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LYHYET PERUSTELUT

Direktiivi perustuu perustamissopimuksen 95 artiklaan, ja sillä pyritään luomaan yhteisön 
puitteet rajatylittävälle terveydenhuollolle, oikeudelliset määritelmät ja yleiset säännökset 
mukaan luettuina. Direktiivissä kuvataan myös johdonmukaisuutta muiden yhteisön 
toimintalinjojen kanssa. Ehdotettua direktiiviä sovelletaan terveydenhuoltoon riippumatta 
siitä, miten se järjestetään, tarjotaan tai rahoitetaan.

Yleisesti ottaen työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta kannattaa ehdotetun direktiivin 
tavoitetta. Valiokunta korostaa, että rajaylittävää terveydenhuoltoa varten Euroopan unionissa 
on erittäin tärkeää huolehtia selkeästä tiedottamisesta ja avoimista puitteista, jotta kansalaiset 
voivat tehdä tietoisia valintoja. Lisäksi hoidon pitäisi olla turvallista ja korkealaatuista.
Koska potilaat joutuvat itse maksamaan hoidon ensin, kustannusten korvaamista koskevien 
menettelyjen olisi oltava selkeät ja avoimet.

Toimialansa vuoksi työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on kiinnittänyt erityistä 
huomiota seuraaviin kohtiin:

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevat asetukset

Direktiivin tavoitteena ei ole muuttaa nykyisiä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista 
koskevia puitteita, vaan nämä puitteet sekä kaikki yleiset periaatteet, joihin 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetut asetukset perustuvat, pysyvät 
ennallaan. Valiokunta kannattaa tätä lähtökohtaa mutta pitää outona, että kustannusten 
korvaamista varten on esitetty eri säännöt kuin järjestelmien yhteensovittamisesta annetussa 
asetuksessa. Suurin huolenaihe on, että tarvitaan uusi hallinnollinen järjestelmä, mikä lisää 
tarpeetonta byrokratiaa ja epäselviä sääntöjä, vaikka sitä ei kukaan halua. Näin ollen 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta ehdottaa, että kustannusten korvaamiseen 
sovellettaisiin samoja sääntöjä kuin asetuksessa on vahvistettu.

Ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista koskevat puitteet

Ehdotusta sovellettaisiin rajoittamatta ammattipätevyyksien vastavuoroista tunnustamista 
koskevia nykyisiä puitteita, jotka on vahvistettu ammattipätevyyden tunnustamisesta 
7. syyskuuta 2005 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/36/EY. 
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta kannattaa tätä ajatusta täysin.

Rotujen yhdenvertainen kohtelu

Valiokunta korostaa, että terveydenhuollon yhdenvertaisen saatavuuden olisi kuuluttava 
direktiivin keskeisiin tavoitteisiin. 

Tiedottaminen

Lausunnossa korostetaan, että yleisesti on tärkeää antaa potilaille hyödyllistä ja selkeää tietoa 
hoidon laadusta (sairaaloita koskeva tieto mukaan luettuna). Lausunnossa korostetaan myös 
terveydenhuollon tarjoajien erikoistumista ja tuloksia koskevan tiedon merkitystä. Silloin 
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voidaan tehdä tietoisia valintoja siitä, mikä sairaala olisi paras tietylle potilaalle, sekä laatia 
luettelo Euroopan osaamiskeskuksista.

Arviointimenettely

Tietojen keruun ja seurannan osalta (18 artikla) korostetaan, että tietojen keruun avulla pitäisi 
voida arvioida, saavutetaanko direktiivillä terveydenhuollon laadun parantamista koskeva 
tavoite yleisesti ja tuetaanko sillä erityisesti hoidon yhdenvertaisen saatavuuden periaatetta. 
Tämän olisi oltava keskeinen kohta 20 artiklassa tarkoitetuissa raporteissa.

Määritelmät

Sekä terveydenhuollon että terveydenhuollon tarjoajan määritelmät ovat epäselviä ja johtavat 
ristiriitoihin ja/tai aiheuttavat epävarmuutta. Sen vuoksi on otettu käyttöön 
"luontoisetuuksien" käsite asetuksen N:o 883/2004 mukaisesti.

Määritelmien suhteen valiokunta kehottaa johdanto-osan kappaleissa komissiota ja 
jäsenvaltioita harkitsemaan, olisiko mahdollistaa tunnustaa kylpylähoitojen myönteinen 
vaikutus toipumiseen ja terveyden ylläpitämiseen.

Johdanto-osan kappaleissa on kiinnitetty huomiota myös yhtäläisiin mahdollisuuksiin käyttää 
eurooppalaisten osaamiskeskusten palveluja.

Yleisiä huomioita

 Terveydenhuoltopalveluilla ja yleisillä sosiaalipalveluilla on perusluonteinen tehtävä 
Euroopan sosiaalisessa mallissa. Valiokunta kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tunnustamaan tämän tehtävän soveltaessaan sisämarkkina- ja kilpailulainsäädäntöä. 
Valiokunta korostaa näiden palvelujen riittämätöntä rahoitusta erityisesti joissakin Itä-
Euroopan jäsenvaltioissa.

 Terveydenhuoltopalvelujen vapauttaminen saattaa johtaa eriarvoisuuden lisääntymiseen 
korkealaatuisen hoidon saatavuudessa.

 Korkealaatuisen yhteisöpohjaisen terveydenhuollon kehittämisellä yhteistyössä käyttäjien 
ja potilaiden kanssa voi olla merkittävä tehtävä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnassa.

 Terveydenhuollon tuloksissa vallitseva eriarvoisuus sekä jäsenvaltioiden välillä että niiden 
sisällä on edelleen suurta, joten jäsenvaltioita kehotetaan torjumaan sitä erityisesti 
varmistamalla, että terveydenhuolto on tosiasiallisesti kaikkien saatavilla.
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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komission 26 päivänä helmikuuta 
2007 antamassa tiedonannossa 
"Sosiaalisen todellisuuden kartoittaminen 
– Väliraportti kevään 2007 Eurooppa-
neuvostolle"1 todetaan, että vaikka 
Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat 
maailman vauraimpia maita, on 
syntymässä uudenlaista köyhyyttä ja 
eriarvoisuutta, kuten liikalihavuuden ja 
mielenterveysongelmien lisääntyminen, 
jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen.
_____________

1 KOM(2007)0063.

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan, että yhteisöpohjaisella terveydenhuollolla ja sosiaalipalveluilla 
voi olla merkittävä tehtävä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Terveyspoliittisten tavoitteiden ja 
palvelujen sisämarkkinoita koskevien 
tavoitteiden välisen jännitteen vuoksi 
ristiriitatilanteissa on yleistä etua 
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koskevista pakottavista syistä (esimerkiksi 
kansanterveyden, sosiaalipoliittisten 
tavoitteiden tai sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoituksen tasapainon säilyttämisen 
vuoksi) aina asetettava etusijalle 
terveyspoliittiset tavoitteet.

Perustelu

Tarkistuksella taataan muun muassa, että terveyspoliittiset tavoitteet ovat etusijalla ja että 
terveydenhuollon parantamista koskeva komission tavoite saavutetaan.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Komission 23 päivänä lokakuuta 
2007 antamassa valkoisessa kirjassa 
"Yhdessä terveyden hyväksi: EU:n 
strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–
2013"1 esitetään EY:n ensimmäinen 
terveysstrategia yhteisön terveysalan 
toimintaa varten.
_____________

1 KOM(2007)0630.

Perustelu

Tiedonanto perustuu jäsenvaltioiden ja yhteisön sitoumukseen kunnioittaa terveyspolitiikan 
yhteisiä arvoja ja periaatteita. Parlamentin päätöslauselmassa korostetaan, että terveys 
kuuluu keskeisiin sosiaalisiin ja poliittisiin kysymyksiin, joista Euroopan unionin tulevaisuus 
riippuu.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Terveydenhuoltopalveluilla ja 
yleisillä sosiaalipalveluilla on 
perusluonteinen tehtävä Euroopan 
sosiaalisessa mallissa, mutta joissakin 
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jäsenvaltioissa niiden rahoitus on 
riittämätöntä. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi tunnustettava tämä 
perusluonteinen tehtävä soveltaessaan 
sisämarkkina- ja kilpailulainsäädäntöä.

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan yleiset lähtökohdat terveydenhuoltojärjestelmiä koskevan 
keskustelun yhteydessä.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Terveydenhuoltopalveluilla ja 
yleisillä sosiaalipalveluilla on 
perusluonteinen tehtävä Euroopan 
sosiaalisessa mallissa, mutta joissakin 
jäsenvaltioissa niiden rahoitus on 
riittämätöntä. Jäsenvaltioiden ja 
komission olisi otettava tämä 
terveydenhuoltopalvelujen 
perusluonteinen tehtävä entistä paremmin 
huomioon kaikessa lainsäädännössä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Terveydenhuoltopalvelujen 
vapauttaminen saattaa johtaa 
eriarvoisuuden lisääntymiseen 
korkealaatuisen hoidon saatavuudessa, 
joten se ei ole tämän direktiivin 
tavoitteena.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 d) Korkealaatuisella yhteisöpohjaisella 
terveydenhuollolla, jota kehitetään 
mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä 
käyttäjien ja potilaiden kanssa, voi olla 
merkittävä tehtävä köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa.

Perustelu

Kyseessä on yksi päätöslauselman keskeinen osa, joka mainitaan johdanto-osan 
1 kappaleessa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 e) Terveydenhuollon tuloksissa 
vallitseva eriarvoisuus sekä 
jäsenvaltioiden välillä että niiden sisällä 
on edelleen suurta. Jäsenvaltioiden olisi 
torjuttava sitä erityisesti varmistamalla, 
että terveydenhuolto on tosiasiallisesti 
kaikkien saatavilla. 

Perustelu

Kaikkien terveydenhuoltoa koskevien toimintalinjojen kulmakivenä olisi oltava tavoite, jonka 
mukaan varmistetaan hoidon yleinen saatavuus.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kaikenlainen terveydenhuolto kuuluu (5) Vastiketta vastaan suoritettavat 
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perustamissopimuksen soveltamisalaan, 
kuten yhteisöjen tuomioistuin on useaan 
otteeseen vahvistanut, ottaen huomioon 
kuitenkin terveydenhuollon erityisen 
luonteen.

terveydenhuoltopalvelut kuuluvat EY:n
perustamissopimuksen palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevien 
määräysten soveltamisalaan, kuten 
yhteisöjen tuomioistuin on useaan 
otteeseen vahvistanut, ottaen huomioon 
kuitenkin terveydenhuollon erityisen 
luonteen.

Perustelu

Koska direktiivi koskee erityisesti palvelujen vapaata liikkuvuutta, on tärkeää viitata EY:n 
perustamissopimuksen asiaa koskeviin määräyksiin. Tarkistuksessa täsmennetään myös 
yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti, että terveydenhuolto 
kuuluu EY:n perustamissopimuksen asiaa koskevien määräysten soveltamisalaan, jos ne 
suoritetaan vastiketta vastaan (ks. esimerkiksi asia C-372/04, Watts, 86 kohta). 

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

 Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän direktiivin tavoitteena on luoda 
yleiset puitteet turvallisen, korkealaatuisen
ja tehokkaan rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamiselle yhteisössä 
ja taata potilaiden vapaa liikkuvuus ja 
terveydenhuollon tarjoamisen vapaus 
sekä terveyden suojelun korkea taso 
ottamalla kuitenkin täysimääräisesti 
huomioon jäsenvaltioiden vastuu 
terveyteen liittyvien sosiaaliturvaetuuksien 
määrittämisessä sekä terveydenhuollon ja 
sairaanhoidon sekä erityisesti sairauteen 
liittyvien sosiaaliturvaetuuksien 
järjestämisessä ja tarjoamisessa.

(8) Tämän direktiivin tavoitteena on laatia 
turvallisen ja korkealaatuisen
terveydenhuollon saatavuutta toisessa 
jäsenvaltiossa koskevat säännöt ja luoda 
jäsenvaltioiden väliset terveydenhuoltoa 
koskevat yhteistyöjärjestelyt, joissa 
otetaan täysimääräisesti huomioon 
kansallinen toimivalta terveydenhuollon 
järjestämisessä ja tarjoamisessa yleisen 
saatavuuden, yhteisvastuullisuuden, 
kohtuuhintaisuuden, alueellisesti 
yhdenvertaisen saavutettavuuden ja 
demokraattisen valvonnan periaatteiden 
mukaisesti. Siinä otetaan täysimääräisesti 
huomioon jäsenvaltioiden vastuu
terveydenhuollosta perustamissopimuksen 
mukaisesti, myös terveyteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien määrittämisessä 
sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon 
sekä erityisesti sairauteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

 Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän direktiivin tavoitteena on luoda 
yleiset puitteet turvallisen, korkealaatuisen 
ja tehokkaan rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamiselle yhteisössä 
ja taata potilaiden vapaa liikkuvuus ja 
terveydenhuollon tarjoamisen vapaus sekä 
terveyden suojelun korkea taso ottamalla 
kuitenkin täysimääräisesti huomioon 
jäsenvaltioiden vastuu terveyteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien määrittämisessä 
sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon 
sekä erityisesti sairauteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

(8) Tämän direktiivin tavoitteena on luoda 
yleiset puitteet turvallisen, korkealaatuisen 
ja tehokkaan rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamiselle yhteisössä 
ja taata potilaiden vapaa liikkuvuus, entistä 
parempi tasapaino liikkuvuuteen liittyvien 
potilaiden yksilöllisten oikeuksien ja 
kansallisten sääntelyvalmiuksien 
ylläpitämisen välillä kaikkien edun vuoksi 
ja terveydenhuollon tarjoamisen vapaus 
sekä terveyden suojelun korkea taso 
ottamalla kuitenkin täysimääräisesti 
huomioon jäsenvaltioiden vastuu 
terveyteen liittyvien sosiaaliturvaetuuksien 
määrittämisessä sekä terveydenhuollon ja 
sairaanhoidon sekä erityisesti sairauteen 
liittyvien sosiaaliturvaetuuksien 
järjestämisessä ja tarjoamisessa.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
terveydenhuoltoa määritellessään 
harkittava, olisiko mahdollista tunnustaa 
kylpylähoitojen myönteinen vaikutus 
toipumiseen ja terveyden ylläpitämiseen.

Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistukseen 2. Kylpylähoidoilla voi olla suuri merkitys pyrittäessä estämään 
ja ratkaisemaan terveysongelmia. Jäsenvaltioiden, komission ja sairausvakuutusyhtiöiden 
olisi tutkittava näiden palvelujen tarjoamaa lisäarvoa.
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä 
täytäntöön pannessaan otettava huomioon 
muun kuin perinteisen lääketieteen 
asemasta 29 päivänä toukokuuta 1997 
annettu Euroopan parlamentin 
päätöslauselma1.
________________

1 EYVL C 182, 16.6.1997, s. 67.

Perustelu

Koska osa jäsenvaltioiden väestöstä turvautuu muuhun kuin perinteiseen lääketieteeseen ja 
sen piiriin kuuluviin hoitomuotoihin, päätöslauselmassa kehotetaan komissiota sitoutumaan 
muun kuin perinteisen lääketieteen hoitomuotojen tunnustamishankkeeseen.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Sen varmistamiseksi, ettei 
terveydenhuollon työntekijöiden vapaalle 
liikkuvuudelle luoda uusia esteitä, ja 
potilaiden turvallisuuden varmistamiseksi 
terveydenhuollon työntekijöille on 
asetettava yhdenvertaiset 
työturvallisuusnormit, jotta voidaan 
välttää erityisesti tahattomien 
neulanpistojen kaltaisista työtapaturmista 
aiheutuvat infektioriskit, jotka voivat 
johtaa mahdollisesti hengenvaarallisiin 
tartuntoihin, B-hepatiitti, C-hepatiitti ja 
hiv mukaan luettuina, kuten todetaan 
6 päivänä heinäkuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 
suosituksista komissiolle eurooppalaisten 
terveydenhoitoalan työntekijöiden 
suojaamiseksi veren kautta tarttuvilta 
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infektioilta, jotka johtuvat neulojen 
aiheuttamista loukkaantumisista1.
________________

1 EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 754.

Perustelu

Terveydenhuollon työntekijöiden työturvallisuusnormien vaihteleva taso voi olla merkittävä 
este työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
terveydenhuollon työntekijöiden suojeluun neulojen aiheuttamilta loukkaantumisilta, koska 
niiden yhteydessä työturvallisuusnormien erot ovat suuria ja merkittäviä eri puolilla 
Euroopan unionia.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
huolehdittava siitä, että suojelun korkea 
taso varmistetaan potilaiden, henkilöstön 
ja kaikkien muiden henkilöiden, joilla on 
aihetta tulla terveydenhuoltolaitoksiin, 
suojaamiseksi hoitoon liittyviltä 
infektioilta, koska ne ovat suuri uhka 
kansanterveydelle erityisesti 
rajatylittävässä terveydenhuollossa. Olisi 
ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin 
ennalta ehkäiseviin toimiin, 
hygienianormit ja diagnostiset 
seulontamenetelmät mukaan luettuina, 
hoitoon liittyvien infektioiden riskien 
välttämiseksi tai minimoimiseksi.

Perustelu

Komission on tarkoitus antaa tiedonanto potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvistä 
infektioista vuoden 2008 aikana. Myös neuvosto on sitoutunut hyväksymään tästä aiheesta 
yhteisen tekstin lähitulevaisuudessa. Euroopan parlamentin olisi varmistettava tämän asian 
sisällyttäminen direktiiviin, koska hoitoon liittyvät infektiot eivät noudattele maantieteellisiä 
rajoja, joten ne olisi mainittava terveydenhuollon rajatylittäviä näkökohtia koskevassa 
säädöksessä.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) On asianmukaista vaatia, että myös 
potilaat, jotka menevät hoitoon toiseen 
jäsenvaltioon muissa kuin 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista varten asetuksella
(ETY) N:o 1408/71 vahvistetuissa 
olosuhteissa, voisivat hyötyä 
perustamissopimuksen mukaisesta 
palvelujen vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta ja tämän direktiivin 
säännöksistä. Potilaille olisi taattava 
tällaisen terveydenhuollon kustannusten 
korvaaminen vähintään saman tasoisesti
kuin heille olisi korvattu 
vakuutusjäsenvaltiossa samasta tai 
samankaltaisesta terveydenhuollosta.
Tässä otetaan täysimääräisesti huomioon 
jäsenvaltioiden oikeus määrittää 
kansalaisten sairausvakuutuksen kattavuus 
ja torjutaan merkittävät vaikutukset 
kansallisten terveysjärjestelmien 
rahoitukseen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
säätää kansallisessa lainsäädännössään 
hoidon kustannusten korvaamisesta 
tariffeilla, jotka ovat voimassa 
hoitojäsenvaltiossa, jos tämä on 
suotuisampaa potilaan kannalta. Tämä 
saattaa koskea erityisesti tämän direktiivin 
15 artiklassa mainittujen eurooppalaisten 
osaamisverkostojen kautta tarjottua hoitoa.

(21) On asianmukaista vaatia, että myös 
potilaat, jotka menevät hoitoon toiseen 
jäsenvaltioon muissa kuin 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista varten asetuksella
(ETY) N:o 1408/71 vahvistetuissa 
olosuhteissa, voisivat hyötyä 
perustamissopimuksen mukaisesta 
palvelujen vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta ja tämän direktiivin 
säännöksistä. Potilaille olisi taattava 
tällaisen terveydenhuollon kustannusten 
korvaaminen vähintään samantasoisesti
kuin heille olisi korvattu hoidosta, joka on 
sama tai tehokkuudeltaan samanasteinen 
vakuutusjäsenvaltiossa. Tässä otetaan 
täysimääräisesti huomioon jäsenvaltioiden 
oikeus määrittää kansalaisten 
sairausvakuutuksen kattavuus ja torjutaan 
merkittävät vaikutukset kansallisten 
terveysjärjestelmien rahoitukseen.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää 
kansallisessa lainsäädännössään hoidon 
kustannusten korvaamisesta tariffeilla, 
jotka ovat voimassa hoitojäsenvaltiossa, jos 
tämä on suotuisampaa. Tämä saattaa 
koskea erityisesti tämän direktiivin 15 
artiklassa mainittujen eurooppalaisten 
osaamisverkostojen kautta tarjottua hoitoa.

Perustelu

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ei sisälly "samankaltaisen terveydenhuollon" 
käsitettä. Jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja johdonmukaisuus 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien sääntöjen kanssa, sana 
"samankaltainen" olisi korvattava ilmauksella "tehokkuudeltaan potilaan kannalta 
samanasteinen". Tämä on yhdenmukaista sen kanssa, miten yhteisöjen tuomioistuin on 
tulkinnut asetuksen N:o 1408/71 22 artiklaan (asetuksen N:o 883/2004 uusi 20 artikla) 
sisältyvää "hoidon" käsitettä (ks. esim. asia C-372/04, Watts, 61 kohta).
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Monissa terveydenhuoltojärjestelmissä ei ole kansallisia valintakriteereitä, joiden mukaan 
määritellään oikeus tiettyihin hoitoihin, tai niissä ei ole määritelty sellaisten hoitojen 
kokonaisuutta, joihin kaikilla vakuutetuilla on oikeus. Direktiivissä olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa käytetään kansallista tasoa 
alemman tason päätöksentekojärjestelyjä terveydenhuoltojärjestelmien suunnittelussa ja 
rahoituksessa.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Yhteisön eri terveysjärjestelmissä ei 
ole määritelty, mitä pidetään 
sairaalahoitona, ja eri tulkinnat voivat siten 
muodostaa esteen potilaiden vapaudelle 
saada terveydenhuoltoa. Tämän 
välttämiseksi on tarpeen säätää yhteisön 
tasolla sairaalahoitoa koskevasta 
määritelmästä. Sairaalahoidolla 
tarkoitetaan yleensä hoitoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa. Saattaa 
kuitenkin olla aiheellista pitää tiettyjä 
muitakin terveydenhuoltomuotoja 

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

sairaalahoitona, jos ne vaativat pitkälle
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita (esim. 
diagnosointiin käytettävät erikoisskannerit) 
taikka hoitoja, joista aiheutuu potilaalle tai 
väestölle erityinen riski (esim. vakavien 
tartuntatautien hoito) ja jotka vaativat 
suunnittelua terveydenhuoltopalvelujen 
tasapainoisen maantieteellisen 
jakautumisen säilyttämiseksi, 
kustannusten hallitsemiseksi sekä 
taloudellisten, teknisten ja 
henkilöresurssien merkittävän tuhlauksen 
estämiseksi. Vakuutusjäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset laativat
erikseen säännöllisesti päivitettävän 
luettelon tällaisista hoidoista.

Perustelu

Tarkistuksesta käy yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti ilmi ajatus, että 
sairaalahoitoon liittyy läheisesti suunnittelun tarve, koska siten varmistetaan tasapainoisten 
ja korkealaatuisten sairaalahoitojen riittävä ja jatkuva saatavuus ja voidaan samalla hallita 
kustannuksia ja turvata sosiaaliturvajärjestelmien kestävyys. Jos vakuutusjäsenvaltio vastaa 
kustannusten korvaamisesta, sen tehtävänä on laatia luettelo sairaalahoidoista.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

palvelut, joita ne voivat tarjota, ovat kaikki 
seikkoja, jotka on pystyttävä 
suunnittelemaan. Tässä direktiivissä olisi 
säädettävä ennakkolupajärjestelmästä 
kustannusten korvaamiseksi toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta terveydenhoidosta. 
Ennakkolupa on olennaisen tärkeä 
kaikenlaisen sairaala- ja erikoishoidon 
osalta, koska se takaa potilaille, että heitä 
hoidetaan ja että heidän 
kotijäsenvaltionsa
sosiaaliturvajärjestelmä korvaa hoidon.
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8 artiklassa säädetyt ehdot. 

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ei sisälly "samankaltaisen terveydenhuollon" 
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käsitettä. Jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja johdonmukaisuus 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien sääntöjen kanssa, sana 
"samankaltainen" olisi korvattava ilmauksella "tehokkuudeltaan potilaan kannalta 
samanasteinen". Tämä on yhdenmukaista sen kanssa, miten yhteisöjen tuomioistuin on 
tulkinnut asetuksen N:o 1408/71 22 artiklaan (asetuksen N:o 883/2004 uusi 20 artikla) 
sisältyvää "hoidon" käsitettä (ks. esim. asia C-372/04, Watts, 61 kohta).

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Ennakkoluvan epääminen ei voi 
perustua yksinomaan odotuslistoihin, 
joiden avulla voidaan suunnitella ja 
hallinnoida sairaalahoidon antamista 
etukäteen määriteltyjen yleisten kliinisten 
ensisijaisten syiden perusteella, siten, että 
kyseisessä yksittäistapauksessa ei 
arvioitaisi puolueettomasti 
lääketieteellisesti potilaan terveydentilaa, 
sairauden aiempia vaiheita ja sen 
todennäköistä etenemistä, kipuja ja/tai 
vamman luonnetta sillä hetkellä, kun 
ennakkolupaa tai sen uusimista 
pyydetään.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään edellytyksiä, joiden mukaisesti ennakkolupa voidaan evätä (ks. 
asia C-372/04, Watts).

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Asianmukainen tiedottaminen kaikista 
rajatylittävän terveydenhuollon 
olennaisista näkökohdista on tarpeen, jotta 
potilaat voivat käytännössä harjoittaa 
oikeuttaan rajatylittävään 

(34) Asianmukainen tiedottaminen kaikista 
rajatylittävän terveydenhuollon 
olennaisista näkökohdista on tarpeen, jotta 
potilaat voivat käytännössä harjoittaa 
oikeuttaan rajatylittävään 
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terveydenhuoltoon. Rajatylittävässä 
terveydenhuollossa tehokkain tapa 
tällaiseen tiedottamiseen on perustaa 
kuhunkin jäsenvaltioon yhteyspisteitä, 
joihin potilaat voivat ottaa yhteyttä ja jotka 
voivat antaa tietoa rajatylittävästä 
terveydenhuollosta ottaen huomioon 
kyseisen jäsenvaltion terveysjärjestelmän. 
Koska rajatylittävään terveydenhuoltoon 
liittyvät kysymykset edellyttävät eri 
jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyötä, 
näiden yhteyspisteiden pitäisi muodostaa 
myös verkosto, jonka kautta tällaisia 
kysymyksiä voitaisiin tehokkaimmin 
käsitellä. Yhteyspisteiden olisi tehtävä 
keskenään yhteistyötä ja tarjottava 
potilaille mahdollisuus tehdä tietoon 
perustuvia valintoja rajatylittävästä 
hoidosta. Niiden olisi myös annettava 
tietoa käytössä olevista vaihtoehdoista 
rajatylittävään terveydenhuoltoon 
liittyvissä ongelmatilanteissa, erityisesti 
tuomioistuinten ulkopuolisista 
menettelyistä rajatylittävien kiistojen 
ratkaisemiseksi.

terveydenhuoltoon. Rajatylittävässä 
terveydenhuollossa tehokkain tapa 
tällaiseen tiedottamiseen on perustaa 
kuhunkin jäsenvaltioon yhteyspisteitä,
joihin potilaat voivat ottaa yhteyttä ja jotka 
voivat antaa tietoa rajatylittävästä 
terveydenhuollosta ottaen huomioon 
kyseisen jäsenvaltion terveysjärjestelmän.
Koska rajatylittävään terveydenhuoltoon 
liittyvät kysymykset edellyttävät eri 
jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyötä, 
näiden yhteyspisteiden pitäisi muodostaa 
myös verkosto, jonka kautta tällaisia 
kysymyksiä voitaisiin tehokkaimmin 
käsitellä. Yhteyspisteiden olisi tehtävä 
keskenään yhteistyötä ja tarjottava 
potilaille mahdollisuus tehdä tietoon
perustuvia valintoja rajatylittävästä 
hoidosta. Niiden olisi myös annettava 
tietoa käytössä olevista vaihtoehdoista 
rajatylittävään terveydenhuoltoon 
liittyvissä ongelmatilanteissa, erityisesti 
tuomioistuinten ulkopuolisista 
menettelyistä rajatylittävien kiistojen 
ratkaisemiseksi. Kehitellessään järjestelyjä 
rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevien 
tietojen tarjoamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
otettava huomioon tarve antaa tiedot 
käyttökelpoisessa muodossa ja 
mahdollinen lisäapu heikossa asemassa 
oleville potilaille, vammaisille sekä 
henkilöille, joilla on monimutkaisia 
tarpeita.

Perustelu
On tärkeää, että tiedot rajatylittävästä terveydenhuollosta ovat saatavilla käyttökelpoisessa 
muodossa.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat toimenpiteet:
direktiivissä tarkoitettu luettelo hoidoista, 

(45) Jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat toimenpiteet:



PE 413.995v02-00 20/62 AD\767465FI.doc

FI

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

direktiivissä tarkoitettu luettelo hoidoista, 
jotka eivät edellytä yöpymistä sairaalassa 
mutta joihin sovelletaan samaa järjestelmää 
kuin sairaalahoitoon, liitännäistoimenpiteet 
tiettyjen lääkevalmisteiden tai -aineiden 
luokkien jättämiseksi tässä direktiivissä 
säädetyn toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(45) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta toteuttaa seuraavat toimenpiteet: 
direktiivissä tarkoitettu luettelo hoidoista, 
jotka eivät edellytä yöpymistä sairaalassa 
mutta joihin sovelletaan samaa järjestelmää 
kuin sairaalahoitoon, luettelo palveluista, 
jotka sisältyvät etälääketieteen 
palveluihin, etälaboratoriopalveluihin 
sekä etädiagnooseihin ja 
-lääkemääräyksiin, liitännäistoimenpiteet 
tiettyjen lääkevalmisteiden tai -aineiden 
luokkien jättämiseksi tässä direktiivissä 
säädetyn toisessa jäsenvaltiossa laaditun 
lääkemääräyksen tunnustamisen 
ulkopuolelle, luettelo erityiskriteereistä ja 
-edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamiskeskusten on täytettävä, 
menettelyn eurooppalaisten 
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täydentää tätä direktiiviä lisäämällä siihen 
uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

osaamisverkostojen perustamiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia tai 
täydentää tätä direktiiviä lisäämällä siihen 
uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi 
päätettävä neuvoston päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Perustelu

On syytä selventää myös, mitä ovat etälääketieteen palvelut, etälaboratoriopalvelut sekä 
etädiagnoosit ja -lääkemääräykset. Tällä tavoin direktiivistä tulee selkeämpi ja 
ymmärrettävämpi ja siten tehokkaampi.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 a) Direktiivillä helpotetaan potilaiden 
vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa, 
joten se aiheuttaa todennäköisesti 
terveydenhuollon tarjoajien välistä 
kilpailua. Tällainen kilpailu lisää 
todennäköisesti kaikkien saatavilla olevan 
terveydenhuollon laatua ja johtaa 
osaamiskeskusten perustamiseen.

Perustelu

Jos direktiivillä on tällaisia tuloksia, sen vaikutus jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmiin olisi myönteinen, mutta direktiivin vaikutusten arvioimiseksi 
tarvitaan tarkkaa seurantaa.
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 b) Kaikkien olisi voitava käyttää 
eurooppalaisten osaamiskeskusten 
palveluja. 

Perustelu

Keskustelu eurooppalaisista osaamiskeskuksista jatkuu. On syytä korostaa, että keskustelussa 
on päästävä johtopäätöksiin ja että keskusten tavoitteena on varmistaa palvelujen
yhdenvertainen saatavuus. Kustannusten korvaamisen olisi siksi oltava osa 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettua asetusta.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteiset 
säännöt, joilla taataan potilaiden 
liikkuvuus sekä turvallisen, 
korkealaatuisen, kestävän, toimivan ja 
tehokkaan valtioiden rajat ylittävän 
terveydenhuollon saatavuus, ottamalla 
kuitenkin täysimääräisesti huomioon 
jäsenvaltioiden vastuu terveyteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien määrittämisessä 
sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon 
sekä sosiaaliturvaetuuksien 
järjestämisessä ja tarjoamisessa yleisen 
saatavuuden, yhteisvastuullisuuden, 
korkealaatuisen hoidon saatavuuden, 
tasapuolisuuden, kohtuuhintaisuuden, 
alueellisesti yhdenvertaisen 
saavutettavuuden ja demokraattisen 
valvonnan periaatteiden mukaisesti.

Perustelu

Jotta kansalaisten ei tarvitse muuttaa toiseen jäsenvaltioon terveydenhuollon vuoksi, on 
tärkeää mainita, että järjestelmä on myös toimiva.
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

g a) neuvoston direktiivi 92/49/ETY, 
annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, 
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muuta ensivakuutusta kuin 
henkivakuutusta koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta sekä direktiivien 
73/239/ETY ja 88/357/ETY muuttamisesta 
(kolmas vahinkovakuutusdirektiivi)1.
_____________

1 EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 32
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) 'terveydenhuollolla' tarkoitetaan 
terveyspalvelua, joka tarjotaan potilaille 
heidän terveydentilansa arvioimiseksi, 
ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. 
Tämän direktiivin 6, 7, 8, 9, 10 ja 
11 artiklassa terveydenhuollolla 
tarkoitetaan hoitoa, joka kuuluu 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä 
tarkoitettuihin terveydenhuollon etuuksiin
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Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) 'rajatylittävällä terveydenhuollolla' 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, jonka 
potilas saa muussa kuin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa potilas on 
vakuutettuna

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) yksityisten 
sairausvakuutusjärjestelmien 
vakuutusehdoissa määriteltyä vakuutettua 
henkilöä

Tarkistus 37
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) jos asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja 
asetuksen (EY) N:o 883/2004 
soveltamisen vuoksi potilaan 
asuinjäsenvaltion sosiaaliturvalaitos 
vastaa etuuksien tarjoamisesta kyseisen 
valtion lainsäädännön mukaisesti, 
kyseinen jäsenvaltio katsotaan tässä 
direktiivissä vakuutusjäsenvaltioksi

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

l) 'haittatapahtumalla' tarkoitetaan
tahatonta vammaa tai komplikaatiota, 
joka ei tavallisesti olisi seurausta 
hoidetusta sairaudesta tai vaadittavan 
terveydenhuollon tarjoamisesta.

Perustelu

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

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

Tarkistus 39
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta. Tähän liittyen ja ottaen 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat periaatteet hoitojäsenvaltion on 
määritettävä selkeät laatu- ja 
turvallisuusstandardit alueellaan tarjottavaa 
terveydenhuoltoa varten ja varmistettava
seuraavat seikat:

1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta. Tähän liittyen ja ottaen 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat periaatteet hoitojäsenvaltion on 
määritettävä selkeät laatu- ja 
turvallisuusstandardit alueellaan tarjottavaa 
terveydenhuoltoa varten ja otettava 
huomioon seuraavat seikat:

Perustelu

Jos jäsenvaltioita vaaditaan varmistamaan tiettyjä seikkoja, puututaan niiden vastuuseen 
määritellä omat laatu- ja turvallisuusstandardinsa. Perustamissopimuksen 152 artiklan 
mukaan jäsenvaltiot vastaavat kansalaistensa terveydenhuollon järjestämisestä, 
rahoittamisesta ja tarjoamisesta, joten sen valossa on parempi todeta, että jäsenvaltioiden 
olisi otettava tietyt seikat huomioon kuin varmistettava tietyt seikat.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta. Tähän liittyen ja ottaen 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta
koskevat periaatteet hoitojäsenvaltion on 
määritettävä selkeät laatu- ja 
turvallisuusstandardit alueellaan tarjottavaa 
terveydenhuoltoa varten ja varmistettava 
seuraavat seikat:

1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta. Noudattaen yleistä etua,
universaalisuutta, korkealaatuiseen hoitoon 
pääsyä, tasapuolisuutta ja 
yhteisvastuullisuutta koskevia periaatteita 
ja niistä johtuvia terveyspalvelujen 
tarjoajille kuuluvia julkisen palvelun 
tehtäviä hoitojäsenvaltion on määritettävä 
selkeät laatu- ja turvallisuusstandardit 
alueellaan tarjottavaa terveydenhuoltoa 
varten ja varmistettava seuraavat seikat:
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Perustelu

On syytä tarkentaa, että terveyspalvelut ovat yleisen edun mukaisia palveluja eikä niitä voida 
rinnastaa tavanomaisiin palveluihin, joita koskevat sisämarkkinoiden yleiset säännökset 
Euroopan parlamentin ja neuvoston palveluista sisämarkkinoilla 12. joulukuuta 2006 annetun 
direktiivin 2006/123/EY mukaisesti.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kyseiset laatu- ja 
turvallisuusstandardit julkistetaan 
selvässä ja kansalaisille käyttökelpoisessa 
muodossa

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisten standardien käytännön 
soveltamista terveydenhuollon tarjoajien 
parissa valvotaan säännöllisesti ja 
korjaavia toimia toteutetaan, kun 
asianmukaisia standardeja ei täytetä, ottaen 
huomioon lääketieteen ja 
terveysteknologian kehitys

b) tällaisten standardien käytännön 
soveltamista terveydenhuollon tarjoajien 
parissa valvotaan ja arvioidaan
säännöllisesti ja korjaavia toimia 
toteutetaan, kun asianmukaisia standardeja 
ei täytetä, ottaen huomioon lääketieteen ja
terveysteknologian kehitys

Perustelu

Valvonnan tulosten arviointi on tärkeää, jotta voidaan osoittaa, mihin korjaavat toimet 
perustuvat. Arvioinnin tuloksia voidaan myös käyttää tulevina vuosina hyväksyttyjen ja 
tunnustettujen terveydenhuollon tarjoajien verkoston perustamiseen.

Tarkistus 43
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisten standardien käytännön 
soveltamista terveydenhuollon tarjoajien 
parissa valvotaan säännöllisesti ja 
korjaavia toimia toteutetaan, kun 
asianmukaisia standardeja ei täytetä, 
ottaen huomioon lääketieteen ja 
terveysteknologian kehitys

b) tällaisten standardien käytännön 
soveltamista terveydenhuollon tarjoajien 
parissa ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden käytännön pätevyyttä
valvotaan säännöllisesti ja korjaavia toimia 
toteutetaan, kun se on tarpeen
huippuosaamisen edistämiseksi ja 
asianmukaisten standardien 
noudattamisen varmistamiseksi, ottaen 
huomioon lääketieteen ja 
terveysteknologian kehitys

Perustelu

Potilaiden turvallisuuden kannalta on ehdottoman tärkeää, että terveydenhuollon 
ammattihenkilöt ovat ammatissaan päteviä.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) terveydenhuollon tarjoajat toimittavat 
kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta potilaat 
voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, 
erityisesti tiedot tarjottavan 
terveydenhuollon saatavuudesta, hinnoista 
ja tuloksista sekä yksityiskohtaiset tiedot 
vakuutusturvasta tai vastaavasta 
henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta 
ammatillista vastuuta koskevasta suojasta

c) terveydenhuollon tarjoajat toimittavat 
kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta potilaat 
voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, 
erityisesti tiedot tarjottavan 
terveydenhuollon laadusta, saatavuudesta, 
hinnoista ja tuloksista sekä 
yksityiskohtaiset tiedot vakuutusturvasta 
tai vastaavasta henkilökohtaisesta tai 
kollektiivisesta ammatillista vastuuta 
koskevasta suojasta sekä muiden sellaisten 
kustannusten korvaamisesta, joista potilas 
vastaa, kuten lastaan saattavien 
vanhempien matka- ja majoituskulut

Perustelu
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Näin varmistetaan, että potilaat ovat tietoisia heihin sovellettavista kustannusten korvaamista 
koskevista säännöistä.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) terveydenhuollon tarjoajat toimittavat 
kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta potilaat 
voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, 
erityisesti tiedot tarjottavan 
terveydenhuollon saatavuudesta, hinnoista 
ja tuloksista sekä yksityiskohtaiset tiedot 
vakuutusturvasta tai vastaavasta 
henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta 
ammatillista vastuuta koskevasta suojasta

c) terveydenhuollon tarjoajat toimittavat 
kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta potilaat 
voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, 
erityisesti tiedot tarjottavan 
terveydenhuollon saatavuudesta, laadusta, 
turvallisuudesta, hinnoista ja tuloksista 
sekä yksityiskohtaiset tiedot 
vakuutusturvasta tai vastaavasta 
henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta 
ammatillista vastuuta koskevasta suojasta

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) potilailla on valituskeinoja ja taatut 
oikeussuojakeinot ja korvaukset, jos heille 
aiheutuu vahinkoa saadusta
terveydenhuollosta

d) potilailla, terveydenhuollon tarjoajilla 
ja yleisöllä on valituskeinoja ja heille 
taataan mahdollisuus käyttää 
asianmukaisia oikeussuojakeinoja ja 
saada korvauksia, jos heille aiheutuu 
vahinkoa tai he ovat tietoisia vahingosta, 
joka on peräisin rajatylittävästä
terveydenhuollosta; tämä tapahtuu 
tehokkaan terveysjärjestelmän ja 
ammatillisen sääntelyn yhteydessä 

Tarkistus 47
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) muista jäsenvaltioista tulevia potilaita 
kohdellaan yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa, 
mukaan luettuna suojelu syrjintää vastaan, 
josta säädetään voimassa olevassa yhteisön 
ja hoitojäsenvaltion lainsäädännössä.

g) muista jäsenvaltioista tulevia potilaita 
kohdellaan yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa, 
mukaan luettuna suojelu syrjintää vastaan, 
josta säädetään voimassa olevassa yhteisön 
ja hoitojäsenvaltion lainsäädännössä;
tähän direktiiviin ei kuitenkaan sisälly 
mitään sellaisia säännöksiä, jotka 
edellyttäisivät, että terveydenhuollon 
tarjoajat hyväksyisivät jostakin 
jäsenvaltiosta suunniteltuun hoitoon 
tulevat potilaat tai asettaisivat heidät 
etusijalle hoitotarpeeltaan samanlaisten 
potilaiden vahingoksi, esimerkiksi 
pidentämällä hoidon odotusaikoja

Perustelu

Selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi on syytä sisällyttää direktiivin säädösosaan sen 
johdanto-osan 12 kappaleessa oleva lausuma, jonka mukaan terveydenhuollon tarjoajien ei 
edellytetä hyväksyvän jostakin jäsenvaltiosta suunniteltuun hoitoon tulevia potilaita tai 
asettavan heitä etusijalle hoitojäsenvaltion potilaiden vahingoksi.

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

g b) jäsenvaltioiden on määriteltävä 
selkeästi terveydenhuoltoon liittyvät 
potilaiden oikeudet ja henkilöiden 
oikeudet Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan mukaisesti.

Tarkistus 49
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ottaen huomioon, että rajatylittävän 
hoidon laadun ja turvallisuuden 
varmistaminen on erittäin tärkeää 
erityisesti potilaille, 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen standardien ja ohjeiden 
laatimiseen on vähintään otettava 
mukaan (erityisesti rajatylittävät) 
potilasjärjestöt.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 
soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutettuja, jotka 
matkustavat toiseen jäsenvaltioon 
terveydenhuollon saamista varten tai 
haluavat saada toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, ei estetä 
saamasta toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, jos kyseinen hoito 
kuuluu etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä ja 
joihin he ovat oikeutettuja.
Vakuutusjäsenvaltion on korvattava
vakuutetulle kustannukset, jotka olisi 
maksettu sen lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä, jos sama tai
samankaltainen terveydenhuolto olisi 
tarjottu sen alueella. Vakuutusjäsenvaltio 
joka tapauksessa päättää korvattavasta 
terveydenhuollosta riippumatta siitä, missä 
se tarjotaan.

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 
soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutettuja, jotka
tarkoituksellisesti matkustavat toiseen 
jäsenvaltioon terveydenhuollon saamista 
varten (suunniteltu hoito) tai haluavat 
saada toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa (suunniteltu hoito), ei 
estetä saamasta toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, jos kyseinen 
hoito kuuluu etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä ja 
joihin he ovat oikeutettuja.
Vakuutusjäsenvaltion toimivaltaisten 
laitosten on korvattava, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 ja sen soveltamispäivästä 
lähtien asetuksen (EY) N:o 883/2004 
soveltamista, kustannukset, jotka olisi 
maksettu sen lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä, jos sama tai
tehokkuudeltaan samanasteinen hoito
olisi tarjottu sen alueella.
Vakuutusjäsenvaltio joka tapauksessa 
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päättää korvattavasta terveydenhuollosta 
riippumatta siitä, missä se tarjotaan.

Perustelu

On syytä tarkentaa, että tässä artiklassa tarkoitetaan suunniteltua hoitoa, joka on 
ulkomaanmatkan syynä.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti enintään
saman tasoisena kuin olisi korvattu, jos 
sama tai samankaltainen hoito olisi 
annettu vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä 
saadun hoidon tosiasiallisia kustannuksia.

2. Vakuutusjäsenvaltion
sosiaaliturvajärjestelmän tai 
toimivaltaisen laitoksen on korvattava tai 
maksettava toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 ja sen soveltamispäivästä 
lähtien asetuksen (EY) N:o 883/2004 
soveltamista, tämän direktiivin säännösten 
mukaisesti enintään samantasoisena kuin 
olisi korvattu, jos sama tai
tehokkuudeltaan samanasteinen hoito 
olisi annettu vakuutusjäsenvaltiossa, 
ylittämättä saadun hoidon tosiasiallisia 
kustannuksia. Jäsenvaltiot voivat päättää 
korvata muut asiaan liittyvät 
kustannukset, kuten majoitus- ja 
matkakulut.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että kustannuksia ei korvaa jäsenvaltio vaan toimivaltainen 
sosiaaliturvalaitos.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusjäsenvaltio voi asettaa toisessa 3. Vakuutusjäsenvaltio voi asettaa toisessa 
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jäsenvaltiossa tarjottavaa hoitoa hakeville 
potilaille samat ehdot, valintakriteerit ja 
sääntely- ja hallintomuodollisuudet 
terveydenhuollon saamiseksi ja 
kustannusten korvaamiseksi kuin se 
asettaisi, jos sama tai samankaltainen 
terveydenhuolto tarjottaisiin sen alueella, 
mikäli ehdot ja muodollisuudet eivät 
syrjiviä eivätkä muodosta estettä 
henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle.

jäsenvaltiossa tarjottavaa hoitoa hakeville 
potilaille samat ehdot, valintakriteerit ja 
sääntely- ja hallintomuodollisuudet 
terveydenhuollon saamiseksi ja 
kustannusten korvaamiseksi kuin se 
asettaisi, jos sama tai tehokkuudeltaan 
samanasteinen hoito tarjottaisiin sen 
alueella, mikäli ehdot ja muodollisuudet 
eivät syrjiviä eivätkä muodosta estettä 
henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle. 

Perustelu

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ei sisälly "samankaltaisen terveydenhuollon" 
käsitettä. Jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja johdonmukaisuus 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien sääntöjen kanssa, sana 
"samankaltainen" olisi korvattava ilmauksella "tehokkuudeltaan potilaan kannalta 
samanasteinen". Tämä on yhdenmukaista sen kanssa, miten yhteisöjen tuomioistuin on 
tulkinnut asetuksen N:o 1408/71 22 artiklaan (asetuksen N:o 883/2004 uusi 20 artikla) 
sisältyvää "hoidon" käsitettä (ks. esim. asia C-372/04, Watts, 61 kohta).

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioilla on oltava käytössä 
mekanismi, jolla lasketaan yhteen 
kustannukset, jotka on korvattava 
vakuutetulle lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta. Mekanismin on 
perustuttava puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, jotka tiedetään 
ennalta, ja mekanismin mukaisesti 
korvattavat kustannukset eivät saa olla 
vähemmän kuin mitä korvattaisiin, jos 
sama tai samankaltainen terveydenhuolto
olisi tarjottu vakuutusjäsenvaltion alueella.

4. Jäsenvaltioilla on oltava käytössä 
mekanismi, jolla lasketaan yhteen 
kustannukset, jotka on korvattava 
vakuutetulle lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta. Mekanismin on 
perustuttava puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, jotka tiedetään 
ennalta, ja mekanismin mukaisesti 
korvattavat kustannukset eivät saa olla 
vähemmän kuin mitä korvattaisiin, jos 
sama tai tehokkuudeltaan samanasteinen 
hoito olisi tarjottu vakuutusjäsenvaltion 
alueella.
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Perustelu

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ei sisälly "samankaltaisen terveydenhuollon" 
käsitettä. Jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja johdonmukaisuus 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien sääntöjen kanssa, sana 
"samankaltainen" olisi korvattava ilmauksella "tehokkuudeltaan potilaan kannalta 
samanasteinen". Tämä on yhdenmukaista sen kanssa, miten yhteisöjen tuomioistuin on 
tulkinnut asetuksen N:o 1408/71 22 artiklaan (asetuksen N:o 883/2004 uusi 20 artikla) 
sisältyvää "hoidon" käsitettä (ks. esim. asia C-372/04, Watts, 61 kohta).

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioilla on oltava käytössä 
mekanismi, jolla lasketaan yhteen 
kustannukset, jotka on korvattava 
vakuutetulle lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta. Mekanismin on 
perustuttava puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, jotka tiedetään 
ennalta, ja mekanismin mukaisesti 
korvattavat kustannukset eivät saa olla 
vähemmän kuin mitä korvattaisiin, jos 
sama tai samankaltainen terveydenhuolto 
olisi tarjottu vakuutusjäsenvaltion alueella.

4. Jäsenvaltioilla on oltava käytössä 
mekanismi, jolla lasketaan yhteen 
kustannukset, jotka on korvattava 
vakuutetun osalta lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta. Mekanismin on 
perustuttava puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, jotka tiedetään 
ennalta, ja mekanismin mukaisesti 
korvattavat kustannukset eivät saa olla 
vähemmän kuin mitä korvattaisiin, jos 
sama tai samankaltainen terveydenhuolto 
olisi tarjottu vakuutusjäsenvaltion alueella.

Perustelu

Yhdenvertainen hoitoon pääsy voi vaarantua, jos potilaan on maksettava hoidosta ensin itse 
ja haettava vasta sitten korvausta. Vakuutus- ja hoitojäsenvaltiot voisivat perustaa keskenään 
nopeat korvausjärjestelmät (ainakin taloudellisesti heikossa asemassa olevia potilaita varten, 
ellei kaikkia potilaita varten). Tarkentamalla, että kustannukset korvataan vakuutetulle, 
suljetaan tämä mahdollisuus pois.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Potilailla, jotka matkustavat toiseen 
jäsenvaltioon saadakseen siellä 

5. Potilailla, jotka matkustavat toiseen 
jäsenvaltioon saadakseen siellä 
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terveydenhuoltoa tai jotka haluavat saada 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, on oikeus saada 
potilastietojaan niiden kansallisten 
toimenpiteiden mukaisesti, joilla pannaan 
täytäntöön henkilötietojen suojasta annetut 
yhteisön säännökset, erityisesti direktiivit 
95/46/EY ja 2002/58/EY.

terveydenhuoltoa tai jotka haluavat saada 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, on oikeus saada 
potilastietojaan niiden kansallisten 
toimenpiteiden mukaisesti, joilla pannaan 
täytäntöön henkilötietojen suojasta annetut 
yhteisön säännökset, erityisesti direktiivit 
95/46/EY ja 2002/58/EY. Jos potilastietoja 
säilytetään sähköisessä muodossa, 
potilailla on oikeus saada kopio näistä 
tiedoista tai oikeus tutustua näihin 
tietoihin etäyhteyden välityksellä.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Potilailla, jotka matkustavat toiseen 
jäsenvaltioon saadakseen siellä
terveydenhuoltoa tai jotka haluavat saada 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, on oikeus saada 
potilastietojaan niiden kansallisten 
toimenpiteiden mukaisesti, joilla pannaan 
täytäntöön henkilötietojen suojasta annetut 
yhteisön säännökset, erityisesti direktiivit 
95/46/EY ja 2002/58/EY.

5. Potilailla, jotka saavat terveydenhuoltoa
muussa jäsenvaltiossa kuin 
vakuutusjäsenvaltiossaan tai jotka 
haluavat saada toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, on oikeus saada 
potilastietojaan niiden kansallisten 
toimenpiteiden mukaisesti, joilla pannaan 
täytäntöön henkilötietojen suojasta annetut 
yhteisön säännökset, erityisesti direktiivit 
95/46/EY ja 2002/58/EY.

Perustelu

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.

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

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vakuutusjäsenvaltio ei saa edellyttää 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun muun kuin 
sairaalahoidon kustannusten korvaamiseksi 
ennakkolupaa, jos kyseisen hoidon 
kustannukset olisi maksettu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, jos hoito olisi 
tarjottu sen alueella.

Vakuutusjäsenvaltio ei saa edellyttää 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun muun kuin 
sairaalahoidon kustannusten korvaamiseksi 
ennakkolupaa, jos kyseisen hoidon 
kustannukset olisi maksettu sen 
lakisääteisestä sosiaaliturvajärjestelmästä, 
jos hoito olisi tarjottu sen alueella.

Perustelu

Terveydenhuoltokustannusten korvaamista koskevia periaatteita sovelletaan, kun kyse on 
sellaisen hoidon kustannuksista, jonka vakuutusjäsenvaltion lakisääteinen 
sosiaaliturvajärjestelmä olisi korvannut, jos hoito olisi annettu kyseisen valtion alueella. Se 
vastaa direktiivin 6 artiklassa käytettyä käsitettä.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
korvaamista varten sairaalahoidolla
tarkoitetaan

1. Tämän direktiivin mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
korvaamista varten sairaala- ja 
erikoishoidolla tarkoitetaan 
terveydenhuoltoa, sellaisena kuin se 
määritellään vakuutusjäsenvaltiossa, joka 
edellyttää

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) terveydenhuoltoa, joka edellyttää a) potilaan yöpymistä sairaalassa vähintään 
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potilaan yöpymistä sairaalassa vähintään 
yhden yön ajan

yhden yön ajan tai

Perustelu

Komission antama määritelmä ei vastaa jäsenvaltioissa suoritettavien palvelujen todellista 
luonnetta. Siinä ei oteta huomioon päiväkirurgian kaltaisia palveluja. 
Sairaalahoidon määritelmässä olisi viitattava potilaan vakuutusjäsenvaltiossa voimassa 
olevaan määritelmään, jotta se vastaisi käytännössä tarjottavien palvelujen todellista 
luonnetta.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
erityiseen luetteloon eikä edellytä potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan. Luettelo rajoittuu
– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita tai

b) pitkälle erikoistunutta ja kallista 
lääketieteellistä infrastruktuuria tai laitteita 
tai 

– terveydenhuoltoon, johon liittyy hoitoja, 
joista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski. 

c) hoitoja, joista aiheutuu potilaalle tai 
väestölle erityinen riski.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii tämän luettelon, ja se 
voi päivittää luetteloa säännöllisesti. 
Tällaiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin oleellisia osia 
täydentämällä sitä, on hyväksyttävä 19 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

Poistetaan.
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Perustelu

Tarkistuksessa tunnustetaan, että ennakkolupajärjestelmät ovat potilaiden kannalta 
arvokkaita, sillä ne tuovat selvyyttä esimerkiksi siihen, mitä korvauksia he voivat saada ja 
mistä kustannuksista heidän on huolehdittava itse, jälkihoitojärjestelyihin sekä siihen, miten 
on toimittava, jos jokin menee pieleen. Nämä seikat koskevat myös sairaaloissa ja muissa 
laitoksissa annettavaa hoitoa, samoin kuin palvelujen suunnittelutarvetta sekä 
terveydenhuoltojärjestelmistä vastaavien toteuttamaa taloudellisten resurssien hallintoa. 

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusjäsenvaltio voi säätää 
ennakkolupajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun sairaalahoidon 
kustannusten korvaamiseksi omasta 
sosiaaliturvajärjestelmästään, kun
seuraavat edellytykset täyttyvät:

3. Vakuutusjäsenvaltio voi säätää 
ennakkolupajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun sairaalahoidon 
kustannusten korvaamiseksi omasta 
sosiaaliturvajärjestelmästään, kun se voi 
vaikuttaa sen terveydenhuoltojärjestelmän 
merkittäviin osa-alueisiin, kuten sen 
kattavuuteen, kustannuksiin tai 
rahoitusrakenteeseen. Tällaisen 
järjestelmän soveltaminen ei rajoita 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja sen 
soveltamispäivästä lähtien asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 soveltamista.

a) jos hoito olisi tarjottu jäsenvaltion 
alueella, se olisi korvattu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, ja
b) järjestelmän tarkoituksena on käsitellä 
tämän artiklan täytäntöönpanosta 
johtuvaa potilasvirtaa ulkomaille ja 
ehkäistä tilanne, jossa se vaarantaisi tai 
todennäköisesti vaarantaisi vakavasti
i) jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoituksen tasapainon ja/tai
ii) sairaalasektorilla sairaaloiden 
ylikapasiteetin, sairaalahoidon tarjonnan 
epätasapainon sekä logistisen ja 
taloudellisen tuhlauksen välttämiseksi 
toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 



AD\767465FI.doc 41/62 PE 413.995v02-00

FI

ylläpitämisen jäsenvaltion alueella.

Perustelu

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.

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

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennakkolupajärjestelmän soveltaminen 
on rajoitettava siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista tällaisen 
vaikutuksen välttämiseksi, eikä se saa olla 
keino mielivaltaiseen syrjintään.

4. Ennakkolupajärjestelmän soveltaminen
ei rajoita 3 artiklan 2 kohdan soveltamista 
ja on rajoitettava siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista tällaisen 
vaikutuksen välttämiseksi, eikä se saa olla 
keino mielivaltaiseen syrjintään.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ennakkoluvan hakemista koskevien 
järjestelmien on oltava käytettävissä 
paikallis- tai aluetasolla, ja niiden on 
oltava potilaiden kannalta käyttökelpoisia 
ja avoimia. Ennakkoluvan hakemista ja 
epäämistä koskevien sääntöjen on oltava 
saatavilla ennen hakemuksen tekemistä, 
jotta hakemus voidaan tehdä 
oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla.
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Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun ennakkolupaa on haettu ja se on 
myönnetty, vakuutusjäsenvaltion on 
varmistettava, että potilaan odotetaan 
maksavan etukäteen ainoastaan sellaiset 
kustannukset, jotka hänen olisi 
maksettava tällä tavoin, jos hän olisi 
saanut hoitoa kotijäsenvaltionsa 
terveysjärjestelmästä. Muiden 
kustannusten ollessa kyseessä 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä siirtämään 
varoja suoraan rahoittajien ja palvelujen 
tarjoajien välillä.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Potilailla, jotka haluavat saada 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, on oikeus hakea 
ennakkolupaa vakuutusjäsenvaltiossa.

Perustelu

Jotta rajatylittävästä terveydenhuollosta voidaan tehdä kaikkien oikeus ja jotta potilailla on 
mahdollisuus tietää varmasti, saavatko he korvauksia vai eivät, on tärkeää antaa potilaille 
oikeus hakea ennakkolupaa vakuutusjäsenvaltiossa. Järjestelmä, jossa ei olisi kyseistä 
oikeutta hakea ennakkolupaa, johtaisi potilaiden kannalta suureen taloudelliseen 
epävarmuuteen. Tämä epävarmuus tekisi oikeudesta rajatylittävään terveydenhuoltoon 
vähemmän houkuttelevaa pienituloisille, eikä se siten olisi yhtäläisesti kaikkien saatavilla.
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Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6. Hoitojäsenvaltio voi ryhtyä 
asianmukaisiin toimiin puuttuakseen 
potilasvirtaan ja estääkseen sitä 
vaarantamasta 
terveydenhuoltojärjestelmää. 
Hoitojäsenvaltion on vältettävä 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää ja 
varmistettava, että vapaata liikkuvuutta 
rajoittavat toimenpiteet rajoitetaan siihen, 
mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että toisessa jäsenvaltiossa saatavaa 
terveydenhuoltoa koskevat hallinnolliset 
menettelyt, jotka liittyvät 8 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettuun ennakkolupaan, 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta aiheutuneiden 
kustannusten korvaamiseen ja muihin 6 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin ehtoihin 
ja muodollisuuksiin, perustuvat 
puolueettomiin ja syrjimättömiin 
kriteereihin, jotka julkaistaan ennalta ja 
jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
haluttuun tavoitteeseen nähden. 
Vakuutetulle myönnetään joka tapauksessa 
3 artiklan 1 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien asetusten 
nojalla lupa aina, kun asetuksen (EY) N:o 
1408/71 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
ja 22 artiklan 2 kohdan edellytykset 

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että toisessa jäsenvaltiossa saatavaa 
terveydenhuoltoa koskevat hallinnolliset 
menettelyt, jotka liittyvät 8 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettuun ennakkolupaan, 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta aiheutuneiden 
kustannusten korvaamiseen ja muihin 6 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin ehtoihin 
ja muodollisuuksiin, perustuvat 
puolueettomiin ja syrjimättömiin 
kriteereihin, jotka julkaistaan ennalta ja 
jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
haluttuun tavoitteeseen nähden. 
Vakuutetulle myönnetään asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 soveltamispäivään saakka
joka tapauksessa 3 artiklan 1 kohdan 
f alakohdassa tarkoitettujen 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien asetusten 
nojalla lupa aina, kun asetuksen (ETY) 
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täyttyvät. N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan ja 22 artiklan 2 kohdan 
edellytykset täyttyvät. Vakuutetulle 
myönnetään asetuksen (EY) N:o 883/2004 
soveltamispäivästä lähtien 3 artiklan 1 
kohdan f alakohdassa tarkoitettujen 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien asetusten 
nojalla lupa aina, kun asetuksen (EY) N:o 
883/2004 20 artiklan edellytykset täyttyvät.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Asettaessaan aikarajoja, joiden kuluessa 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
terveydenhuoltoa koskevat pyynnöt on 
käsiteltävä, jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon seuraavat seikat:

Asettaessaan aikarajoja, joiden kuluessa 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
terveydenhuoltoa koskevat pyynnöt on 
käsiteltävä, jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon seuraavat seikat ja vahvistettava 
kriteerit, joilla niitä mitataan:

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kyseisen hoidon tai lääketieteellisen 
toimenpiteen kiireellisyys

Perustelu
Vaikka monet sairaudet eivät olekaan kivuliaita, ne saattavat edellyttää kiireellistä hoitoa tai 
hoitoa, johon liittyy erityisiä lääketieteellisiä toimenpiteitä.
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Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) terveydenhuollon tarjoajien 
hyväksyntä hoitojäsenvaltiossa.

Perustelu

Hyväksyntä on tärkeä osatekijä arvioitaessa terveydenhuollon tarjoajien laatua toisessa 
jäsenvaltiossa.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) potilaan aiemmat sairaudet.

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että sen arvioimiseksi, voidaanko potilaalle 
antaa hänen kannaltaan tehokkuudeltaan samanasteista hoitoa ajoissa hänen 
asuinvaltiossaan, toimivaltaisen laitoksen on otettava huomioon myös potilaan 
sairaushistoria (ks. asia C-372/04, Watts, 62 kohta).

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joiden kautta 
potilaat saavat pyynnöstä tietoa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta sekä ehdoista, joita 
sovelletaan muun muassa tilanteessa, jossa 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa.

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joiden kautta 
potilaat saavat pyynnöstä puolueetonta, 
vertailukelpoista ja kattavaa tietoa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta sekä ehdoista, joita 
sovelletaan muun muassa tilanteessa, jossa 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
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vahinkoa.

1 a. Hoitojäsenvaltion on varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joiden 
kautta on julkisesti saatavilla 
puolueetonta, vertailukelpoista ja 
kattavaa tietoa muun muassa kyseisessä 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta ja rekisteröidyistä 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja 
tarjoajista, sovellettavista laatu- ja 
turvallisuusstandardeista, käytössä 
olevasta sääntelyjärjestelmästä sekä 
valituskeinoista, jos kyseisessä 
jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa.
1 b. Rajatylittävää hoitoa koskevissa 
tiedoissa on selvästi erotettava toisistaan 
oikeudet, joita potilailla on tämän 
direktiivin nojalla, ja oikeudet, jotka 
johtuvat 3 artiklan 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitetuista 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevista asetuksista.

Perustelu
Tarkistuksessa mainittu tieto on tarpeen, jotta voidaan tehdä sairaalaa koskeva huolellinen 
valinta.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
on oltava helposti saatavilla, myös 
sähköisesti, ja niihin on sisällyttävä tietoja 
potilaan oikeuksista, oikeuksien 
käyttämiseen liittyvistä menettelyistä sekä 
vetoomus- ja muutoksenhakukeinoista, jos 
potilaan oikeudet evätään.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
on oltava helposti saatavilla, myös 
sähköisesti, vammaisille 
helppokäyttöisessä muodossa ilman 
lisäkustannuksia, ja niihin on sisällyttävä 
tietoja potilaan oikeuksista, oikeuksien 
käyttämiseen liittyvistä menettelyistä sekä 
vetoomus- ja muutoksenhakukeinoista, jos 
potilaan oikeudet evätään. 
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Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltion, jossa terveydenhuollon 
ammattihenkilöt ja terveydenhuollon 
tarjoajat on rekisteröity, on 1 kohdassa 
mainittujen tietojen lisäksi asetettava 
helposti saataville sähköisesti 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja 
terveydenhuollon tarjoajia koskevia 
tietoja, ja niihin on sisällyttävä 
terveydenhuollon ammattihenkilön nimi, 
rekisteröintinumero, 
ammatinharjoittamisosoite ja hänen 
toimintaansa koskevat mahdolliset 
rajoitukset.

Perustelu

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 
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.

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

Tarkistus 76
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Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla

Hoitojäsenvaltion on varmistettava, että
a) potilaat saavat pyynnöstä tietoja 
tarjotun terveydenhuollon laatu- ja 
turvallisuustakuista
b) hoitojäsenvaltion terveydenhuollon 
tarjoajat antavat tietoa tarjottavan 
terveydenhuollon saatavuudesta, 
hinnoista ja tuloksista, myös valitus- ja 
muutoksenhakukeinoista, jotka ovat 
käytettävissä tarjottavan terveydenhuollon 
osalta.

Perustelu

Potilaille on annettava mahdollisimman asianmukaista ja hyödyllistä tietoa. Sen vuoksi 
jäsenvaltion on toimitettava omaa terveydenhuoltojärjestelmäänsä koskevat tiedot. Jos kunkin 
jäsenvaltion olisi erikseen toimitettava tiedot 26 muusta jäsenvaltiosta, tiedot eivät ehkä olisi 
asianmukaisia eikä tietojärjestelmä mahdollisesti olisi luotettava.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset 
yhteyspisteet rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten ja ilmoitettava 
niiden nimet ja yhteystiedot komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset 
yhteyspisteet rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten ja ilmoitettava 
niiden nimet ja yhteystiedot komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
potilasjärjestöt, sairausvakuutuskassat ja 
hoidon tarjoajat osallistuvat kansallisten 
yhteyspisteiden toimintaan. 

Tarkistus 78



AD\767465FI.doc 49/62 PE 413.995v02-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset 
yhteyspisteet rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten ja ilmoitettava 
niiden nimet ja yhteystiedot komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset 
yhteyspisteet rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten ja ilmoitettava 
niiden nimet ja yhteystiedot komissiolle. 
Ne voivat myös laatia sairaala- ja 
erikoishoitoa tarjoavien kansallisten 
keskusten luetteloita sidosryhmien 
hyväksi.

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä
sovellettavista ehdoista

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin, jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, 
sovellettavista ehdoista sekä tiettyihin 
sairauksiin erikoistuneista 
osaamiskeskuksista tai 
terveydenhoitokeskuksista

Perustelu

Potilaan oikeutta saada tietoa on täydennettävä tiedoilla osaamiskeskuksista tai 
erikoistuneista terveydenhoitokeskuksista, jotta voidaan tehdä huolellisia valintoja.

Tarkistus 80
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuusstandardeihin, 
henkilötietojen suojaan, valituskeinoihin, 
keinoihin, joilla säännellään 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja 
tarjoajia, sekä sääntelytoimiin ryhtymistä 
koskeviin keinoihin,
muutoksenhakukeinoihin, jotka ovat 
käytettävissä kyseisessä jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

a) tarjottava ja levitettävä potilaille ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöille
tietoa erityisesti potilaiden oikeuksista, 
jotka liittyvät rajatylittävään 
terveydenhuoltoon sekä laatu- ja 
turvallisuustakuisiin, henkilötietojen 
suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin, jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

Perustelu
Terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat potilaiden ensimmäinen yhteyspiste, ja he tarvitsevat 
tietoa potilaiden oikeuksista sekä voidakseen tarkkailla kaikkia oikeuksia että ohjatakseen 
potilaita saamaan tarvitsemaansa apua.
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Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hoitojäsenvaltion kansallisen 
yhteyspisteen on kirjattava kaikki 
hoitojäsenvaltiossa toteutettavat toimet 6, 
7, 8, 9 ja 15 artiklan mukaisesti ja 
ilmoitettava niistä hoitojäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille sekä 
vakuutusjäsenvaltion kansalliselle
yhteyspisteelle. 
Terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien on 
toimitettava tarvittavat tiedot 
jäsenvaltionsa kansalliselle yhteyspisteelle 
heti tiedot saatuaan.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään menettelystä mahdollisimman toimiva.

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
vastavuoroista apua, jota tarvitaan tämän 
direktiivin panemiseksi täytäntöön.

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
terveydenhuollon laadun ja 
turvallisuuden edistämiseksi
vastavuoroista apua, jota tarvitaan tämän 
direktiivin panemiseksi täytäntöön.

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
vastavuoroista apua, jota tarvitaan tämän 

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
vastavuoroista apua, jota tarvitaan tämän 
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direktiivin panemiseksi täytäntöön. direktiivin panemiseksi täytäntöön, ja 
tehtävä asiaa koskevia sopimuksia.

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on helpotettava 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamiseen liittyvää yhteistyötä alue- ja 
paikallistasolla sekä tieto- ja 
viestintätekniikan, tilapäisesti tai 
satunnaisesti tarjottavan rajatylittävän 
terveydenhuollon sekä muun rajatylittävän 
yhteistyön kautta.

Jäsenvaltioiden on helpotettava 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamiseen liittyvää yhteistyötä alue- ja 
paikallistasolla sekä tieto- ja 
viestintätekniikan, tilapäisesti tai 
satunnaisesti tarjottavan rajatylittävän 
terveydenhuollon sekä muun rajatylittävän 
yhteistyön kautta ja tehtävä asiaa koskevia 
sopimuksia.

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamiseen liittyvää yhteistyötä alue- ja 
paikallistasolla sekä tieto- ja 
viestintätekniikan, tilapäisesti tai 
satunnaisesti tarjottavan rajatylittävän 
terveydenhuollon sekä muun rajatylittävän 
yhteistyön kautta.

2. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamiseen liittyvää yhteistyötä alue- ja 
paikallistasolla ja viestintää hoito- ja 
vakuutusjäsenvaltion terveydenhuollon 
tarjoajien välillä, jotta hoidon jatkuvuus 
voidaan turvata entistä paremmin, sekä 
tieto- ja viestintätekniikan, tilapäisesti tai 
satunnaisesti tarjottavan rajatylittävän 
terveydenhuollon sekä muun rajatylittävän 
yhteistyön kautta.

Perustelu
Hoidon jatkuvuus on potilaan turvallisuuden kannalta elintärkeää. Potilaan alkuperämaan 
terveydenhuoltohenkilökunnan olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä hoitomaan terveydenhuolto- ja 
erikoishoitohenkilökunnan kanssa hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi.
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Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot ja erityisesti 
naapurivaltiot voivat tehdä 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettuja keskinäisiä 
sopimuksia muun muassa sellaisista 
tarkoituksenmukaisista 
yhteistyöjärjestelyistä, jotka on 
säilytettävä tai joiden kehittämistä on 
edistettävä, kyseisten jäsenvaltioiden 
välisistä potilasvirroista, 
suunnittelumenetelmistä ja tietyistä 
sairaalahoidon muodoista.

Perustelu

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.

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

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on välittömästi ja 
oma-aloitteisesti tiedotettava toisilleen 
terveydenhuollon tarjoajista tai 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä, jos 
heidän rekisteröintiään tai heidän 
oikeuttaan tarjota palveluja vastaan 
ryhdytään sääntelytoimiin. 
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Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rajoitu siihen, mikä on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista ihmisten terveyden 
turvaamiseksi, ja elleivät ne ole 
syrjimättömiä, tai 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toisessa jäsenvaltiossa annettujen 
lääkemääräysten tunnustaminen ei 
merkitse muutosta jäsenvaltioiden 
oikeuteen määrittää, mitä etuuksia 
jäsenvaltiot itse päättävät antaa.

Perustelu

Direktiivin tarkoituksena ei ole mitätöidä toissijaisuusperiaatetta, jonka mukaan jäsenvaltiot 
voivat määrittää, mitä etuuksia ne haluavat antaa.

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Yksittäisiä lääkemääräyksiä koskevat 
korvaukset perustuvat ainoastaan 
vakuutusjäsenvaltion asiaa koskeviin 
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säännöksiin.

Perustelu

Lääkemääräysten vastavuoroista tunnustamista koskevaa kysymystä on käsiteltävä yhdessä 
korvauskysymyksen kanssa. On tärkeää, että korvaus voidaan maksaa ainoastaan lääkkeistä, 
jotka kuuluvat potilaan vakuutusjäsenvaltiossa korvattavien etuuksien kokonaisuuteen.

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Vakuutusjäsenvaltio on velvollinen 
korvaamaan toisessa jäsenvaltiossa 
annetusta lääkemääräyksestä aiheutuneet 
kustannukset vain, jos nämä 
kustannukset korvattaisiin myös 
vakuutusjäsenvaltiossa (esimerkiksi 
korvauksista annettujen sääntöjen tai 
korvattavia lääkkeitä koskevan luettelon 
perusteella).

Perustelu
Muutoin tämä kohta on ristiriidassa 11 artiklan kanssa.

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpiteitä, joiden avulla proviisorien 
tai muiden terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden on mahdollista 
varmentaa lääkemääräyksen aitous ja se, 
antoiko lääkemääräyksen toisessa 
jäsenvaltiossa valtuutettu henkilö, 
kehittämällä yhteisön lääkemääräysmalli ja 
tukemalla sähköisten lääkemääräysten 
yhteentoimivuutta

a) toimenpiteitä, joiden avulla proviisorien 
tai muiden terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden on mahdollista 
varmentaa lääkemääräyksen aitous ja se, 
antoiko lääkemääräyksen toisessa 
jäsenvaltiossa valtuutettu henkilö, 
kehittämällä vakiomuotoinen yhteisön 
lääkemääräysmalli ja tukemalla sähköisten 
lääkemääräysten yhteentoimivuutta
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Perustelu

Rajatylittävän terveydenhuollon haittatapahtumiin tai järjestelmävirheisiin liittyvien 
suuntausten ja mallien seuranta mahdollistaa, että jäsenvaltiot ja komissio voivat tunnistaa 
joitakin tämän direktiivin täytäntöönpanon jälkeen ilmeneviä ongelmia. 

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
yhdessä jäsenvaltiossa määrätyt ja toisessa 
toimitetut lääkkeet on tunnistettu oikein ja 
että potilaalle lääkkeestä annetut tiedot 
ovat ymmärrettäviä

b) toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
yhdessä jäsenvaltiossa määrätyt ja toisessa 
toimitetut lääkkeet on tunnistettu oikein ja 
että potilaalle lääkkeestä annetut tiedot 
ovat ymmärrettäviä; tätä yhteisön 
lomaketta käyttäen annetut 
lääkemääräykset on laadittava 
kansainvälistä yleisnimeä (INN) koskevan 
järjestelmän mukaisesti

Perustelu
Jotta lääkemääräykset ovat ymmärrettäviä kaikkialla Euroopassa, ne on laadittava 
käyttämällä yhteistä kieltä eli kansainvälistä yleisnimeä (INN) koskevaa järjestelmää, jonka 
mukaan lääke yksilöidään sen molekyylien eikä sen maasta toiseen vaihtelevan kauppanimen 
perusteella.

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimenpiteitä, joiden perusteella tässä 
artiklassa säädettyä lääkemääräysten 
tunnustamista ei sovelleta tiettyihin 
lääkkeiden luokkiin, jos se on tarpeen 
kansanterveyden suojelemiseksi.

c) toimenpiteitä, joiden perusteella tässä 
artiklassa säädettyä lääkemääräysten 
tunnustamista ei sovelleta tiettyihin 
lääkkeiden luokkiin, jos edellä 1 kohdassa 
tarkoitetut edellytykset täyttyvät tai jos se 
on tarpeen kansanterveyden 
suojelemiseksi.
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Perustelu

Selkeyden parantamiseksi on syytä palauttaa mieliin edellytykset, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat olla kieltämättä yksittäisten lääkemääräysten tunnustamista koskevia 
rajoituksia.

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
lääkemääräykset ja lääkkeistä annetut 
tiedot ovat vammaisten saatavilla.

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla

Koealueet
Jotta tulevaisuudessa voitaisiin luoda 
mahdollisimman tehokas 
terveydenhuoltopolitiikka, komissio 
nimeää raja-alueita koealueiksi, joilla 
voidaan perusteellisesti testata, analysoida 
ja arvioida rajatylittävää terveydenhuoltoa 
koskevia innovatiivisia aloitteita. 

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveydenhuollon tarjoajien muodostamien 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveydenhuollon tarjoajien muodostamien 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 



PE 413.995v02-00 58/62 AD\767465FI.doc

FI

kehittämistä. Verkostojen on oltava 
avoimia uusille terveydenhuollon 
tarjoajille, jotka haluavat liittyvä niihin, 
kunhan tällaiset terveydenhuollon tarjoajat 
täyttävät kaikki vaaditut ehdot ja kriteerit.

kehittämistä ja edistettävä 
terveydenhuollon yhteistyöstä saatavia 
kokemuksia eurooppalaisissa 
rajatylittävän yhteistyön yhtymissä.
Verkostojen on oltava avoimia uusille 
terveydenhuollon tarjoajille, jotka haluavat
liittyä niihin, kunhan tällaiset 
terveydenhuollon tarjoajat täyttävät kaikki 
vaaditut ehdot ja kriteerit.

Perustelu

Eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä (ERY) on terveydenhuollon rajatylittävässä 
yhteistyössä tärkeä, jo olemassa oleva väline. Rajaseutuyhteistyöyhtymistä saatuja parhaita 
käytäntöjä voidaan käyttää jatkokehityksessä tämän direktiivin alalla.

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) auttaa varmistamaan, että hoito on 
tosiasiallisesti kaikkien saatavilla, 
erityisesti terveydenhuollon tuloksissa 
vallitsevan eriarvoisuuden torjumiseksi 
sekä jäsenvaltioiden välillä että niiden 
sisällä

Perustelu

Kyseessä on yksi terveydenhuoltopolitiikan keskeisistä osista.

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) perustaa tietokanta, joka sisältää 
kaikki terveydenhuollon tarjoajat ja tiedot 
erikoistumisesta, jotta voidaan laatia 
luettelo osaamiskeskuksista.
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Perustelu

Näin voidaan auttaa potilaita valitsemaan oikea sairaala.

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sähköisiä terveydenhuoltopalveluja 
muiden jäsenvaltioiden terveydenhuollon 
tarjoajilta ja ammattihenkilöiltä ostavien 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseiset tarjoajat ja ammattihenkilöt ovat 
asianmukaisesti säänneltyjä ja päteviä ja 
että toimivaltainen viranomainen on 
osoittanut, että ne soveltuvat 
harjoittamaan toimintaa ja tarjoamaan 
sähköisiä terveydenhuoltopalveluja.

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
tilastotietoja ja muita tarvittavia lisätietoja 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamisen, annetun hoidon, hoidon 
tarjoajien, potilaiden, kustannusten ja 
tulosten seuraamista varten. Niiden on 
kerättävä nämä tiedot osana yleisiä 
terveydenhuollon tietojen keruujärjestelmiä 
tilastojen tuottamista ja henkilötietojen 
suojaa koskevan kansallisen ja yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
tilastotietoja ja muita tarvittavia lisätietoja 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamisen, annetun hoidon, hoidon 
tarjoajien, potilaiden, kustannusten ja 
tulosten seuraamista varten. Niiden on 
myös seurattava rajatylittävän 
terveydenhuollon haittatapahtumiin tai 
järjestelmävirheisiin liittyviä suuntauksia 
ja malleja. Niiden on kerättävä nämä tiedot 
osana yleisiä terveydenhuollon tietojen 
keruujärjestelmiä tilastojen tuottamista ja 
henkilötietojen suojaa koskevan 
kansallisen ja yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti. 



PE 413.995v02-00 60/62 AD\767465FI.doc

FI

Perustelu

Rajatylittävän terveydenhuollon haittatapahtumiin tai järjestelmävirheisiin liittyvien 
suuntausten ja mallien seuranta mahdollistaa, että jäsenvaltiot ja komissio voivat tunnistaa 
joitakin tämän direktiivin täytäntöönpanon jälkeen ilmeneviä ongelmia.

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tietojenkeruun tavoitteena on 
arvioida, voidaanko tällä direktiivillä 
parantaa potilaiden liikkuvuutta, 
terveydenhuollon laatua yleisesti ja 
yleisen saatavuuden periaatetta.

Perustelu

On syytä korostaa direktiivin tavoitteen mukaisesti, että kerättyjen tietojen avulla pitäisi voida 
arvioida, saavuttaako direktiivi tämän tavoitteen. Tämän pitäisi olla keskeinen osatekijä myös 
20 artiklassa tarkoitetussa raportissa.

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän artiklan mukainen 
tietojenkeruu toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä siirtotyöläisten sosiaaliturvan 
hallintotoimikunnan toteuttaman 
tietojenkeruun kanssa.

Perustelu

Tämän direktiivin mukaisen tietojenkeruun ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista 
koskevien sääntöjen mukaisen tietojenkeruun välisen tiiviin yhteistyön avulla saadaan entistä 
kattavampi kuva terveydenhuollon rajatylittävistä ihmisvirroista.

Tarkistus 105
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Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio varmistaa, että 
rajatylittävien potilas- ja 
ammatinharjoittajavirtojen 
kartoittamiseksi kerätään tarvittavat 
tiedot, jotta voidaan pikaisesti puuttua 
mahdollisiin haittavaikutuksiin ja edistää 
myönteisiä vaikutuksia. Komissio 
sisällyttää kyseiset tiedot 1 kohdassa 
tarkoitettuun raporttiin.
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