekaardile.

5. Kooskõlas liikmesriikide õigusaktidega, 
millega on üle võetud isikuandmete kaitset 
käsitlevad ühenduse õigusaktid, eelkõige 
direktiivid 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ, peab 
patsientidele, kes saavad
tervishoiuteenuseid muus liikmesriigis kui 
nende kindlustajariik või kes soovivad 
kasutada teises liikmesriigis osutatavaid 
tervishoiuteenuseid, olema tagatud 
juurdepääs oma tervisekaardile.

Selgitus

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of ‘equal access for all’ to cross-border health services and the 
principles of equity and equal treatment regardless of patients’ income and treatment costs.
People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission’s much-vaunted ‘internal market freedom’ in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member States too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients' rights in cross-border health care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustajariik ei kehtesta teises 
liikmesriigis osutatud haiglavälise ravi 
kulude hüvitamise suhtes eelloa taotlemise 
nõuet, kui tema territooriumil osutamise 
korral oleks kõnealuse ravi hüvitanud tema 
sotsiaalkindlustussüsteem.

Kindlustajariik ei kehtesta teises 
liikmesriigis osutatud haiglavälise ravi 
kulude hüvitamise suhtes eelloa taotlemise 
nõuet, kui tema territooriumil osutamise 
korral oleks kõnealuse ravi hüvitanud tema 
riiklik sotsiaalkindlustussüsteem.
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Selgitus
Tervishoiuteenuste kulude katmise põhimõtted kehtivad ainult siis, kui tegemist on 
tervishoiukuludega, mis juhul, kui tervishoiuteenust oleks osutatud kindlustajariigi 
territooriumil, oleksid olnud kaetud kindlustajariigi riiklikust sotsiaalkindlustussüsteemist.
See vastab direktiivi artiklis 6 kasutatud mõistele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi kohaselt on teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
hüvitamise tähenduses haiglaravi:

1. Käesoleva direktiivi kohaselt on teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
hüvitamise tähenduses haiglaravi ja 
eriarstiabi kindlustajariigi poolt 
määratletud tervishoiuteenus, mis nõuab:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks ööks.

(a) patsiendi haiglasse paigutamist 
vähemalt üheks ööks, või 

Selgitus
Komisjoni pakutud määratlus ei vasta liikmesriikides pakutavatele tegelikele teenustele.
Samuti ei võeta määratlusega arvesse ambulatoorse kirurgia teenuseid.
Selleks, et määratlus vastaks tõeliselt tegelikele teenustele, tuleks haiglaravi määratluses 
viidata patsiendi kindlustajariigi kehtivate õigusaktide määratlusele.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eriraviteenuste nimekirjas olev 
tervishoiuteenus, mis ei nõua patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks 
ööks. Nimekirjas piirdutakse:
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– tervishoiuteenustega, mis nõuavad
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise
infrastruktuuri või seadmete kasutamist või

(b) see nõuab spetsiaalse(te) ja kuluka(te)
meditsiinilis(t)e infrastruktuuri või 
seadmete kasutamist või 

– tervishoiuteenustega, mis hõlmavad
ravi, mis kujutab endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks.

(c) see hõlmab ravi, mis kujutab endast 
erilist ohtu patsiendi või elanikkonna jaoks.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuse nimekirja koostab komisjon 
ja ajakohastab seda võimalusel 
korrapäraselt. Kõnealused meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi elemente, võetakse vastu 
kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepanekuga tunnistatakse, et eelloasüsteemid on patsientidele vajalikud, sest 
annavad neile selguse, mida neile hüvitatakse ja mille eest nad peavad ise maksma, milline on 
vajadusel järelhoolduse korraldus ja mis juhtub, kui midagi läheb halvasti. Need kaalutlused 
kehtivad samamoodi ka haiglates ja muudes kohtades osutatava ravi suhtes, samuti vajaduse 
suhtes kavandada teenuste osutamist ja korraldada rahaliste vahendite juhtimist 
tervishoiusüsteemi eest vastutajate poolt.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariik võib kehtestada 
eellubade süsteemi teises liikmesriigis 
osutatud haiglaravi maksumuse 
hüvitamiseks enda 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

3. Kindlustajariik võib kehtestada 
eellubade süsteemi teises liikmesriigis 
osutatud haiglaravi maksumuse 
hüvitamiseks enda 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt. kui see 
süsteem võib oluliselt mõjutada selle riigi 
tervishoiusüsteemi olulisi aspekte, 
sealhulgas kohaldamisala, maksumust või 
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finantsstruktuuri. See süsteem ei piira 
määruse (EMÜ) nr 1408/71 ja alates 
kohaldamise kuupäevast määruse (EÜ) nr 
883/2004 kohaldamist.

(a) kui tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil, oleks 
ravikulud kaetud kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu;
(b) süsteemi eesmärk on tegeleda 
käesoleva artikli rakendamisest tingitud 
patsientide väljavooluga ja vältida, et see 
kahjustab tõsiselt või võib tõenäoliselt 
tõsiselt kahjustada:
(i) liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu ja/või
(ii) haiglasektori planeerimist ja 
ratsionaliseerimist, mida tehakse haiglate 
ülekoormatuse, haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikmesriigi 
territooriumil.

Selgitus

This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eellubade süsteem peab piirduma 
kõnealuse mõju ärahoidmiseks vajaliku ja 
proportsionaalsega ja see ei kujuta endast 
meelevaldse diskrimineerimise vahendit.

4. Eellubade süsteemi kohaldamine ei 
piira artikli 3 lõike 2 kohaldamist ning
eellubade süsteem peab piirduma 
kõnealuse mõju ärahoidmiseks vajaliku ja 
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proportsionaalsega ja see ei kujuta endast 
meelevaldse diskrimineerimise vahendit.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Eelloa taotlemise süsteemid peavad 
olema kättesaadavad 
kohalikul/piirkondlikul tasandil ning 
patsientidele juurdepääsetavad ja 
läbipaistvad. Eelloa taotlemise ja selle 
andmisest keeldumise eeskirjad peavad 
olema kättesaadavad enne taotluse 
tegemist, et taotlust saaks teha õigesti ja 
läbipaistvalt.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui eelluba on taotletud ja antud, 
tagab kindlustajariik, et patsient peab 
eelnevalt tasuma ainult need kulud, mida 
ta oleks pidanud tasuma samamoodi, kui 
tervishoiuteenust oleks osutatud tema 
enda riigi tervishoiusüsteemis. Kõikide 
teiste kulude puhul peaksid liikmeriigid 
püüdma raha üle kanda otse rahastajate 
ja tervishoiuteenuste osutajate vahel.

Muudatusettepanek 66
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Patsientidele, kes soovivad saada 
tervishoiuteenust teises liikmesriigis, tuleb 
tagada eelloa taotlemise õigus 
kindlustajariigis.

Selgitus

Arvestades eesmärki muuta piiriüleste tervishoiuteenuste õigus kõigi õiguseks ning anda 
patsientidele võimalus kindlalt teada, kas nende kulud hüvitatakse või ei, on tähtis tagada 
patsientidele eelloa taotlemise õigus kindlustajariigis. Eelloa taotlemise õiguseta süsteem 
tekitaks patsientides suure ebakindluse. See ebakindlus muudaks õiguse piiriülestele 
tervishoiuteenustele väiksema sissetulekuga inimestele vähem atraktiivseks ning seetõttu ei 
oleks need teenuseid kõigile võrdselt kättesaadavad.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ravi osutav liikmesriik võib võtta 
vajalikke meetmeid, et tegeleda patsientide 
sissevooluga ning ennetada olukorda, mis 
kahjustab tervishoiusüsteemi. Raviteenust 
osutav liikmesriik hoidub 
diskrimineerimisest kodakondsuse põhjal 
ja tagab, et vaba liikumist piiravad 
meetmed piirduvad sellega, mis on vajalik 
ja proportsionaalne.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariik tagab, et 
haldusmenetlused, mis on seotud 
tervishoiuteenuste kasutamisega teises 

1. Kindlustajariik tagab, et 
haldusmenetlused, mis on seotud 
tervishoiuteenuste kasutamisega teises 
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liikmesriigis seoses eelloa andmisega 
vastavalt artikli 8 lõikele 3, teises 
liikmesriigis saadud tervishoiuteenuste 
kulude hüvitamisega ning teiste artikli 6 
lõikes 3 osutatud tingimuste ja ametlike 
nõuetega põhinevad objektiivsetel, 
mittediskrimineerivatel ja eelnevalt 
avaldatud kriteeriumidel, mis on seatud 
eesmärgi saavutamise seisukohast 
vajalikud ja proportsionaalsed. Igal juhul 
tuleb kindlustatud isikule anda alati luba 
vastavalt artikli 3 lõike 1 punktis f osutatud 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise määrustele, kui määruse 
1408/71 artikli 22 lõike 1 punktis c ja 
lõikes 2 esitatud tingimused on täidetud.

liikmesriigis seoses eelloa andmisega 
vastavalt artikli 8 lõikele 3, teises 
liikmesriigis saadud tervishoiuteenuste 
kulude hüvitamisega ning teiste artikli 6 
lõikes 3 osutatud tingimuste ja ametlike 
nõuetega põhinevad objektiivsetel, 
mittediskrimineerivatel ja eelnevalt 
avaldatud kriteeriumidel, mis on seatud 
eesmärgi saavutamise seisukohast 
vajalikud ja proportsionaalsed. Kuni 
määruse (EÜ) nr 883/2004 kohaldamise 
kuupäevani kehtib reegel, et igal juhul 
tuleb kindlustatud isikule anda alati luba 
vastavalt artikli 3 lõike 1 punktis f osutatud 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise määrustele, kui määruse 
(EMÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõike 1 
punktis c ja lõikes 2 esitatud tingimused on 
täidetud. Alates määruse (EÜ) nr 
883/2004 kohaldamise kuupäevast kehtib 
reegel, et kui on täidetud tingimused, 
millele on viidatud määruse (EÜ) nr 
883/2004 artiklis 20, tuleb kindlustatud 
isikule anda alati luba vastavalt artikli 3 
lõike 1 punktis f osutatud 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise määrustele.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tähtaegade kehtestamisel, mille jooksul 
tuleb läbi vaadata taotlused 
tervishoiuteenuste kasutamiseks teises 
liikmesriigis, võtavad liikmesriigid arvesse
järgmist:

Tähtaegade kehtestamisel, mille jooksul 
tuleb läbi vaadata taotlused 
tervishoiuteenuste kasutamiseks teises 
liikmesriigis, võtavad liikmesriigid arvesse
ja kehtestavad kriteeriumid, mille alusel 
nad mõõdavad:

Muudatusettepanek 70
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) asjaomase ravi või 
meditsiiniprotseduuri kiireloomulisus;

Selgitus
Kuigi paljud tervislikud seisundid ei pruugi tekitada valu, võivad nad nõuda kiireloomulist 
ravi või sekkumist meditsiiniliste eriprotseduuridega.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) tervishoiuteenuse osutaja 
akrediteerimine ravi osutavas 
liikmesriigis.

Selgitus

Akrediteerimine on oluline element teises liikmesriigis tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi 
hindamiseks.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) patsiendi haiguslugu.

Selgitus
Euroopa Kohus on seisukohal, et selleks et määrata, kas patsiendi jaoks sama tulemuslikku 
ravi võib pakkuda ilma liigse viivituseta tema elukohaliikmesriigis, peab pädev asutus 
nõuetekohaselt arvesse võtma ka patsiendi haiguslugu (vt C-372/04, Watts, p 62).
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Muudatusettepanek 73

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 
taotluse korral saada erapooletut, võrdlevat 
ja täielikku teavet teises liikmesriigis 
tervishoiuteenuste saamise ning seal 
kohaldatavate nõuete ja tingimuste kohta, 
sealhulgas juhul, kui teises liikmesriigis 
saadud tervishoiuteenusega on tekitatud 
kahju.

1 a. Ravi osutav liikmesriik tagab 
mehhanismide olemasolu, mis 
võimaldavad teha erapooletu, võrreldava 
ja täieliku teabe avalikult kättesaadavaks, 
sealhulgas teave tervishoiuteenuste 
saamise ja selles liikmesriigis 
registreeritud tervishoiutöötajate ja 
tervishoiuteenuste osutajate, 
kohaldatavate kvaliteedi- ja 
ohutusstandardite, kehtestatud 
reguleerimissüsteemi ja kaebuste 
esitamise menetluse kohta, kui selles 
liikmesriigis saadud tervishoiuteenusega 
on tekitatud kahju.
1 b. Piiriüleseid tervishoiuteenuseid 
käsitlevas teabes tuleb selgelt eristada 
õigused, mis patsientidel on tänu 
käesolevale direktiivile, ning õigused, mis 
tulenevad artikli 3 lõike 1 punktis f 
osutatud sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise määrustest.

Selgitus

Haigla osas hästi kaalutletud otsuse tegemiseks on muudatusettepanekus nimetatud teave 
vajalik.

Muudatusettepanek 74
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teave peab olema 
hõlpsasti kättesaadav, ka elektrooniliselt, 
ning sisaldama andmeid patsiendi õiguste, 
õiguste kasutamise menetluste ning 
apellatsiooni- ja heastamissüsteemide 
kohta, kui patsient kõnealustest õigustest 
ilma jäetakse.

2. Lõikes 1 osutatud teave peab olema 
hõlpsasti kättesaadav, ka elektrooniliselt,
ilma lisakuludeta hõlpsasti kättesaadaval 
kujul puuetega inimestele, ning sisaldama 
andmeid patsiendi õiguste, õiguste 
kasutamise menetluste ning apellatsiooni-
ja heastamissüsteemide kohta, kui patsient 
kõnealustest õigustest ilma jäetakse.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisaks lõikes 1 sätestatud teabele 
peab liikmesriik, kus tervishoiutöötajad ja 
tervishoiuteenuste osutajad on 
registreeritud, tegema teabe nende kohta 
hõlpsasti kättesaadavaks elektrooniliste 
vahendite kaudu, tuues ära 
tervishoiutöötaja nime, 
registreerimisnumbri ja vastuvõturuumide 
aadressi ning võimalikud piirangud tema 
tegevuse kohta.

Selgitus

In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater 
transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health  
professionals and health service providers should be available in Member states so that 
patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if 
necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals 
providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients 
to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the 
publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available 
via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either 
via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by 
searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain 
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should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the 
healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of 
their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions 
should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary 
reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Ravi osutav liikmesriik tagab, et:

a) patsiendid saavad nõudmisel teavet 
osutatava ravi kvaliteedi- ja 
ohutustagatiste kohta;

b) ravi osutava liikmesriigi raviteenuste 
osutajad annavad teavet osutatavate 
tervishoiuteenuste kättesaadavuse, hinna 
ja tulemuste kohta, sealhulgas kaebuste 
esitamise menetluste ja 
heastamisvahendite kohta, mis on 
kättesaadavad osutatavate 
tervishoiuteenuste puhul.

Selgitus

Patsientidele tuleb anda kõige asjakohasemat ja tõhusamat teavet. Sellega seoses peab 
liikmesriik andma teavet oma tervishoiusüsteemi kohta. Juhul kui iga liikmesriik peaks üksi 
andma teavet 27 teise liikmesriigi kohta, on oht, et teave ei ole asjakohane ning teabesüsteemi 
usaldusväärsus võib olla puudulik.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad riiklikud 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid ja edastavad komisjonile 

1. Liikmesriigid määravad riiklikud 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid ja edastavad komisjonile 
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nende nimed ja kontaktandmed. nende nimed ja kontaktandmed.
Liikmesriigid tagavad, et patsientide 
organisatsioonid, ravikindlustusfondid ja 
tervishoiuteenuse osutajad on kaasatud 
riiklike kontaktpunktide töösse.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad riiklikud 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid ja edastavad komisjonile 
nende nimed ja kontaktandmed.

1. Liikmesriigid määravad riiklikud 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid ja edastavad komisjonile 
nende nimed ja kontaktandmed. Nad 
võivad sidusrühmade huvides samuti 
koostada haigla- ja eriravi riiklikud 
nimekirjad.

Muudatusettepanek 79

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 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, samuti 
tippkeskuste või konkreetsete haiguste 
ravile spetsialiseerunud tervisekeskuste 
kohta;

Selgitus

Patsiendi õigust teabele peab täiendama teabega tippkeskuste ja spetsialiseerunud 
tervisekeskuste kohta, et patsient saaks teha hästi kaalutletud otsuse.
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Muudatusettepanek 80

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 teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutusstandardite, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste, tervishoiutöötajate ja
tervishoiuteenuste osutajate tegevust 
reguleerivate vahendite ning vahendite 
kohta, mille abil saab võtta reguleerivaid 
meetmed, selles liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste puhul kättesaadavate 
heastamisvahendite ning kohaldatavate 
tingimuste kohta;

Muudatusettepanek 81

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 ja tervishoiutöötajatele
esitada ja nende seas levitada teavet 
eelkõige patsientide 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;

Selgitus
Tervishoiutöötajad on patsientide jaoks esimeseks kontaktpunktiks ja neil on vaja teavet 
patsientide õiguste kohta, et tagada kõigi õiguste järgimine ja suunata patsiente saama abi, 
mida nad vajavad.
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Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ravi osutava liikmesriigi riiklik 
kontaktpunkt registreerib kõik tegevused 
ravi osutavas liikmesriigis artiklite 6, 7, 8, 
9 ja 15 kohaselt ning teavitab nendest ravi 
osutava liikmesriigi pädevaid asutusi ja 
kindlustajariigi riiklikku kontaktpunkti.
Tervishoiuteenuste osutajad esitavad oma 
liikmesriigi riiklikule kontaktpunktile 
nõutud teabe niipea, kui nad on sellest 
teadlikuks saanud.

Selgitus

Võimalikult sujuva menetluse tagamiseks.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid osutavad käesoleva 
direktiivi rakendamiseks vajalikku 
vastastikust abi.

1. Liikmesriigid osutavad 
tervishoiuteenuste kvaliteedi ja ohutuse 
edendamiseks ja käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikku vastastikust abi.

Muudatusettepanek 84

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 ja sõlmivad sellekohaseid 
kokkuleppeid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid edendavad koostööd 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisel 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
samuti info- ja sidetehnoloogiate kaudu, 
piiriüleste tervishoiuteenuste ajutist või 
sihtotstarbelist osutamist ning teisi 
piiriülese koostöö vorme.

Liikmesriigid edendavad koostööd 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisel 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
samuti info- ja sidetehnoloogiate kaudu, 
piiriüleste tervishoiuteenuste ajutist või 
sihtotstarbelist osutamist ning teisi 
piiriülese koostöö vorme ja sõlmivad 
sellekohaseid kokkuleppeid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edendavad koostööd 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisel 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
samuti info- ja sidetehnoloogiate kaudu, 
piiriüleste tervishoiuteenuste ajutist või 
sihtotstarbelist osutamist ning teisi 
piiriülese koostöö vorme.

2. Liikmesriigid edendavad koostööd 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisel 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
arstiabi järjepidevuse parema tagamise 
eesmärgil suhtlust kindlustajateks 
olevatest ja ravi osutavatest 
liikmesriikidest pärinevate 
teenuseosutajate vahel, ja samuti info- ja 
sidetehnoloogiate kaudu, piiriüleste 
tervishoiuteenuste ajutist või 
sihtotstarbelist osutamist ning teisi 
piiriülese koostöö vorme.

Selgitus
Tervishoiuteenuste osutamise jätkuvus on patsiendi ohutuse mõttes ülitähtis. Ravi jätkuvuse 
tagamiseks peaksid patsiendi päritoluriigi meditsiinitöötajad tegema tihedat koostööd 
raviriigi meditsiinitöötajate ja eriarstidega.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid, eelkõige naaberriigid, 
võivad omavahel sõlmida lõigetes 1 ja 2 
osutatud kokkuleppeid, mis käsitlevad 
muu hulgas muid asjakohaseid 
koostööraamistikke, mis tuleks seoses 
patsientide sisse- ja väljavooluga 
nimetatud liikmesriikide vahel ning seoses 
planeerimissüsteemidega ja teatavate 
haiglaravi vormidega säilitada või millele 
tuleks anda suurem tegutsemisruum.

Selgitus

De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor 
instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige 
patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. Voor 
structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige 
zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze 
toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn 
toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze 
samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  2 a. Liikmesriigid annavad üksteisele 
koheselt ja aktiivselt teada 
tervishoiuteenuste osutajate või 
tervishoiutöötajate kohta, kelle registris 
olemise või teenuste osutamise õiguse 
suhtes võetakse regulatiivmeetmeid.  
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui need piirduvad inimeste tervise 
kaitsmiseks vajaliku ja proportsionaalsega 
ja ei ole diskrimineerivad või

a) kui need ei piirdu inimeste tervise 
kaitsmiseks vajaliku ja proportsionaalsega 
ja on diskrimineerivad või

Selgitus

Komisjoni versioonis esinev lause on vale. Punktis a) loetletakse erandid, mille puhul 
liikmesriigid ei pea järgima üldisi eeskirju: individuaalsete retseptide tunnustamisest 
keeldumine või nende tunnustamisele piirangute kehtestamine on lubatud juhtudel, kui 
retseptid ei piirdu inimeste tervise kaitsmiseks vajaliku ja proportsionaalsega, et kaitsta 
inimeste tervist, või on diskrimineerivad.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Teises liikmesriigis väljastatud 
retseptide tunnustamine ei muuda 
liikmesriikide õigust määratleda ise 
teenused, mida nad kavatsevad osutada.

Selgitus

Direktiivi eesmärk ei ole muuta kehtetuks subsidiaarsuse põhimõte, mis võimaldab 
liikmesriikidel määratleda teenused, mida nad kavatsevad osutada.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. individuaalsete retseptide hüvitamine 
toimub ainult kindlustajariigi asjakohaste 
sätete põhjal.
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Selgitus

Retseptide vastastikuse tunnustamise küsimus tuleb täpsustada koos hüvitamise küsimusega.
Oluline on see, et hüvitamine on võimalik ainult nende ravimite puhul, mis kuuluvad 
hüvitatavate ravimite alla patsiendi kindlustajariigis.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. kindlustajariik on kohustatud 
hüvitama kulud teises liikmesriigis 
väljakirjutatud ravimi eest üksnes siis, kui 
kõnealused kulud kaetakse samuti 
kindlustajariigis (näiteks ravimite 
hüvitamist reguleeriva koodeksi või 
kehtiva nimekirja alusel).

Selgitus

Vastasel korral tekib vastuolu artikliga 11.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed, mis võimaldavad 
farmatseudil või mõnel teisel 
tervishoiutöötajal kontrollida retsepti 
ehtsust ja seda, kas retsepti on teises 
liikmesriigis välja kirjutanud volitatud isik, 
kusjuures töötatakse välja ühenduse 
retsepti vorm ja toetatakse e-retseptide 
koostalitlusvõimet;

(a) meetmed, mis võimaldavad 
farmatseudil või mõnel teisel 
tervishoiutöötajal kontrollida retsepti 
ehtsust ja seda, kas retsepti on teises 
liikmesriigis välja kirjutanud volitatud isik, 
kusjuures töötatakse välja ühenduse 
standardse retsepti vorm ja toetatakse e-
retseptide koostalitlusvõimet;

Selgitus

Piiriüleses ravis esinevate negatiivsete juhtumite või süsteemipuuduste arengute ja seoste 
jälgimine võimaldab liikmesriikidel ja komisjonil tuvastada pärast käesoleva direktiivi 
rakendamist tekkivaid probleeme.  
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) meetmed, millega tagatakse, et ühes 
liikmesriigis väljakirjutatud ja teises 
liikmesriigis kätteantavad ravimid on 
korrektselt identifitseeritud ja et tooteteave 
on patsiendi jaoks arusaadav;

b) meetmed, millega tagatakse, et ühes 
liikmesriigis väljakirjutatud ja teises 
liikmesriigis kätteantavad ravimid on 
korrektselt identifitseeritud ja et tooteteave 
on patsiendi jaoks arusaadav; retseptid, 
mille väljakirjutamisel on kasutatud sellist 
ühenduse vormi, tuleb vormistada 
kooskõlas rahvusvahelise 
mittekaubandusliku nimetuse (INN) 
süsteemiga;

Selgitus
Selleks, et retseptid oleksid arusaadavad kogu Euroopas, tuleks ühenduse vormi järgi 
sõnastatud retseptides kasutada ühist keelt, st rahvusvahelist mittekaubanduslikku nimetust 
(INN), mis identifitseerib ravimid molekulide, mitte kaubandusliku nime järgi, mis on 
liikmesriikides erinev.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) meetmed, mis on vajalikud teatavate 
ravimikategooriate väljajätmiseks 
käesolevas artiklis sätestatud retseptide 
tunnustamisest, kui see on vajalik 
rahvatervise kaitseks.

c) meetmed, mis on vajalikud teatavate 
ravimikategooriate väljajätmiseks 
käesolevas artiklis sätestatud retseptide 
tunnustamisest, kui on täidetud 
eelmainitud artiklis 1 osutatud tingimused 
ja kui see on vajalik rahvatervise kaitseks.

Selgitus

Suurema selguse huvides on soovitav tuletada meelde, millistel tingimustel liikmesriigid 
võivad individuaalsete retseptide tunnustamisest keelduda või kehtestada nende 
tunnustamisele piiranguid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meetmed tagamaks, et väljaantud 
retseptid ja väljakirjutatud ravimite kohta 
antav teave oleksid puuetega inimestele 
kättesaadavad.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Katsepiirkonnad

Selleks et töötada tulevikus välja 
võimalikult tõhus tervishoiupoliitika, 
määrab komisjon katsealadena kindlaks 
äärealad, kus saab põhjalikult katsetada, 
analüüsida ja hinnata piiriüleste 
tervishoiuteenustega seotud uuenduslikke 
algatusi. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiuteenuste osutajate Euroopa 
tugikeskuste võrgustike arendamist.
Kõnealused võrgustikud on alati avatud 
uutele tervishoiuteenuste osutajatele, kes 
soovivad nendega ühineda, tingimusel, et 
need tervishoiuteenuste osutajad täidavad 
kõik vajalikud tingimused ja kriteeriumid.

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiuteenuste osutajate Euroopa 
tugikeskuste võrgustike arendamist ning 
parendavad koostöökogemust seoses 
tervishoiuteenuste osutamisega Euroopa 
piiriülese koostöö rühmitustes.
Kõnealused võrgustikud on alati avatud 
uutele tervishoiuteenuste osutajatele, kes 
soovivad nendega ühineda, tingimusel, et 
need tervishoiuteenuste osutajad täidavad 
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kõik vajalikud tingimused ja kriteeriumid.

Selgitus

Euroopa piiriülese koostöö rühmitus on piiriülese tervishoiualase koostöö tasandil oluline ja 
juba olemasolev vahend. Euroopa piiriülese koostöö rühmituse häid tavasid võiks kasutada 
täiendavate edasiminekute saavutamiseks käesoleva direktiivi valdkonnas.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) aidata tagada kõigile tõhus 
juurdepääs tervishoiuteenustele, eelkõige 
selleks, et võidelda tervisetulemuste 
ebavõrdsuse vastu nii liikmesriikide vahel 
kui ka nende piires;

Selgitus

See on tervishoiupoliitika keskseid elemente.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) luua andmekogu kõikide 
tervishoiuteenuse osutajate ja 
spetsialiseerumist käsitleva eriteabe 
kohta, et koostada tippkeskuste loetelu.

Selgitus

See võib aidata patsientidel teha õige valiku konkreetse haigla kasuks.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  Liikmesriigid, kes ostavad teiste 
liikmesriikide tervishoiuteenuste osutajate 
ja tervishoiutöötajate e-
tervishoiuteenuseid, peavad tagama, et 
nende teenuseosutajate tegevus on 
seadusjärgne, et neil on vastav 
kvalifikatsioon ning et nad on asjakohase 
pädeva asutuse kaudu näidanud, et nad 
vastavad e-tervishoiuteenuste osutaja 
nõuetele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad järelevalve 
eesmärgil statistilisi ja täiendavaid 
andmeid piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamise, osutatud teenuste, osutajate ja 
patsientide, kulude ja tulemuste kohta. Nad 
koguvad kõnealuseid andmeid osana 
üldistest tervishoiuteenuste andmete 
kogumise süsteemidest kooskõlas 
liikmesriikide ja ühenduse õigusaktidega, 
mis käsitlevad statistika koostamist ja 
isikuandmete kaitset.

1. Liikmesriigid koguvad järelevalve 
eesmärgil statistilisi ja täiendavaid 
andmeid piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamise, osutatud teenuste, osutajate ja 
patsientide, kulude ja tulemuste kohta.
Samuti jälgivad nad piiriüleses ravis 
esinevate negatiivsete juhtumite või 
süsteemipuuduste suundumusi ja seoseid.
Nad koguvad kõnealuseid andmeid osana 
üldistest tervishoiuteenuste andmete 
kogumise süsteemidest kooskõlas 
liikmesriikide ja ühenduse õigusaktidega, 
mis käsitlevad statistika koostamist ja 
isikuandmete kaitset.

Selgitus

Piiriüleses ravis esinevate negatiivsete juhtumite või süsteemipuuduste suundumuste ja seoste 
jälgimine võimaldab liikmesriikidel ja komisjonil tuvastada pärast käesoleva direktiivi 
rakendamist tekkida võivaid probleeme.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Andmete kogumise eesmärk on 
hinnata, kas direktiiv aitab kaasa 
patsientide liikuvusele, tervishoiuteenuste 
kvaliteedile üldiselt ning põhimõttele 
tagada kõigile juurdepääs.

Selgitus

On vaja rõhutada, et direktiivi eesmärki arvestades peaksid kogutud andmed aitama hinnata, 
kas direktiiv täidab oma eesmärgi. Ka aruannetes (artikkel 20) peaks see olema üks 
peamistest elementidest.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Andmete kogumine käesoleva artikli 
kontekstis toimub tihedas koostöös 
võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse 
halduskomisjoni poolt esitatavate andmete 
kogumisega.

Selgitus
Tihe koostöö käesolevas direktiivis sätestatud andmete kogumise ja 
sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise eeskirjades sätestatud andmete kogumise vahel 
võimaldab saada paremat ülevaadet inimeste tervishoiuga seotud piiriülese liikumise kohta.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab vajaliku teabe kogumise, 
et koostada ülevaade patsientide ja 
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tervishoiutöötajate piiriülesest liikumisest, 
et vajaduse korral oleks võimalik 
õigeaegselt leevendada negatiivset mõju ja 
edendada jätkuvalt positiivse mõju 
saavutamist. Komisjon lisab nimetatud 
teabe lõikes 1 osutatud aruandesse.
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