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LYHYET PERUSTELUT

Terveyspalvelut jätettiin palveludirektiivin ulkopuolelle, koska niihin liittyy yleishyödyllisiä 
tehtäviä ja niiden osalta on säädettävä erityislainsäädäntöä, jolla taataan yhdenvertaisia 
hoitoon pääsyn mahdollisuuksia, universaalisuutta, laatua, turvallisuutta ja 
yhteisvastuullisuutta koskevien periaatteiden ehdoton noudattaminen.

Terveyttä ei voida katsoa sisämarkkinoiden tavanomaiseksi tuotteeksi, sillä terveyspalvelut 
vaikuttavat voimakkaasti Euroopan unionin taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen.

Direktiivissä rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista on siis 
valvottava sitä, ettei siitä tule "terveysmatkailua" edistävä väline, jollaisen kehittyminen voisi 
luoda todella eriarvoisen tilanteen hoidon saatavuuden osalta, mikä johtaisi kahden kerroksen 
terveydenhuoltojärjestelmään, josta ainoastaan asioista parhaiten selvillä olevat ja vauraimmat 
hyötyisivät.

Perustavanlaatuiset liikkumisvapaudet takaavien perustamissopimusten ja 
toissijaisuusperiaatteen, jossa tunnustetaan jokaisen jäsenvaltion oikeus järjestää, johtaa ja 
rahoittaa terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmänsä, mukaisesti Euroopan unioni voi 
kuitenkin saada aikaan olennaista lisäarvoa potilaiden liikkuvuuden suhteen. 
Terveydenhuoltojärjestelmien monimutkaisuus, erilaisuus ja erityisyys edellyttävät 
jäsenvaltioiden välistä optimaalista yhteistyötä tutkimuksen sekä lääketieteellisen ja 
hallinnollisen tiedon aloilla sekä näiden erityispiirteiden niveltymisen syvällistä pohdintaa 
niin potilaiden kuin terveydenhuollon ammattilaisten ja terveyspalveluiden tuottajien 
oikeusvarmuuden takaamiseksi.

Komission ehdotuksella kuitenkin ratkaistaan vain osittain tämä yhtälö ja tyydytään 
kodifioimaan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioita, jotka nimenomaan ovat seurausta 
ilmenneestä oikeudellisesta tyhjiöstä!

Olipa kyse keskeisten käsitteiden määrittelystä (sairaalahoito ja muu kuin sairaalahoito, 
terveydenhuollon tarjoaminen, kohtuullinen odotusaika, haitta...), direktiivin ja nykyisten 
asetusten (1408/71 ja 883/2004) niveltymisen tarkasta määräämisestä, jatkohoidon ja 
vastuiden järjestämisestä leikkausten jälkeisten mahdollisten komplikaatioiden tapauksessa tai 
lääkemääräysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, tämä täysin riittämätön teksti 
pikemminkin lisää oikeudellista epävarmuutta kuin poistaa sitä.

On tärkeää selventää tariffeja ja korvauksia koskevat säännöt ja edellytykset, jotka koskevat 
jäsenvaltioiden ennakkoluvan hakujärjestelmää hoitojen korvaamisen varmistamiseksi, jotta 
potilaat eivät olisi eriarvoisia.

Ennakkolupaa ei tulisi nähdä liikkuvuuden esteenä vaan pikemminkin potilaalle tarjottuna 
mahdollisuutena saada parempaa tietoa ja neuvontaa haettaessa parhaiten soveltuvaa hoitoa 
syrjimättömyyden periaatteen mukaisesti.

Lisäksi sillä varmistetaan julkisten terveydenhuollon palvelujen keskeisten toimintojen 
säilyttäminen, nimittäin sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä julkisten 
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sosiaaliturvajärjestelmien taloudellisen tasapainon säilyttäminen, sillä ne takaavat aidosti 
yhteisvastuullisen terveyspolitiikan.

Sellaisen hoidon osalta, jossa ei edellytetä ennakkolupaa, voidaan ennakkoilmoituksen avulla 
tarkistaa, että potilas on saanut tarvittavat tiedot ennen lähtöään.

Kun väestö ikääntyy, on vaikeaa erottaa toisistaan sairaanhoito ja sosiaalipalvelut. Tällöin on 
ilmeisen tärkeää suunnitella pitkäaikaishoidon mallia, varsinkin sen vuoksi, että tämä 
ongelma koskee monia jäsenvaltioita.

On tärkeää tarkastella potilaiden liikkuvuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten tilanteen 
välistä suhdetta järjestelmällisesti, koska nämä osapuolet ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa, 
toisaalta hoidon laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi ja toisaalta sen varmistamiseksi, 
että sairaanhoidon demografinen tasapaino ei vääristy tietyissä jäsenvaltioissa. Se, ettei 
ammattilaisten tilannetta, koulutusta ja pätevyyden tunnustamista tarkastella samanaikaisesti, 
on potilaiden kannalta valitettava puute, sillä ammattipätevyyden tunnustamisesta 
vuonna 2005 annettu direktiivi ei sovellu terveydenhuoltoalalle.

Kansanterveys on taloudellisen kehityksen edellytys. Kansalaisten mahdollisuus saada 
helpommin tietoa ja parempaa hoitoa suosimatta konsumerismia tai "terveysmatkailua", 
entistä yhteisvastuullisempi ja potilaiden oikeuksiin suuntautuneempi kokonaisnäkemys, 
sosiaalisten ja alueellisten erojen lisäämisen välttäminen, tietyn oikeusvarmuuden takaaminen 
niin potilaille kuin ammattilaisillekin, sosiaaliturvajärjestelmiemme säilyttäminen, 
tutkimustulosten optimointi ja kokoaminen: nämä ovat EU:n haasteet Euroopan sosiaalisen 
mallin perustavaa laatua olevalla osa-alueella, jotta jokainen kansalainen mieltäisi Euroopan 
pikemminkin ratkaisuksi kuin ongelmaksi jokapäiväisessä elämässään.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tässä direktiivissä noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon yleiset 
oikeusperiaatteet, jotka on tunnustettu 
etenkin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa. Oikeus saada 
terveydenhuoltoa ja lääkinnällistä hoitoa 

(3) Tässä direktiivissä noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon yleiset 
oikeusperiaatteet, jotka on tunnustettu 
etenkin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa. Oikeus saada 
terveydenhuoltoa ja lääkinnällistä hoitoa 
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kansallisen lainsäädännön ja kansallisten 
käytäntöjen mukaisin edellytyksin 
tunnustetaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 35 artiklassa. Tämä 
direktiivi on pantava täytäntöön ja sitä on 
sovellettava ottaen huomioon oikeus 
yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamiseen, henkilötietojen suoja, 
yhdenvertaisuus lain edessä, 
syrjimättömyysperiaate sekä oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen 
perusoikeuskirjan 7, 8, 20, 21 ja 47 
artiklaan kirjattujen yleisten 
oikeusperiaatteiden mukaisesti.

kansallisen lainsäädännön ja kansallisten 
käytäntöjen mukaisin edellytyksin 
tunnustetaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 35 artiklassa. Tämä 
direktiivi on pantava täytäntöön ja sitä on 
sovellettava ottaen huomioon oikeus 
yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamiseen, henkilötietojen suoja, 
yhdenvertaisuus lain edessä, 
syrjimättömyysperiaate, jäsenvaltioiden 
eettiset perusvalinnat sekä oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen 
perusoikeuskirjan 7, 8, 20, 21 ja 47 
artiklaan kirjattujen yleisten 
oikeusperiaatteiden mukaisesti.

Perustelu

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

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

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tässä direktiivissä otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden vapaus päättää, 
minkä tyyppistä terveydenhuoltoa ne 
pitävät tarpeellisena, eikä siinä rajoiteta 
tätä vapautta. Mitään tämän direktiivin 
säännöstä ei saa tulkita niin, että 
vaarannettaisiin jäsenvaltioiden eettiset 
perusvalinnat erityisesti turvatessa 
jokaisen ihmisen oikeutta elämään.



PE 418.168v02-00 6/55 AD\773861FI.doc

FI

Perustelu

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

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

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti potilailla ja 
terveydenhoidon tarjoajilla on oikeus 
mennä mihin tahansa jäsenvaltioon 
terveydenhoitoa varten. Tämän vuoksi on 
erittäin tärkeää, että Euroopan unionissa 
on mahdollisimman vähän esteitä 
potilaiden liikkuvuudelle rajojen yli ja 
rajat ylittävien terveyspalveluiden 
tarjoamiselle.

Perustelu

Sisämarkkinoiden yhteisten sääntöjen pitää olla aina ensisijaisia. Vaikka 
terveydenhuoltojärjestelmät ovat jäsenvaltioiden vastuulla, potilaat ja terveydenhuollon 
henkilöstö liikkuvat rajojen yli, joten Euroopan unionin pitää olla aktiivinen näillä aloilla. 
Samalla potilaiden ja terveydenhuollon henkilöstön liikkumisen esteitä pitäisi luoda 
mahdollisimman vähän, jotta voidaan taata henkilöiden vapaa liikkuvuus Euroopan 
unionissa.

Tarkistus 4
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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,
taata potilaiden vapaa liikkuvuus ja 
terveydenhuollon tarjoamisen vapaus sekä 
terveyden suojelun korkea taso ja 
helpottaa rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamista ottamalla kuitenkin 
täysimääräisesti huomioon jäsenvaltioiden 
vastuu terveyteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien määrittämisessä 
sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon 
sekä erityisesti sairauteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

Perustelu

Lainsäädännön, jota on tarkoitus soveltaa potilaiden oikeuteen saada rajatylittävää 
terveydenhuoltoa, olisi oltava selkeä rajatylittävän terveydenhuollon tiettyjen etuisuuksien 
tunnustamisessa. Tämä koskee erityisesti harvinaisia sairauksia, joihin ei ehkä ole saatavissa 
korkealaatuista hoitoa jossakin tietyssä jäsenvaltiossa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä direktiivissä 'rajatylittävällä 
terveydenhuollolla' tarkoitetaan seuraavia 
terveydenhuoltotapoja:

(10) Tässä direktiivissä 'rajatylittävällä 
terveydenhuollolla' tarkoitetaan:

– terveydenhuollon käyttö ulkomailla (eli
potilas menee toisessa jäsenvaltiossa 
toimivan terveydenhuollon tarjoajan luo 
saadakseen hoitoa); tästä käytetään 
nimitystä 'potilaiden liikkuvuus'

– potilaan käyntiä fyysisesti muussa kuin 
hänen vakuutusjäsenvaltiossaan toimivan
terveydenhuollon tarjoajan luona
terveyspalvelujen saamiseksi; tästä 
käytetään nimitystä 'potilaiden liikkuvuus'

– valtioiden rajat ylittävä 
terveydenhuollon tarjonta (eli palvelun 

– itse terveyspalvelun tuottamista yli 
rajojen joko virtuaalisesti tai muuten: 
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tarjoaminen yhden jäsenvaltion alueelta
toisen jäsenvaltion alueelle); esimerkiksi
etälääketieteen palvelut, etädiagnoosit ja -
lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut

potilas ei käy fyysisesti toisessa 
jäsenvaltiossa, vaan saa terveyspalveluja 
muun kuin vakuutusjäsenvaltionsa 
alueelta; esimerkiksi etäkirurgia, lääkärin 
konsultointi, lääkemääräykset ja
etälaboratoriopalvelut; tästä käytetään 
nimitystä "etälääketiede" 

– terveydenhuollon tarjoajan pysyvä 
läsnäolo (eli terveydenhuollon tarjoajan 
sijoittautuminen toiseen jäsenvaltioon) ja

– terveydenhuollon tarjoajan pysyvää 
läsnäoloa (eli terveydenhuollon tarjoajan
sijoittautuminen toiseen jäsenvaltioon) ja

– henkilöiden tilapäinen läsnäolo (eli 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden
liikkuvuus, esim. muuttaminen tilapäisesti 
potilaan jäsenvaltioon tarjoamaan 
palveluja).

– henkilöiden tilapäistä läsnäoloa (eli
terveydenhuollon ammattihenkilöiden
liikkuvuus, esim. muuttaminen tilapäisesti 
potilaan jäsenvaltioon tarjoamaan 
palveluja)

– terveydenhuoltoalan tavaroiden, kuten 
lääketieteellisten laitteiden ja lääkkeiden, 
ostoa muusta jäsenvaltiosta kuin siitä, 
jossa ostaja vakuutettuna; tähän voi liittyä 
mutta ei välttämättä liity potilaan 
käyminen fyysisesti kyseisessä toisessa 
jäsenvaltiossa.

Perustelu

Tarkistuksen ensimmäisellä osalla halutaan parantaa sanamuotoa. Toinen osa koskee 
terveydenhuoltoalan hyödykkeiden ostoa: asiasta on olemassa tuomio mm. Decker-asiassa, 
joka olisi sisällytettävä direktiiviin, jolla on tarkoitus kodifioida Kohll- ja Decker-tuomiot.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kuten jäsenvaltiot totesivat EU:n 
terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja 
periaatteista annetuissa neuvoston 
päätelmissä, yhteisön terveysjärjestelmissä 
on joukko yhteisiä toimintaperiaatteita.
Näitä periaatteita ovat laatu, turvallisuus, 
näyttöön ja etiikkaan perustuva hoito, 
potilaiden osallistuminen, 
muutoksenhakuoikeus, perusoikeus 
yksityisyyteen henkilötietojen käsittelyssä 

(11) Kuten jäsenvaltiot totesivat EU:n 
terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja 
periaatteista annetuissa neuvoston 
päätelmissä, yhteisön terveysjärjestelmissä 
on joukko yhteisiä toimintaperiaatteita.
Näitä periaatteita ovat laatu, turvallisuus, 
näyttöön ja etiikkaan perustuva hoito, 
potilaiden osallistuminen, 
muutoksenhakuoikeus, perusoikeus 
yksityisyyteen henkilötietojen käsittelyssä 
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ja luottamuksellisuus. Potilaiden, 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja 
terveysjärjestelmistä vastaavien 
viranomaisten on voitava luottaa siihen, 
että näitä yhteisiä periaatteita noudatetaan 
ja niiden täytäntöönpanemiseksi luodaan 
rakenteet koko yhteisössä. Sen vuoksi on 
aiheellista vaatia, että sen jäsenvaltion 
viranomaiset, jonka alueella hoito 
tarjotaan, vastaavat näiden 
toimintaperiaatteiden noudattamisesta.
Tämä on välttämätöntä, jotta varmistetaan 
potilaiden luottamus rajatylittävään 
terveydenhuoltoon, mikä puolestaan on 
välttämättömyys, jotta saavutetaan 
potilaiden vapaa liikkuvuus ja 
terveydenhuollon tarjoamisen vapaus 
sisämarkkinoilla samoin kuin terveyden 
suojelun korkea taso.

ja luottamuksellisuus. Potilaiden, 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja 
terveysjärjestelmistä vastaavien 
viranomaisten on voitava luottaa siihen, 
että näitä yhteisiä periaatteita noudatetaan
ja niiden täytäntöönpanemiseksi luodaan 
rakenteet koko yhteisössä. Sen vuoksi on 
aiheellista vaatia, että sen jäsenvaltion 
viranomaiset, jonka alueella hoito 
tarjotaan, vastaavat näiden 
toimintaperiaatteiden noudattamisesta.
Tämä on välttämätöntä, jotta varmistetaan 
potilaiden luottamus rajatylittävään 
terveydenhuoltoon, mikä puolestaan on 
välttämättömyys, jotta saavutetaan 
potilaiden vapaa liikkuvuus ja 
terveydenhuollon tarjoamisen vapaus 
sisämarkkinoilla samoin kuin terveyden 
suojelun korkea taso. Nämä yhteiset arvot 
huomioon ottaen jäsenvaltiot saavat 
kuitenkin tehdä eettisin perustein erilaisia 
päätöksiä tiettyjen hoitojen saatavuudesta 
ja hoitoon pääsyn konkreettisista 
ehdoista. Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
eettistä monimuotoisuutta. Sillä ei 
velvoiteta jäsenvaltioita tarjoamaan 
alueellaan sellaisia hoitoja ja palveluja, 
jotka eivät ole sallittuja kansallisten 
lakien, määräysten ja 
terveydenhuoltoalan ammattien 
käytännesääntöjen nojalla, eikä 
korvaamaan tällaisista (toisessa 
jäsenvaltiossa saaduista) hoidoista 
aiheutuneita kustannuksia. 

Perustelu

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisöjen tuomioistuin on 
tunnustanut useissa tuomioissaan 
potilaiden oikeuden saada korvausta 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannuksista siitä 
lakisääteisestä sosiaaliturvajärjestelmästä, 
jossa he ovat vakuutettuina. Tuomioistuin 
on katsonut, että palvelujen tarjoamisen 
vapautta koskeviin perustamissopimuksen 
määräyksiin kuuluu terveydenhuollon 
saajien, myös lääketieteellistä hoitoa 
tarvitsevien, vapaus mennä toiseen 
jäsenvaltioon saadakseen 
terveydenhuoltoa siellä. Sama koskee 
terveydenhuollon vastaanottajia, jotka
hakeutuvat toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottuun terveydenhuoltoon muiden 
keinojen, esimerkiksi sähköisen 
terveydenhuollon, välityksellä. Yhteisön 
lainsäädännöllä ei vähennetä 
jäsenvaltioiden toimivaltaa järjestää 
terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmänsä, 
mutta toimivaltaansa harjoittaessaan 
jäsenvaltioiden on noudatettava yhteisön 
lainsäädäntöä ja etenkin palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevia 
perustamissopimuksen määräyksiä.
Kyseisissä määräyksissä kielletään 
jäsenvaltioita ottamasta käyttöön tai 
pitämästä voimassa perusteettomia 
rajoituksia, jotka koskevat kyseisen 
vapauden harjoittamista 
terveydenhuoltosektorilla.

(18) Yhteisöjen tuomioistuin on 
tunnustanut useissa tuomioissaan 
potilaiden oikeuden saada korvausta 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon tai sen yhteydessä 
ostettujen tavaroiden kustannuksista siitä 
lakisääteisestä sosiaaliturvajärjestelmästä, 
jossa he ovat vakuutettuina. Tuomioistuin 
on katsonut, että palvelujen ja tavaroiden
tarjoamisen vapautta koskeviin 
perustamissopimuksen määräyksiin kuuluu
potilaiden vapaus hankkia halutessaan 
terveydenhuoltopalveluja ja ostaa 
halutessaan terveydenhuoltoon liittyviä 
tavaroita toisesta jäsenvaltiosta. Sama 
koskee terveydenhuollon vastaanottajia, 
jotka hakevat terveydenhuoltopalveluja 
etäpalveluna muusta kuin 
vakuutusjäsenvaltiostaan. Yhteisön 
lainsäädännöllä ei vähennetä 
jäsenvaltioiden toimivaltaa järjestää 
terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmänsä, 
mutta toimivaltaansa harjoittaessaan 
jäsenvaltioiden on noudatettava yhteisön 
lainsäädäntöä ja etenkin palvelujen ja 
tavaroiden tarjoamisen vapautta koskevia 
perustamissopimuksen määräyksiä. 
Kyseisissä määräyksissä kielletään 
jäsenvaltioita ottamasta käyttöön tai 
pitämästä voimassa perusteettomia 
rajoituksia, jotka koskevat näitä 
vapauksia.

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale ei koske pelkästään palveluja, vaan myös rajatylittävän 
terveydenhuollon yhteydessä ostettavia tavaroita. Tarkistuksella selvennetään asiaa.
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Tarkistus 8

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 ja tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden periaatteesta ja tämän 
direktiivin säännöksistä. Potilaille olisi 
taattava tällaisen terveydenhuollon ja 
tällaisten tavaroiden kustannusten 
korvaaminen vähintään saman tasoisesti 
kuin heille olisi korvattu 
vakuutusjäsenvaltiossa samasta tai 
samankaltaisesta terveydenhuollosta tai 
tavarasta. 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.

Perustelu

Direktiiviä ei sovelleta pelkästään palveluihin, vaan myös rajatylittävän terveydenhuollon 
yhteydessä ostettaviin tavaroihin. Tarkistuksella selvennetään asiaa.

Tarkistus 9
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Potilaan ei kuitenkaan tulisi saada 
taloudellista hyötyä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotusta terveydenhuollosta, ja tämän 
vuoksi kustannusten korvaamisessa olisi 
otettava huomioon ainoastaan saadun 
terveydenhuollon tosiasialliset 
kustannukset.

(24) Potilaan ei kuitenkaan tulisi saada 
taloudellista hyötyä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotusta terveydenhuollosta tai toisesta 
jäsenvaltiosta ostetuista tavaroista. Tämän 
vuoksi kustannusten korvaamisessa olisi 
otettava huomioon ainoastaan tosiasialliset 
kustannukset.

Perustelu

Direktiiviä ei sovelleta pelkästään palveluihin, vaan myös rajatylittävän terveydenhuollon 
yhteydessä ostettaviin tavaroihin. Tarkistuksella selvennetään asiaa.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Direktiivillä ei myöskään pyritä 
antamaan oikeutta korvaukseen toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta hoidosta, jos 
tällainen hoito ei kuulu niihin etuuksiin, 
joista säädetään potilaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä.
Direktiivillä ei myöskään estetä 
jäsenvaltioita laajentamasta 
luontoisetuusjärjestelmänsä soveltamista 
direktiivin säännösten mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon.

(25) Direktiivillä ei myöskään pyritä 
antamaan oikeutta korvaukseen toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta hoidosta tai 
terveydenhuoltoon liittyvän tavaran 
ostamisesta, jos tällainen hoito tai tavara
ei kuulu niihin etuuksiin, joista säädetään 
potilaan vakuutusjäsenvaltion 
lainsäädännössä. Direktiivillä ei myöskään 
estetä jäsenvaltioita laajentamasta 
luontoisetuusjärjestelmänsä soveltamista 
direktiivin säännösten mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun terveydenhuoltoon
ja tavaroihin.

Perustelu

Direktiiviä ei sovelleta pelkästään palveluihin, vaan myös rajatylittävän terveydenhuollon 
yhteydessä ostettaviin tavaroihin. Tarkistuksella selvennetään asiaa.

Tarkistus 11
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Direktiivissä säädetään myös potilaan 
oikeudesta saada lääkkeitä, joiden myynti 
on sallittu hoidon tarjoavassa 
jäsenvaltiossa, vaikka lääkkeen myyntiä ei 
olisi sallittu potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa, koska kyseessä on 
välttämätön osa tehokkaan hoidon saamista 
toisessa jäsenvaltiossa.

(27) Direktiivissä säädetään myös potilaan 
oikeudesta saada lääkkeitä tai 
lääkinnällisiä laitteita, joiden myynnin 
hoitojäsenvaltio sallii hoidon tarjoavassa 
jäsenvaltiossa, vaikka lääkkeen tai 
lääkinnällisen laitteen myyntiä ei olisi 
sallittu potilaan vakuutusjäsenvaltiossa, 
koska kyseessä on välttämätön osa 
kyseisen tehokkaan hoidon saamista 
potilaalle toisessa jäsenvaltiossa.

Perustelu

Oikeusvarmuuden ja lääkkeiden hankkimisen käytännön seurausten takia tässä direktiivissä 
ei pitäisi poiketa direktiivin 2001/83/EY 6 artiklassa vahvistetusta periaatteesta, jonka 
mukaan vain kyseisessä jäsenvaltiossa hyväksytyt lääkkeet voidaan saattaa markkinoille.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Terveydenhuoltoa, jota ei pidetä 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti 
sairaalahoitona, olisi pidettävä muuna kuin 
sairaalahoitona. Palvelujen vapaata 
liikkuvuutta koskevan yhteisöjen
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
perusteella ei ole aiheellista asettaa 
vaatimusta ennakkoluvasta edellytyksenä 
sille, että vakuutusjäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmä korvaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta muusta kuin 
sairaalahoidosta aiheutuneet kustannukset.
Mikäli tällaisen hoidon korvaaminen on 
vakuutusjäsenvaltion 
sairausvakuutusjärjestelmän kattamissa 
rajoissa, ennakkolupaa koskevan 
vaatimuksen puuttuminen ei vaaranna 
sosiaaliturvajärjestelmien rahoituksen 

(29) Terveydenhuoltoa, jota ei pidetä 
tämän direktiivin säännösten ja 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännön
mukaisesti sairaalahoitona, olisi pidettävä 
muuna kuin sairaalahoitona. Palvelujen 
vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
perusteella ei ole aiheellista asettaa 
vaatimusta ennakkoluvasta edellytyksenä 
sille, että vakuutusjäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmä korvaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta muusta kuin 
sairaalahoidosta aiheutuneet kustannukset.
Muuta kuin sairaalahoitoa koskevan 
ennakkoilmoitusjärjestelmän 
perustamisella olisi mahdollistettava sen 
varmistaminen, että potilas on saanut 
kaiken tarvittavan tiedon ennen lähtöään.
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tasapainoa. Tällainen järjestelmä ei kuitenkaan saa 
vaarantaa muun kuin sairaalahoidon 
automaattisen hyväksynnän periaatetta.

Perustelu

Vakuutusjäsenvaltioiden on voitava perustaa ennakkolupajärjestelmä, jonka 
vakuutusjäsenvaltiot voivat perustaa sairaalahoitoa ja erikoissairaanhoitoa varten ja lisäksi 
myös ennakkoilmoitusjärjestelmä. Vakuutusjäsenvaltio ei voi kieltäytyä korvauksesta tässä 
menettelyssä, jolla pyritään yksinkertaisesti varmistamaan, että potilas on saanut kaikki 
tarvittavan tiedot ennen lähtöään. 

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Ennakkolupa pitäisi voida evätä 
ainoastaan oikeudenmukaisessa ja 
avoimessa menettelyssä. Jäsenvaltioiden 
määrittämät säännöt lupahakemuksen 
jättämiselle sekä sen epäämisen 
mahdolliset syyt olisi esitettävä etukäteen. 
Luvan epäämisen olisi rajoituttava 
välttämättömään, ja perusteiden olisi 
oltava oikeassa suhteessa 
ennakkolupajärjestelmän perustamisen 
tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltioiden olisi päätettävä 
kansallisten yhteyspisteiden mallista ja 
lukumäärästä. Kansallisten yhteyspisteiden 
toiminta voidaan myös sisällyttää jo 
olemassa olevien tiedotuskeskusten 
yhteyteen, kunhan ilmoitetaan selvästi, että 
kyseessä on kansallinen yhteyspiste myös 
rajatylittävään terveydenhuoltoon 

(36) Jäsenvaltioiden olisi päätettävä 
kansallisten yhteyspisteiden mallista ja 
lukumäärästä. Kansallisten yhteyspisteiden 
toiminta voidaan myös sisällyttää jo 
olemassa olevien tiedotuskeskusten 
yhteyteen, kunhan ilmoitetaan selvästi, että 
kyseessä on kansallinen yhteyspiste myös 
rajatylittävään terveydenhuoltoon 
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liittyvissä kysymyksissä. Kansallisilla 
yhteyspisteillä olisi oltava asianmukaiset 
valmiudet tarjota tietoa rajatylittävään 
terveydenhuoltoon liittyvistä tärkeimmistä 
seikoista ja antaa tarvittaessa käytännön 
neuvoja potilaille. Komission olisi tehtävä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa 
rajatylittävää terveydenhuoltoa 
käsittelevien kansallisten yhteyspisteiden 
yhteistyön helpottamiseksi. Sen olisi 
esimerkiksi toimitettava asiaan liittyvää 
tietoa saataville yhteisön tasolla, vaikkapa 
Euroopan terveysportaalin kautta.
Kansallisten yhteyspisteiden olemassaolo 
ei saisi estää jäsenvaltioita perustamasta 
muita asiaan liittyviä yhteyspisteitä alue-
tai paikallistasolle oman 
terveysjärjestelmänsä organisaation 
mukaisesti.

liittyvissä kysymyksissä. Kansallisilla 
yhteyspisteillä olisi oltava asianmukaiset 
valmiudet tarjota tietoa rajatylittävään 
terveydenhuoltoon liittyvistä tärkeimmistä 
seikoista ja antaa tarvittaessa käytännön 
neuvoja potilaille. Yhteyspisteet eivät saisi 
antaa oikeudellista neuvontaa 
yksittäistapauksissa. Komission olisi 
tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa 
rajatylittävää terveydenhuoltoa 
käsittelevien kansallisten yhteyspisteiden 
yhteistyön helpottamiseksi. Sen olisi 
esimerkiksi toimitettava asiaan liittyvää 
tietoa saataville yhteisön tasolla, vaikkapa 
Euroopan terveysportaalin kautta.
Kansallisten yhteyspisteiden olemassaolo 
ei saisi estää jäsenvaltioita perustamasta 
muita asiaan liittyviä yhteyspisteitä alue-
tai paikallistasolle oman 
terveysjärjestelmänsä organisaation 
mukaisesti. Yhteyspisteitä voidaan näin 
ollen perustaa paitsi 
hallintoviranomaisten yhteyteen myös 
jäsenvaltioiden tätä tehtävää varten 
valtuuttamien toimivaltaisten 
ammatillisten organisaatioiden yhteyteen. 

Perustelu

Asianosaisten ammatillisten organisaatioiden mukaan ottamisella vältettäisiin mahdolliset 
päällekkäisyydet ja lisäkulut, koska eräille niistä tällaiset tiedotustehtävät ovat jo tuttuja. 
Näin voitaisiin myös varmistaa, että yhteyspisteet voivat hyödyntää kyseisten ammatillisten 
organisaatioiden asiantuntemusta. Oikeudellinen neuvonta yksittäistapauksissa ylittäisi 
yhteyspisteiden valtuudet ja herättäisi kysymyksiä sen vastuusta.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Komission olisi vahvistettava 
laadunvalvonnasta, toiminnan 
vapaaehtoisesta sertifioinnista, 
laatusertifikaateista ja ammatillisten 
organisaatioiden yhteistyöstä vastaavien 
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kansallisten elinten keskinäistä 
avunantoa ja tuettava 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien 
käytännesääntöjen kehittämistä.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jos lääke on hyväksytty potilaan 
jäsenvaltiossa ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 
päivänä marraskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti ja sitä 
on määrätty toisessa jäsenvaltiossa 
yksittäisesti nimetylle potilaalle, 
periaatteessa pitäisi olla mahdollista, että 
tällainen lääkemääräys tunnustetaan 
lääketieteellisesti ja sitä käytetään potilaan 
omassa jäsenvaltiossa. Tällaiseen 
tunnustamiseen liittyvien sääntely- ja 
hallinnollisten esteiden poistamisella ei 
kuitenkaan rajoiteta tarvetta saada 
asianmukainen hyväksyntä potilaan 
hoitavalta lääkäriltä tai proviisorilta 
kussakin tapauksessa, jos ihmisten 
terveyden suojelu tätä edellyttää ja se on 
tarpeellista ja oikeasuhteista tavoitteeseen 
nähden. Tällaisella lääketieteellisellä
tunnustamisella ei myöskään pitäisi 
rajoittaa potilaan vakuutusjäsenvaltion 
päätöstä siitä, sisältyvätkö tällaiset lääkkeet 
etuuksiin, jotka korvataan kyseisen valtion 
sosiaaliturvajärjestelmästä.
Tunnustamisperiaatteen täytäntöönpanoa 
helpotetaan toteuttamalla tarvittavia 
toimenpiteitä, joilla turvataan potilaiden 
turvallisuus ja vältetään lääkkeisiin liittyvä 
väärinkäyttö ja sekaannukset.

(39) Jos lääke on hyväksytty potilaan 
jäsenvaltiossa ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 
päivänä marraskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti ja sitä 
on määrätty toisessa jäsenvaltiossa 
yksittäisesti nimetylle potilaalle, 
periaatteessa pitäisi olla mahdollista, että 
tällainen lääkemääräys tunnustetaan 
lääketieteellisesti tai apteekeissa ja sitä 
käytetään potilaan omassa jäsenvaltiossa.
Tällaiseen tunnustamiseen liittyvien 
sääntely- ja hallinnollisten esteiden 
poistamisella ei kuitenkaan rajoiteta 
tarvetta saada asianmukainen hyväksyntä 
potilaan hoitavalta lääkäriltä tai 
proviisorilta kussakin tapauksessa, jos 
ihmisten terveyden suojelu tätä edellyttää 
ja se on tarpeellista ja oikeasuhteista 
tavoitteeseen nähden. Tällaisella 
tunnustamisella ei myöskään pitäisi 
rajoittaa potilaan vakuutusjäsenvaltion 
päätöstä siitä, sisältyvätkö tällaiset lääkkeet 
etuuksiin, jotka korvataan kyseisen valtion 
sosiaaliturvajärjestelmästä, eikä sillä 
pitäisi rajoittaa kansallisten hinnoittelua 
ja maksuja koskevien sääntöjen 
voimassaoloa. Tunnustamisperiaatteen 
täytäntöönpanoa helpotetaan toteuttamalla 
tarvittavia toimenpiteitä, joilla turvataan 
potilaiden turvallisuus ja vältetään 
lääkkeisiin liittyvä väärinkäyttö ja 
sekaannukset.
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Perustelu

Lääkemääräysten tunnustamisessa ei ole kyse lääkärin antamasta tai lääketieteellisestä 
tunnustuksesta, vaan apteekin luovuttamien lääkkeiden tunnustamisesta.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Komission olisi tehtävä 
toteutettavuustutkimus EU:n yhteisestä 
terveydenhuollon laadun 
vertailuanalyysijärjestelmästä.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Eurooppalaisten osaamisverkostojen 
olisi tarjottava hoitoa kaikille potilaille, 
joiden terveydentila vaatii erityistä 
resurssien tai asiantuntemuksen 
keskittämistä, jotta voitaisiin tarjota 
kohtuuhintaista, korkealaatuista ja 
kustannustehokasta hoitoa, ja ne voisivat 
myös toimia lääketieteellisen koulutuksen 
ja tutkimuksen, tiedon levittämisen sekä 
arvioinnin yhteyspisteinä. Eurooppalaisten 
osaamisverkostojen kartoittamisessa ja 
kehittämisessä olisi pyrittävä järjestämään 
Euroopan tasolla kaikille potilaille ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöille 
yhtäläinen pääsy korkeatasoiseen 
asiantuntemukseen tietyllä lääketieteen 
alalla.

(40) Eurooppalaisten osaamisverkostojen 
olisi tarjottava hoitoa kaikille potilaille, 
joiden terveydentila vaatii erityistä 
resurssien tai asiantuntemuksen 
keskittämistä, jotta voitaisiin tarjota 
kohtuuhintaista, korkealaatuista ja 
kustannustehokasta hoitoa, ja ne voisivat 
myös toimia lääketieteellisen koulutuksen 
ja tutkimuksen, tiedon levittämisen sekä 
arvioinnin yhteyspisteinä. Eurooppalaisten 
osaamisverkostojen kartoittamisessa ja 
kehittämisessä olisi pyrittävä järjestämään 
Euroopan tasolla kaikille potilaille ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöille 
yhtäläinen pääsy korkeatasoiseen 
asiantuntemukseen tietyllä lääketieteen 
alalla. Huomattavaa synergiaetua voidaan 
saada yhdistämällä osaamisverkostojen 
institutionaalinen kehys jäsenvaltioissa 
oleviin keskitettyihin yhteyspisteisiin 
johdanto-osan 34 kohdan mukaisesti.
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Perustelu

Potilaat voivat hyötyä kaksin verroin siitä, että rajatylittävän terveydenhuollon 
yhteyspisteiden ja osaamisverkostojen koordinointirakenne yhdistetään yhteen elimeen 
kussakin jäsenvaltiossa.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Lääketieteen ja terveysteknologian 
jatkuva kehitys on sekä mahdollisuus että 
haaste jäsenvaltioiden terveysjärjestelmille.
Yhteistyö uuden terveysteknologian 
arvioinnissa voi tukea jäsenvaltioita siitä 
saatavien mittakaavaetujen ja työn 
päällekkäisyyden välttämisen kautta, ja 
näin voidaan saada parempi tietoperusta 
uuden teknologian optimaaliselle käytölle, 
jotta varmistetaan turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas 
terveydenhuolto. Tämä edistää myös 
sisämarkkinoiden toimintaa 
maksimoimalla lääketieteen ja 
terveysteknologian innovaatioiden 
levittämisnopeuden ja -laajuuden.
Tällainen yhteistyö vaatii kestäviä 
rakenteita, joissa ovat mukana kaikkien 
jäsenvaltioiden kaikki asiaan liittyvät
viranomaiset ja jotka perustuvat nykyisiin 
pilottihankkeisiin.

(43) Lääketieteen ja terveysteknologian 
jatkuva kehitys on sekä mahdollisuus että 
haaste jäsenvaltioiden terveysjärjestelmille.
Yhteistyö uuden terveysteknologian 
arvioinnissa voi tukea jäsenvaltioita siitä 
saatavien mittakaavaetujen ja työn 
päällekkäisyyden välttämisen kautta, ja 
näin voidaan saada parempi tietoperusta 
uuden teknologian optimaaliselle käytölle, 
jotta varmistetaan turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas 
terveydenhuolto. Tämä voi edistää myös 
sisämarkkinoiden toimintaa 
maksimoimalla lääketieteen ja 
terveysteknologian innovaatioiden 
levittämisnopeuden ja -laajuuden.
Tällainen yhteistyö vaatii kestäviä 
rakenteita, joissa ovat mukana kaikki 
asiaan kuuluvat sidosryhmät, 
terveydenhuollon ammattihenkilöt, 
potilaiden edustajat, tutkijat ja tuottajat 
sekä kaikkien jäsenvaltioiden viranomaiset 
ja jotka perustuvat nykyisiin 
pilottihankkeisiin

Lisäksi tällaisen yhteistyön on myös 
perustuttava hyvän hallintotavan 
terveisiin periaatteisiin, kuten 
avoimuuteen, osallisuuteen, 
objektiivisuuteen ja oikeudenmukaisiin 
menettelyihin, jotka vastaavat potilaiden 
tarpeita, mieltymyksiä ja odotuksia. 
Komission olisi varmistettava, että 
ainoastaan näitä periaatteita noudattavat 
terveysteknologian arvioinnista vastaavat 
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elimet voivat liittyä tähän verkostoon.

Perustelu

Terveydenhuoltojärjestelmien ja terveysteknologian arviointimenettelyjen olisi oltava avoimia
ja osallisuutta edistäviä. Potilaiden näkemykset, kokemukset ja asiantuntemus olisi 
sisällytettävä arviointiprosessiin, jotta voidaan arvioida paremmin hyödyt, kustannukset ja 
riskit. Myös lääkärien, terveydenhuollon ammattilaisten, tutkijoiden ja teollisuuden olisi 
oltava mukana. Sidosryhmien näkemys on oltava edustettuna myös terveysteknologian 
arviointia käsittelevien elinten päätöksenteossa. Tämä tarkistus liittyy 17 artiklaan esitettyyn 
tarkistukseen.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä direktiivissä vahvistetaan yleiset 
puitteet EU:n kansalaisten oikeudelle 
päästä tasapuolisin edellytyksin 
turvalliseen, korkealaatuiseen ja 
tehokkaaseen terveydenhuoltoon sekä 
vahvistetaan jäsenvaltioiden väliset 
yhteistyömekanismit terveyden alalla 
samalla, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden terveydenhuollon 
järjestämistä ja tarjoamista koskeva 
toimivalta, ja sen tarkoituksena on 
parantaa hoitoon pääsyä jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmissä ja näiden 
järjestelmien laatua ja tehokkuutta, sekä 
parantaa potilaiden oikeusvarmuutta 
asioissa, jotka liittyvät toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhoidon 
kustannusten korvaamiseen.

Perustelu

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

Ehdotuksessa ei pitäisi keskittyä ainoastaan potilaiden liikkuvuuteen (joka vaikuttaa vain 
vähemmistöön), vaan hoidon laadun ja turvallisuuden parantamiseen sekä jäsenvaltioiden 
väliseen yhteistyöhön, jotka ovat kaikkia kansalaisia hyödyttäviä näkökohtia. 
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Tarkistus 21

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 muussa jäsenvaltiossa 
kuin siinä, jossa potilas asuu tai on 
vakuutettu, riippumatta siitä, miten se on 
järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai onko 
se julkista tai yksityistä.

Direktiivin tavoitteena on parantaa 
rajatylittävän terveydenhuollon 
saatavuutta.

Tarkistus 22

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. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti 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 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 
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sovelleta.

Perustelu

On sanottava selkeästi, että jos asetuksen N:o 1408/71 (direktiivi 883/2004) säännökset ovat 
ristiriidassa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, oikeuskäytäntö on 
ensisijainen. Terveydenhuollon korvauksia ja ehtoja, lääkinnällisten tuotteiden lupia ja 
valvontaa, henkilötietojen suojelua koskevat direktiivit ja muut direktiivit ovat ensisijaisia 
tähän direktiiviin nähden edellyttäen, että ne eivät ole ristiriidassa Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, mistä nimenomaisesti säädetään 2 kohdassa.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) 'terveydenhuollolla ' tarkoitetaan
terveydenhuoltopalveluja tai -tuotteita, 
erityisesti sairaanhoito- tai 
apteekkipalveluja ja lääkkeitä tai 
lääkinnällisiä laitteita, jotka tarjoaa tai 
määrää terveydenhuollon ammattihenkilö 
tai jotka tarjotaan tai määrätään hänen 
valvontansa alaisena hänen harjoittaessaan 
ammattiaan, riippumatta siitä, miten ne on 
järjestetty, tarjottu tai rahoitettu 
kansallisella tasolla, tai ovatko ne julkisia
tai yksityisiä.

Perustelu

Lääkkeiden tarjontaan sovelletaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Farmaseutit tekevät 
lääkkeiden jakelun ohella paljon muutakin, sillä he neuvovat ja huolehtivat potilaistaan. 
Lisäksi heidän toimittamansa lääkkeet täydentävät lääkäreiden tarjoamaa hoitoa ja näin 
ollen ne ovat keskeinen osa terveydenhuoltoa. Farmaseuttien toiminnan pitäisikin kuulua 
täysin tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 24
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 'terveystiedoilla' tarkoitetaan yksilön 
fyysiseen tai psyykkiseen terveydentilaan 
tai hänelle tarjottuihin terveyspalveluihin 
liittyviä tietoja, joita voivat olla: a) tiedot 
yksilön rekisteröimisestä 
terveyspalvelujen saamista varten; b)
tiedot yksilöä koskevista terveydenhuollon 
maksuista tai yksilön oikeudesta 
terveydenhoitoon; c) yksilölle annettu 
numero, symboli tai erityistuntomerkki 
ainoastaan yksilön tunnistamiseksi 
terveydenhuollon piirissä; d) yksilöstä 
terveydenhuollon palvelujen antamisen 
aikana kerätyt tiedot; e) kehon osan tai 
kehosta peräisin olevan aineen 
testaamisesta tai tutkimisesta saadut 
tiedot; ja f) tieto siitä, kuka 
(terveydenhuollon ammattihenkilö) on 
tuottanut terveydenhoitoa yksilölle. 

Perustelu

Kuten Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnossa suositellaan, terveystietojen määritelmän 
pitäisi olla mahdollisimman laaja. Tämä on ISO 27799 -määritelmä.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu
Tarkistus on direktiivin soveltamisalan mukainen (terveyspalvelut ja terveydenhuoltoon 
liittyvät tuotteet).

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – h kohta

Komission teksti Tarkistus

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

h) 'vakuutusjäsenvaltiolla' tarkoitetaan sitä 
jäsenvaltiota, jonka 
sosiaaliturvajärjestelmään potilas kuuluu 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
yhteensovittamissääntöjen nojalla

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – i kohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) 'hoitojäsenvaltiolla' tarkoitetaan 
jäsenvaltiota, jonka alueella tai jonka 
alueelta rajatylittävä terveydenhuolto 
tosiasiallisesti tarjotaan

Perustelu

Lisäyksen "tai jonka alueelta" tarkoituksena on selventää, että määritelmä kattaa myös 
etälääketieteen.

Tarkistus 28
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – i a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) 'lääkinnällisellä laitteella' 
tarkoitetaan direktiivissä 93/42/ETY, 
direktiivissä 90/385/ETY tai direktiivissä 
98/7/EY määriteltyä lääkinnällistä laitetta

Perustelu

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

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – i b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) 'terveydenhuollossa käytettävillä 
tavaroilla' tarkoitetaan tavaroita, joita 
käytetään henkilön terveydentilan 
ylläpitämiseksi tai parantamiseksi, kuten 
lääkinnällisiä laitteita ja lääkkeitä

Perustelu

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

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko ja 1 kohta ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hoitojäsenvaltion viranomaisten vastuu Jäsenvaltioiden viranomaisten vastuu

1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta. Tähän liittyen ja ottaen 

1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta. Tähän liittyen ja 
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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:

universaalisuutta, korkealaatuisen hoidon 
maantieteellistä ja taloudellista 
saatavuutta, tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta, jatkuvuutta, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevien periaatteiden mukaisesti
hoitojäsenvaltion on määritettävä selkeät 
laatu- ja turvallisuusstandardit alueellaan 
tarjottavaa terveydenhuoltoa varten ja 
varmistettava seuraavat seikat:

a) käytössä on mekanismit, joilla 
varmistetaan, että terveydenhuollon 
tarjoajat pystyvät täyttämään tällaiset 
standardit ottaen huomioon kansainvälinen 
lääketiede ja yleisesti tunnustetut hyvät 
lääketieteelliset toimintatavat

a) käytössä on mekanismit, joilla annetaan 
korkeatasoista järjestelmällistä koulutusta 
terveydenhuollon ammattihenkilöille, 
jotta varmistetaan, että terveydenhuollon 
tarjoajat pystyvät täyttämään tällaiset 
standardit ottaen huomioon kansainvälinen 
lääketiede ja yleisesti tunnustetut hyvät 
lääketieteelliset toimintatavat

Tarkistus 31

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) edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
terveydenhuolto tarjotaan noudattaen 
hoitojäsenvaltion määrittämiä laatu- ja 
turvallisuusstandardeja ja -ohjeita, joiden 
avulla varmistetaan, että

i) muista jäsenvaltioista tulevat potilaat ja 
terveydenhuollon tarjoajat voivat saada 
tietoa kyseisistä standardeista ja ohjeista 
sekä valvontaa koskevista säännöistä 
myös sähköisesti
ii) muista jäsenvaltioista tulevat potilaat ja 
terveydenhuollon tarjoajat voivat saada 
tietoa saatavilla olevista hoidoista ja 
tarjottavan terveydenhuollon 
saatavuudesta ja sen keskimääräisistä tai 
tapauksen mukaan sitovista hinnoista 
sekä yksityiskohtaista tietoa säännöistä, 
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jotka koskevat terveydenhuollon tarjoajan 
vakuutusturvaa tai vastaavaa 
henkilökohtaista tai kollektiivista 
ammatillista vastuuta koskevaa suojata 

Perustelu

11 artiklan sisältö olisi siirrettävä 5 artiklaan, koska kyse on samasta asiasta. 11 artikla 
voitaisiin ehkä poistaa.

Toissijaisuuden ja suhteellisuuden periaatteiden vuoksi laatu- ja turvallisuusstandardien 
määritelmää olisi käsiteltävä yksinomaan sovellettavaa lainsäädäntöä koskevana asiana.

Potilaille ja terveydenhuollon tarjoajille on kerrottava jäsenvaltioiden laatu- ja 
turvallisuusnormeista. Potilaille on annettava päätöksenteon tueksi tietoa myös 
hoitovaihtoehdoista.

Tarkistus 32

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 hoitovaihtoehdoista, 
saatavuudesta, hinnoista, 
laatusertifikaateista ja siihen liittyvistä 
riskeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot 
vakuutusturvasta tai vastaavasta 
henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta 
ammatillista vastuuta koskevasta suojasta;

Perustelu

Potilaille on annettava tietoisen päätöksenteon tueksi tietoa erilaisista 
hoitomahdollisuuksista.
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Tarkistus 33

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

Poistetaan.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) käytössä on riskin luonteeseen ja 
laajuuteen nähden asianmukainen 
ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 
vastaava tai keskeisiltä osin 
vertailukelpoinen takuu tai järjestely sen
alueella annettavaa hoitoa varten

e) käytössä on riskin luonteeseen ja 
laajuuteen nähden asianmukainen 
ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 
vastaava tai keskeisiltä osin 
vertailukelpoinen takuu tai järjestely 
alueella annettavaa hoitoa varten;

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko ja 1 kohta – f ja g alakohta – sekä 1 a ja 1 b kohta

Komission teksti Tarkistus

f) henkilötietojen käsittelyssä
kunnioitetaan perusoikeutta yksityisyyden 
suojaan niiden kansallisten toimenpiteiden 
mukaisesti, joilla pannaan täytäntöön 
henkilötietojen suojaa koskevat yhteisön 
säännökset, erityisesti direktiivit 95/46/EY 
ja 2002/58/EY

f) potilailla on oikeus hoidon 
jatkuvuuteen, jonka mahdollistaa 
potilasta koskevien lääketieteellisten 
tietojen edelleen välittäminen; tässä 
yhteydessä henkilötietojen käsittelyssä on 
kunnioitettava perusoikeutta yksityisyyden 
suojaan niiden kansallisten toimenpiteiden 
mukaisesti, joilla pannaan täytäntöön 
henkilötietojen suojaa koskevat yhteisön 
säännökset, erityisesti direktiivit 95/46/EY 
ja 2002/58/EY
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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.

g a) toteutetaan järjestelmällisiä ja 
jatkuvia toimia näiden standardien 
parantamisen varmistamiseksi Euroopan 
unionin terveysjärjestelmien yhteisistä 
arvoista ja periaatteista annettujen 
neuvoston päätelmien* mukaisesti ja 
ottaen huomioon kansainvälisen 
lääketieteen edistys ja yleisesti tunnustetut 
hyvät käytännöt sekä uusi 
terveysteknologia;
g b) hoitojäsenvaltion viranomaiset 
valvovat säännöllisesti 
terveydenhuoltojärjestelmiensä 
saatavuutta, laatua ja rahoitustilannetta 
18 artiklan mukaisesti kerättyjen tietojen 
perusteella; viranomaiset toteuttavat 
säännöllisesti asianmukaisia 
toimenpiteitä kansanterveyden tilan ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä rahoituksen 
kestävyyden ylläpitämiseksi;
g c) tämän direktiivin nojalla ei edellytetä, 
että terveydenhuollon tarjoajat 
hyväksyisivät jostakin jäsenvaltiosta 
suunniteltuun hoitoon tulevat potilaat tai 
asettaisivat heidät etusijalle 
hoitotarpeeltaan samanlaisten potilaiden 
vahingoksi esimerkiksi hoidon 
odotusaikojen pidentymisen vuoksi.
g d) hoidon jatkuvuuden 
mahdollistamiseksi on turvattava oikeus 
kirjallisiin tai sähköisiin potilastietoihin.
g e) toisesta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille tarjotun terveydenhoidon 
kustannukset lasketaan niin, että ne 
vastaavat potilailta tai heidän 
sairausvakuutusyhtiöiltään 
hoitojäsenvaltiossa perittäviä 
keskimääräisiä kustannuksia
1 a. Potilaiden turvallisuuden 
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takaamiseksi hoitojäsenvaltiot ja 
vakuutusjäsenvaltiot valvovat, että
a) potilaat voivat esittää 
hoitojäsenvaltiossa ja 
vakuutusjäsenvaltiossa valituksen 
erityisesti Euroopan oikeusasiamiehelle 
ennakkoluvista, hoidon laadusta ja 
maksuista ja heille turvataan 
oikeussuojakeinot ja korvaukset, jos 
heidän saamansa terveydenhoito 
aiheuttaa heille vahinkoa;
b) hoitojäsenvaltion hoidon laatua ja 
turvallisuutta koskevat standardit 
julkaistaan kansalaisten saataville 
selkeällä kielellä ja selkeässä muodossa;
c) potilailla on oikeus hoidon 
jatkuvuuteen, jonka mahdollistaa 
erityisesti potilasta koskevien 
lääketieteellisten tietojen edelleen 
välittäminen ottaen asianmukaisesti 
huomioon 1 kohdan e alakohdan ja 13 
artiklan säännökset, ja hoitoa saaneilla 
potilailla on oikeus saada kirjallisessa tai 
sähköisessä muodossa tiedot hoidostaan 
ja kaikista hoitonsa jatkamiseen liittyvistä 
lääketieteellisistä ohjeista;
d) jos ulkomailla tuotetuista 
terveydenhuoltopalveluista aiheutuu 
komplikaatioita tai jos erityinen 
lääketieteellinen seuranta osoittautuu 
tarpeelliseksi, vakuutusjäsenvaltio takaa 
omalla alueellaan saatavaa 
terveydenhuoltoa vastaavan hoidon;
e) jäsenvaltiot ilmoittavat viipymättä ja 
aktiivisesti toisilleen 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajista tai 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä, jos 
heidän rekisteröitymisensä tai 
palvelujentarjoamisoikeutensa suhteen on 
ryhdytty sääntelytoimiin.
1 b. komissio hyväksyy 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen ja alan nykyiset tekniset 
standardit huomioon ottaen toimenpiteet, 
jotka ovat välttämättömiä terveystietoja 
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koskevan yhteisen turvallisuustason 
saavuttamiseksi jäsenvaltioissa.
EUVL C 146, 22.6.2006, s. 1.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli on tarpeen helpottaa 
rajatylittävän terveydenhuollon tarjoamista 
ja ottaen perustaksi terveyden suojan 
korkean tason komissio yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa laatii ohjeita, joilla 
helpotetaan 1 kohdan täytäntöönpanoa.

3. Mikäli on tarpeen helpottaa 
rajatylittävän terveydenhuollon tarjoamista 
ja ottaen perustaksi terveyden suojan 
korkean tason komissio yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa laatii ehdotuksia, 
joilla helpotetaan 1 kohdan 
täytäntöönpanoa. Ohjeilla on tarkoitus 
auttaa jäsenvaltioita määrittelemään 
selkeät laatu- ja turvallisuuskriteerit 
niiden alueella tarjottavalle 
terveydenhoidolle.

Perustelu

Komissiolla on vastuuta vain rajatylittävien terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa. 
Ohjeiden laatimisella puututtaisiin jäsenvaltioiden terveydenhuoltoalan toimivaltaan. 
Toissijaisuusperiaatteen nojalla terveydenhuoltoala kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toisessa jäsenvaltiossa tarjottava 
terveydenhuolto

Toisessa jäsenvaltiossa tai toisesta 
jäsenvaltiosta tarjottava terveydenhuolto

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 1 kohta
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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 
matkustavat toiseen jäsenvaltioon 
terveydenhuollon saamista varten tai 
haluavat saada terveydenhuoltoa toisesta 
jäsenvaltiosta käymättä fyysisesti 
kyseisessä jäsenvaltiossa tai haluavat 
ostaa sikäläiseen terveydenhuoltoon 
liittyviä tavaroita, ei estetä saamasta
tällaista terveydenhuoltoa tai tällaisia 
tavaroita, jos kyseinen hoito tai tavarat 
kuuluvat 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 tai samat tai 
samankaltaiset tavarat olisi ostettu sen 
alueelta. Direktiivillä ei estetä 
jäsenvaltioita hyväksymästä edullisempia 
sääntöjä, esimerkiksi että hoidon 
kustannuksia korvataan sillä 
mahdollisesti suuremmalla osuudella, jota 
sovelletaan jäsenvaltiossa, jossa hoito on 
annettu tai josta tavarat on ostettu. Tämä 
saattaa koskea erityisesti tämän 
direktiivin 15 artiklassa mainittujen 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
kautta tarjottavaa hoitoa. 
Vakuutusjäsenvaltio joka tapauksessa 
päättää, mitä terveyspalveluja ja tavaroita 
korvataan, riippumatta siitä, missä hoito
tarjotaan tai mistä tavarat ostetaan.

Perustelu

Ehdotuksella jäsenvaltiot saavat ainoastaan keinot rajoittaa potilaiden siirtymistä muualle. 
Tarvitaan keinot myös päinvastaiseen eli maahan tulevan potilasvirran rajoittamiseen. Sekä 
potilaiden siirtyminen muualle että heidän saapumisensa maahan voivat vaarantaa 
sosiaaliturvajärjestelmien taloudellisen tasapainon ja/tai terveydenhoidon saatavuuden ja 
valmiudet. 
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Tarkistus 39

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 on korvattava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset, siinä 
määrin kuin ne kuuluvat etuuksiin, jotka 
tarjotaan vakuutusjäsenvaltion 
lainsäädännössä ja joihin vakuutettu on 
oikeutettu, tämän direktiivin säännösten 
mukaisesti enintään samantasoisena kuin 
olisi korvattu, jos sama ja potilaan 
kannalta yhtä tehokas hoito olisi annettu 
vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä saadun 
hoidon tosiasiallisia kustannuksia.
Jäsenvaltioiden on katettava muut asiaan 
liittyvät kustannukset, kuten terapeuttinen 
hoito, jos kokonaiskustannukset eivät ylitä 
vakuutusjäsenvaltiossa maksettavaa 
määrää.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusjäsenvaltio voi asettaa 
toisessa 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.

3. Vakuutusjäsenvaltio voi asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavia terveyspalveluja 
tai terveydenhuoltoalan tavaroita
hakeville potilaille samat ehdot ja sääntely-
ja hallintomuodollisuudet, mukaan lukien 
terveydenhuoltoalan ammattien 
käytännesäännöt, kuin se asettaisi, jos 
sama tai samankaltainen terveydenhuolto 
tarjottaisiin sen alueella tai samat tavarat 
ostettaisiin sen alueelta, mikäli ehdot ja 
muodollisuudet eivät ole syrjiviä eivätkä 
muodosta estettä palvelujen ja tavaroiden 
tarjoamisen vapaudelle.
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Perustelu

Tässä kohdassa keskeistä ei ole henkilöiden vapaa liikkuvuus (tämä periaate on asetuksen 
N:o 1408/71 perusta). Tässä on kyse pikemminkin palvelujen ja tavaroiden tarjoamisen 
vapaudesta.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
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 samankaltainen terveydenhuolto 
olisi tarjottu vakuutusjäsenvaltion alueella.
Myös matkakustannukset on korvattava, 
jos hoitoonpääsy viivästyisi 
kohtuuttomasti tai jos harvinaisten 
sairauksien tapauksessa ei ole saatavilla 
asianmukaista hoitoa, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta hoitoihin, jotka 
on nimenomaan kielletty 
vakuutusjäsenvaltiossa.

Perustelu

Jos vakuutettujen on pakko matkustaa hoitoon toiseen jäsenvaltioon sen vuoksi, että omassa 
maassa on kohtuuttomat pitkät hoitojonot tai hoitoa esim. harvinaiseen sairauteen ei ole 
saatavilla, myös matkakustannukset olisi katsottava kuluiksi, jotka vakuutusjäsenvaltion 
terveydenhuollon tarjoajan on korvattava. Tämä ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa hoidot 
ovat vakuutusjäsenvaltiossa kiellettyjä. 

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
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7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7. 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.

7. Vakuutusjäsenvaltio ei saa edellyttää 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun muun kuin 
sairaalahoidon tai toisesta jäsenvaltiosta 
ostettujen terveydenhoitoon liittyvien 
tavaroiden kustannusten korvaamiseksi 
ennakkolupaa, jos kyseisen hoidon tai 
kyseisten tavaroiden kustannukset olisi 
maksettu sen sosiaaliturvajärjestelmästä, 
jos hoito olisi tarjottu sen alueella tai 
tavarat olisi ostettu sen alueelta.

Perustelu

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

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sairaala- ja erikoishoito Sairaalahoito

Tarkistus 44

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.

2. Komissio laatii tämän luettelon
yhteistyössä ja käyden vuoropuhelua 
jäsenvaltioiden terveysviranomaisten 
kanssa, 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 
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käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Perustelu

On hyvän käytännön mukaista tehdä yhteistyötä ja käydä vuoropuhelua jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa luettelon laadinnassa, koska sairaudet ja niiden hoito 
eivät ole samoja kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vakuutusjäsenvaltio voi
poikkeuksellisesti säätää 
ennakkolupajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun sairaalahoidon 
kustannusten korvaamiseksi omasta 
sosiaaliturvajärjestelmästään seuraavissa 
tapauksissa:

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

a) terveydenhuolto, joka edellyttää 
lääketieteellistä infrastruktuuria ja joka
yleensä edellyttää potilaan yöpymistä

b) järjestelmän tarkoituksena on käsitellä 
tämän artiklan täytäntöönpanosta johtuvaa 
potilasvirtaa ulkomaille ja ehkäistä tilanne, 
jossa se vaarantaisi tai todennäköisesti 
vaarantaisi vakavasti

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

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 
ylläpitämisen jäsenvaltion alueella.

ii) jäsenvaltion suunnittelu- ja 
järkeistämistavoitteet sairaalasektorilla sen 
takaamiseksi, että jäsenvaltion alueella on 
riittävästi ja pysyvästi saatavilla 
monipuolista laadukasta sairaalahoitoa,
sekä taloudellisten, teknisten ja 
henkilöresurssien tuhlauksen 
välttämiseksi.
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 a kohta – (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun ennakkolupaa on haettu ja se on 
saatu, vakuutusjäsenvaltion on 
varmistettava, että potilaan odotetaan 
maksavan ennakkoon vain kustannukset, 
jotka hänen olisi maksettava tällä tavoin, 
jos hän saisi hoidon 
vakuutusjäsenvaltionsa 
terveydenhuoltojärjestelmässä. Muiden 
kustannusten ollessa kyseessä 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä sopimaan 
suorasta varojen siirrosta rahoittajien ja
palvelujen tarjoajien välillä.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 a kohta – (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Potilailta, jotka ovat 
vakuutusjäsenvaltiossaan hoitojonossa, ei 
edellytetä ennakkolupaa, jos sen 
hankintaan kuluva aika heikentäisi 
heidän terveydentilaansa tai haittaisi 
lääketieteellisen hoidon saamista taikka 
jos kyseistä hoitoa ei voida antaa 
kyseiselle henkilölle 
vakuutusjäsenvaltiossa; tämä ei 
kuitenkaan koske menettelyjä, jotka ovat 
nimenomaisesti kiellettyjä 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä.

Perustelu

Potilailta, joita uhkaa aiheeton viivästys, ei pitäisi vaatia ennakkolupaa. Tämä koskee myös 
potilaita, jotka eivät pääse hoitoon, koska sitä ei ole saatavilla vakuutusjäsenvaltiossa. Tätä 
ei kuitenkaan pitäisi tulkita helpottavan sellaisen hoidon tarjoamista ja rahoittamista, joka on 
nimenomaisesti kielletty vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä.
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Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 b kohta – (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Potilailta, jotka jonottavat 
kiireellisesti tarvitsemaansa 
sairaanhoitoon kotimaassaan, ei 
edellytetä ennakkolupaa.

Perustelu

Potilaille, jotka kotimaassaan jonottavat kiireellisesti tarvitsemaansa hoitoon, olisi annettava 
lupa hakeutua viipymättä ja ilman ennakkolupaa hoitoon toisessa jäsenvaltiossa. Heille olisi 
myös myönnettävä oikeus saada usein kalliista hoidostaan täysi korvaus, jonka 
asuinjäsenvaltio maksaa suoraan hoitojäsenvaltiolle (ilman, että potilaan täytyy maksaa 
ennakkomaksuja).

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 c kohta – (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. Potilailta, joilla on harvinainen 
sairaus, ei edellytetä ennakkolupaa.

Perustelu

Jos jäsenvaltiossa on yleensä ottaen vähän tietoa ja asiantuntemusta, olisi tunnustettava 
harvinaista sairautta sairastavien potilaiden – riippumatta siitä, onko sairaus diagnosoitu vai 
ei – oikeus valita ilman ennakkolupaa, mistä hankkivat terveyspalveluita. Heille olisi myös 
myönnettävä oikeus saada usein kalliista hoidostaan täysi korvaus, jonka asuinjäsenvaltio 
maksaa suoraan hoitojäsenvaltiolle (ilman, että potilaan täytyy maksaa ennakkomaksuja) 
jopa ja erityisesti silloin, kun heidän tarvitsemaansa hoitoa ei anneta vakuutusjäsenvaltiossa, 
koska he juuri tästä syystä usein hakeutuvat ulkomaille.

Tarkistus 50
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – -1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Lupajärjestelmien on perustuttava 
kriteereihin, joilla määritellään 
toimivaltaisten viranomaisten 
harkintavallan laajuus, jotta sitä ei 
käytetä mielivaltaisesti tai syrjivästi.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun ennakkolupa on myönnetty, 
vakuutusjäsenvaltion on pyrittävä siihen, 
että mahdolliset lisäkustannukset 
korvataan suoraan ostajalta 
palveluntarjoajalle.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi helpotettava sitä, että vakuutusjäsenvaltion vakuutusyhtiö maksaa 
syntyneet kustannukset suoraan hoitojäsenvaltion palveluntarjoajalle. Näin pitäisi menetellä, 
jotta potilaiden ei tarvitsisi maksaa ennakkomaksuja, jotka saattaisivat toimia esteenä 
hoitoon pääsylle.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Nimetään Euroopan oikeusasiamies, 
joka käsittelee ennakkolupia, hoidon 
laatua ja maksuja koskevat potilaiden 
valitukset.

Perustelu

Potilailla on oltava oikeus saada äänensä kuuluville unionin tasolla, jos he haluavat valittaa 
ennakkolupien, hoidon laadun ja maksujen kaltaisista tärkeistä asioista.
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Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 5 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 b. Komissio tekee 
toteutettavuustutkimuksen sellaisen 
selvityspisteen perustamisesta, joka 
helpottaisi kustannusten maksamista 
tämän direktiivin mukaisesti yli rajojen, 
terveydenhuoltojärjestelmien ja valuutta-
alueiden, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta, ja se raportoi 
asiasta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja esittää tarvittaessa 
säädösehdotuksen.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi helpotettava kustannusten korvaamista jäsenvaltioiden välillä siten, että 
kustannusten mittaaminen on mahdollisimman objektiivista ja puolueetonta. Tämä voisi 
muodostaa osan tehokasta ratkaisua tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus 54

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 tietoa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta sekä ehdoista, joita 
sovelletaan muun muassa tilanteessa, jossa 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa. Potilasjärjestöjen olisi 
osallistuttava yhteistyöhön toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten kanssa, kun 
potilaille tarjotaan ja levitetään tietoa.
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Perustelu

Potilasjärjestöt voivat tarjota arvokasta tukea toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
tarjottaessa ja levitettäessä tietoa suoraan potilaille.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jokaiseen jäsenvaltioon perustetaan 
riippumaton neuvontakeskus, jossa 
potilaille annetaan neuvontaa 
jäsenvaltioissa tarjottavista erilaisista 
hoidoista. Potilaat päättävät 
neuvontakeskuksen tarjoaman tiedon 
perusteella parhaaksi katsomansa hoidon. 

Tarkistus 56

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.
Nämä kansalliset yhteyspisteet olisi 
perustettava tehokkaalla ja avoimella 
tavalla. Tiedot niiden olemassaolosta olisi 
levitettävä asianmukaisesti kaikkiin 
jäsenvaltioihin, jotta ne ovat helposti 
potilaiden saatavilla.

Tarkistus 57
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rajatylittävän terveydenhuollon 
kansalliset yhteyspisteet voidaan myös 
sisällyttää jäsenvaltioissa jo olemassa 
olevien tiedotuskeskusten yhteyteen.

Perustelu

Johdanto-osan 36 kappaleessa todetaan selvästi, että kansalliset yhteyspisteet voidaan 
sisällyttää jäsenvaltioissa jo olemassa oleviin rakenteisiin, ja tämä olisi ilmaistava selvästi 
direktiivin säännöksissä. Näin jäsenvaltiot voivat välttää hallinnollisia lisärasitteita 
direktiivin täytäntöönpanossa.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusjäsenvaltion kansallisen 
yhteyspisteen – tiiviissä yhteistyössä 
muiden toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden 
kansallisten yhteyspisteiden, etenkin 
hoitojäsenvaltion yhteyspisteen, sekä 
komission kanssa – on

2. Vakuutusjäsenvaltion kansallisen 
yhteyspisteen – tiiviissä yhteistyössä 
muiden toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten kanssa mutta 
riippumattomana niistä ja tiiviissä
yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden 
kansallisten yhteyspisteiden, etenkin 
hoitojäsenvaltion potilasjärjestöjen 
kanssa, sekä komission kanssa – on

Perustelu

On ehdottoman tärkeää, että kansalliset yhteyspisteet ja muut toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset, kuten kansalliset terveydenhuollon viranomaiset, ovat toiminnallisesti 
riippumattomia, sillä viranomaisilla saattaa olla motivaatiota ohjata yhteyspisteiden 
toimintaa omien eikä potilaiden etujen mukaan.

Tarkistus 59
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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 turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, terveydenhuollon 
tarjoajan asemaan julkisella tai 
yksityisellä sektorilla, korvausmenettelyyn 
ja -tariffeihin, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) autettava kehittämään kansainvälisiä 
tuomioistuimen ulkopuolisia 
ratkaisumenettelyitä kiistoihin, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon.

d) autettava kehittämään yhteistyössä 
oikeusasiamiehen kanssa kansainvälisiä 
tuomioistuimen ulkopuolisia 
ratkaisumenettelyitä kiistoihin, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon.

Perustelu

Oikeusasiamies on jokaisessa jäsenvaltiossa toimiva riippumaton viranomainen, joka 
pääasiassa tutkii julkisen palvelun tehtäviä suorittavien elinten yksittäisiä hallintokäytäntöjä 
tai laiminlyöntejä tai konkreettisia toimia, jotka loukkaavat luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden oikeuksia tai haittaavat näiden oikeutettuja etuja. Tässä nimenomaisessa 
tapauksessa oikeusasiamies voisi auttaa kiistojen ratkaisemisessa.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Perusterveydenhuollon 
palveluntarjoajien on ilmoitettava 
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potilaille heidän 
vakuutusjäsenvaltiossaan olevista 
kansallisista yhteyspisteistä ja niiden 
toiminnasta.

Perustelu

Perusterveydenhuollon toimijat, kuten perhelääkärit ja yleislääkärit, ovat useimmiten 
potilaan ensimmäinen kosketuspiste terveydenhuoltoon. Jotta potilaat olisivat tietoisia 
oikeuksistaan rajatylittävässä terveydenhuollossa, perusterveydenhuollon toimijat olisikin 
velvoitettava ohjaamaan potilaat kansallisiin yhteyspisteisiin, jotta nämä saisivat 
mahdollisimman kattavat tiedot hoitovaihtoehdoistaan.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla  2 a, 2 b ja 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on taattava eri alojen 
toimivaltaisten viranomaistensa yhteistyö 
10 artiklan säännösten mukaan potilaan 
saatavilla olevien tietojen luotettavuuden 
varmistamiseksi.
2 b. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
ulkomailla tarjottujen 
terveydenhuoltopalvelujen mahdollisesti 
aiheuttamien komplikaatioiden 
lääketieteellisen seurannan ja/tai hoidon 
takaamiseksi. Hoitojäsenvaltion on 
taattava tämän seurannan ja/tai hoidon 
kustannusten korvaamisesta vastaavan 
vakuutusjäsenvaltion 
muutoksenhakumahdollisuus 
vahinkotapauksissa ja taattava 
potilastietojen saatavuus.
2 c. On laadittava yhteisön rekisteri niistä 
lääkärin ammatin harjoittajista, jotka 
jonkin jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset ovat poistaneet 
lääkärirekisteristä tai joiden toimintaa 
kyseiset viranomaiset ovat rajoittaneet tai 
käynnistäneet sen suhteen 
kurinpitomenettelyjä.
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Perustelu

Yhteistyövelvoitetta on sovellettava 5 ja 10 artiklan uusiin säännöksiin.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos lääkkeellä on direktiivin 2001/83/EY 
6 artiklan 1 kohdan mukainen myyntilupa 
jäsenvaltion alueella, jäsenvaltion on 
varmistettava, että toisessa jäsenvaltiossa 
valtuutetun henkilön nimetylle potilaalle 
antamaa lääkemääräystä voidaan käyttää 
sen alueella ja että yksittäisten 
lääkemääräysten tunnustamista koskevat 
rajoitukset ovat kiellettyjä, elleivät ne

1. Jos lääkkeellä on direktiivin 2001/83/EY 
6 artiklan 1 kohdan mukainen myyntilupa 
jäsenvaltion alueella, jäsenvaltion on 
varmistettava, että toisessa jäsenvaltiossa 
valtuutetun henkilön nimetylle potilaalle
kyseistä lääkettä varten antamaa 
lääkemääräystä voidaan käyttää sen 
alueella ja että yksittäisten 
lääkemääräysten tunnustamista koskevat 
rajoitukset ovat kiellettyjä, elleivät ne

Perustelu

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

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

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ellei yksittäisen lääkemääräyksen 
aitouteen tai sisältöön kohdistu perusteltuja 

b) ellei yksittäisen lääkemääräyksen 
aitouteen tai sisältöön taikka henkilön 
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ja oikeutettuja epäilyksiä. oikeuteen antaa lääkemääräyksiä
kohdistu perusteltuja ja oikeutettuja 
epäilyksiä.

Perustelu

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

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

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Helpottaakseen 1 kohdan 
täytäntöönpanoa komissio toteuttaa

2. Helpottaakseen 1 kohdan 
täytäntöönpanoa komissio ehdottaa

Perustelu

Esitetyt toimenpiteet vaikuttavat pakostakin terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaan 
ja kansanterveyden suojeluun. Vaikuttaa tarpeelliselta, että jäsenvaltiot säilyttävät 
toimivaltansa näillä aloilla.

Tarkistus 66

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, 

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

antoiko lääkemääräyksen toisessa 
jäsenvaltiossa valtuutettu henkilö, 
kehittämällä yhteisön lääkemääräysmalli ja 
tukemalla sähköisten lääkemääräysten 
yhteentoimivuutta. Tietosuojatoimet 
otetaan huomioon tässä 
kehittämisprosessissa ja sisällytetään 
siihen alusta alkaen.

Perustelu

Kuten Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnossa suositellaan, tämä on tärkeää tietosuojan 
saamiseksi korkealle tasolle.

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

b a) toimenpiteitä, joilla helpotetaan 
lääkemääräyksen antajan ja lääkkeen 
toimittajan yhteydenpitoa 
lääkemääräyksiin liittyvien epäselvyyksien 
selvittämiseksi

Perustelu
Eurooppalaisten lääkemääräysten tunnustamisjärjestelmän pitäisi mahdollistaa lääkäreiden 
ja proviisorien suora yhteydenpito. Tällainen suora yhteydenpito on ehdoton edellytys 
lääkehoitoon liittyvien mahdollisten kysymysten selventämiselle ja on jo nyt käytäntönä 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. 14 artiklaa sovelletaan myös 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti 
hyväksyttyjen lääkinnällisten laitteiden 
hankintaan annettaviin 
lääkemääräyksiin.
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Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – johdantokappale ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy Komissio hyväksyy

a) luettelon erityiskriteereistä ja -
edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamisverkostojen on täytettävä, mukaan 
lukien kriteerit ja edellytykset, joita 
vaaditaan terveydenhuollon tarjoajilta, 
jotka haluavat liittyä eurooppalaiseen 
osaamisverkostoon; tarkoituksena on 
varmistaa, että

a) luettelon erityiskriteereistä ja -
edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamisverkostojen on täytettävä, mukaan 
lukien luettelo huomioon otettavista 
harvinaisista sairauksista sekä kriteerit ja 
edellytykset, joita vaaditaan 
terveydenhuollon tarjoajilta, jotka haluavat 
liittyä eurooppalaiseen osaamisverkostoon; 
tarkoituksena on varmistaa, että

Perustelu

Kuten direktiiviehdotuksen perusteluissa (8.3 kohta) todetaan, eurooppalaisten 
osaamisverkostojen tärkein tavoite on "[tarjota] hoitoa potilaille, joiden terveydentila vaatii 
erityistä resurssien tai asiantuntemuksen keskittämistä, jotta voitaisiin tarjota 
kohtuuhintaista, korkealaatuista ja kustannustehokasta hoitoa". Tämän pitäisi ilmetä 
direktiivin asiaa koskevassa artiklassa.

Tarkistus 70

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

Komission teksti Tarkistus

b a) toimenpiteitä eurooppalaisten 
osaamisverkostojen kohtuuhintaisuuden 
ja maantieteellisen saatavuuden 
varmistamiseksi.

Perustelu

Jos tiettyä erikoishoitoa järjestetään Euroopan tasolla, sen saatavuus on edelleen taattava.

Tarkistus 71
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Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Etälääketiede

Etälääketieteen harjoittajat, jotka 
tarjoavat terveydenhoitoa potilaille 
Euroopan unionissa, on merkittävä sen 
jäsenvaltion lääketieteen alan 
sääntelyelimen rekisteriin, josta etähoitoa 
tarjotaan.

Perustelu

EU:n jäsenvaltioiden lääketieteen alan sääntelijöiden on säänneltävä kaikkia lääkäreitä, 
jotka tarjoavat terveydenhoitoa potilaille jäsenvaltiossa, jossa sääntelijä toimii, riippumatta 
siitä, missä lääkäri tarjoaa hoidon.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uuden terveysteknologian hallintoa 
koskeva yhteistyö

Terveysteknologian hallintoa koskeva 
yhteistyö

Perustelu

Ehdotetun verkoston toiminnassa on noudatettava hyvän hallintotavan periaatteita, jotka 
vahvistetaan komission valkoisessa kirjassa eurooppalaisesta hallintotavasta (2001), etenkin 
avoimuutta, vastuun kantamista, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Terveysteknologian 
arviointia koskevalla yhteistyöllä pitäisi edistää avoimia, puolueettomia, osallistavia ja 
nopeita menettelyjä. Komission olisi siksi hyväksyttävä vain sellaisia terveysteknologian 
arviointia käsitteleviä viranomaisia, jotka täyttävät nämä vaatimukset. Tämä tarkistus liittyy 
johdanto-osan 43 kappaleeseen esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 73
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio perustaa Euroopan 
parlamenttia kuullen verkostolle 
toimintakehyksen, joka perustuu hyvän 
hallintotavan periaatteisiin, kuten 
avoimuuteen, objektiivisuuteen, 
oikeudenmukaisiin menettelyihin, ja 
kaikkien asiaankuuluvien 
yhteiskuntaryhmien sidosryhmien, kuten 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden, 
potilaiden, tutkijoiden ja alan 
elinkeinonharjoittajien, laajaan ja täyteen 
osallistumiseen. 

Perustelu

Ehdotetun verkoston toiminnassa on noudatettava hyvän hallintotavan periaatteita, jotka 
vahvistetaan komission valkoisessa kirjassa eurooppalaisesta hallintotavasta (2001), etenkin 
avoimuutta, vastuun kantamista, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Terveysteknologian 
arviointia koskevalla yhteistyöllä pitäisi edistää avoimia, puolueettomia, osallistavia ja 
nopeita menettelyjä. Komission olisi siksi hyväksyttävä vain sellaisia terveysteknologian 
arviointia käsitteleviä viranomaisia, jotka täyttävät nämä vaatimukset. Tämä tarkistus liittyy 
johdanto-osan 43 kappaleeseen esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – aa, ab ja ac kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) löytää kestäviä tapoja tasapainottaa 
tavoitteet, jotka koskevat lääkkeiden 
saantia, innovoinnin palkitsemista ja 
terveydenhuoltobudjettien hallinnointia
a b) kehittää avoimia, puolueettomia, 
osallistavia ja nopeita menettelyjä ja 
menetelmiä, joissa kaikki tavoitteet 
otetaan tasapuolisesti huomioon 
a c) varmistaa kaikkien asiaankuuluvien 
yhteiskuntaryhmien, etenkin potilaiden, 
lääketieteellisen yhteisön, tutkijoiden ja 
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alan elinkeinonharjoittajien, täysi 
osallistuminen 

Perustelu

Ehdotetun verkoston toiminnassa on noudatettava hyvän hallintotavan periaatteita, jotka 
vahvistetaan komission valkoisessa kirjassa eurooppalaisesta hallintotavasta (2001), etenkin 
avoimuutta, vastuun kantamista, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Terveysteknologian 
arviointia koskevalla yhteistyöllä pitäisi edistää avoimia, puolueettomia, osallistavia ja 
nopeita menettelyjä. Komission olisi siksi hyväksyttävä vain sellaisia terveysteknologian 
arviointia käsitteleviä viranomaisia, jotka täyttävät nämä vaatimukset. Tämä tarkistus liittyy 
johdanto-osan 43 kappaleeseen esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukea puolueettomien, luotettavien, 
nopeiden, avointen ja siirrettävien tietojen 
tarjoamista terveysteknologian lyhyen ja 
pitkän aikavälin tehokkuudesta ja
mahdollistaa näiden tietojen tehokas vaihto 
kansallisten viranomaisten tai elinten 
välillä.

b) tukea puolueettomien, luotettavien, 
nopeiden, avointen ja siirrettävien tietojen 
tarjoamista terveysteknologian lyhyen ja 
pitkän aikavälin tehokkuudesta sekä 
mahdollisista sivuvaikutuksista ja
yhteiskunnallisista vaikutuksista ja
mahdollistaa näiden tietojen tehokas vaihto 
kansallisten viranomaisten tai elinten 
välillä.

Perustelu

Tässä artiklassa säädetään terveydenhuollon tekniikan vaikutusten arvioinnista vastaavien 
tahojen yhteistyöstä. Näillä tahoilla ei ole tietoa pelkästään tehokkuudesta vaan myös 
mahdollisista sivuvaikutuksista ja yhteiskunnallisista muutoksista. Myös näistä kysymyksistä 
olisi vaihdettava tietoa.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on nimettävä 1 kohdassa 
tarkoitettuun verkostoon osallistuvat 

3. Jäsenvaltioiden on nimettävä 1 kohdassa 
tarkoitettuun verkostoon osallistuvat 
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viranomaiset tai elimet ja ilmoitettava 
komissiolle näiden viranomaisten tai 
elinten nimi ja yhteystiedot.

viranomaiset tai elimet. Komissio sallii 
ainoastaan sellaisten viranomaisten
liittymisen verkostoon, jotka täyttävät 
hyvää hallintotapaa koskevat periaatteet.

Perustelu

Ehdotetun verkoston toiminnassa on noudatettava hyvän hallintotavan periaatteita, jotka 
vahvistetaan komission valkoisessa kirjassa eurooppalaisesta hallintotavasta (2001), etenkin 
avoimuutta, vastuun kantamista, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Terveysteknologian 
arviointia koskevalla yhteistyöllä pitäisi edistää avoimia, puolueettomia, osallistavia ja 
nopeita menettelyjä. Komission olisi siksi hyväksyttävä vain sellaisia terveysteknologian 
arviointia käsitteleviä viranomaisia, jotka täyttävät nämä vaatimukset. Tämä tarkistus liittyy 
johdanto-osan 43 kappaleeseen esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
verkoston perustamista ja hallintoa varten 
tarvittavat toimenpiteet ja täsmentää, 
minkä luonteisia ja tyyppisiä tietoja 
vaihdetaan.

4. Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
verkoston perustamista ja hallintoa varten 
tarvittavat toimenpiteet edellä mainittujen 
tavoitteiden mukaisesti ja täsmentää, 
minkä luonteisia ja tyyppisiä tietoja 
vaihdetaan.

Perustelu

Ehdotetun verkoston toiminnassa on noudatettava hyvän hallintotavan periaatteita, jotka 
vahvistetaan komission valkoisessa kirjassa eurooppalaisesta hallintotavasta (2001), etenkin 
avoimuutta, vastuun kantamista, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Terveysteknologian 
arviointia koskevalla yhteistyöllä pitäisi edistää avoimia, puolueettomia, osallistavia ja 
nopeita menettelyjä. Komission olisi siksi hyväksyttävä vain sellaisia terveysteknologian 
arviointia käsitteleviä viranomaisia, jotka täyttävät nämä vaatimukset. Tämä tarkistus liittyy 
johdanto-osan 43 kappaleeseen esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 78
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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 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 ja 
erityisesti direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 4 kohdassa vahvistetaan terveystietojen myöhempää käyttöä 
koskevat erityisvaatimukset.

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 
kohdassa tarkoitetut tiedot komissiolle
vähintään vuosittain, lukuun ottamatta 
tietoja, jotka jo kerätään direktiivin 
2005/36/EY mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa
toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
komissiolle, lukuun ottamatta tietoja, jotka 
jo kerätään direktiivin 2005/36/EY 
mukaisesti. On arvioitava asianmukaisesti 
ennakolta, onko tällainen tietojen 
toimittaminen oikeutettuihin tarkoituksiin 
tarpeellista.

Perustelu

Komissiolle ei pitäisi toimittaa tietoja ilman muuta vuosittain, vaan tätä velvollisuutta olisi 
arvioitava tarpeellisuuden mukaan.

Tarkistus 80
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 
artiklan säännökset. Päätöksen 
1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa 
säädetty määräaika vahvistetaan kolmeksi 
kuukaudeksi.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 
artiklan säännökset. Päätöksen 
1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa 
säädetty määräaika vahvistetaan kolmeksi 
kuukaudeksi. Jos 
täytäntöönpanotoimenpiteet liittyvät 
henkilötietojen käsittelyyn, kuullaan 
Euroopan tietosuojavaltuutettua. 

Perustelu

Kuten Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnossa suositellaan, näistä asiasta on tärkeä 
kuulla tietosuojavaltuutettua.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii viiden vuoden kuluessa 22 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä raportin tämän direktiivin 
toiminnasta ja toimittaa sen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Komissio laatii viiden vuoden kuluessa 22 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä raportin tämän direktiivin 
toiminnasta ja toimittaa sen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Raportissa 
kiinnitetään erityistä huomiota tämän 
direktiivin soveltamisen vaikutuksiin 
potilaiden ja jäsenvaltioiden kaikkien 
terveydenhuollon toimijoiden 
liikkuvuuteen. Komissio liittää raporttiin 
tarvittaessa lainsäädännön muuttamista 
koskevia ehdotuksia. 

Tätä varten ja rajoittamatta 22 artiklan 
säännösten soveltamista jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä,
jotka ne ovat ottaneet käyttöön, 
muuttaneet tai pitäneet voimassa 8 ja 9 
artiklassa säädettyjen menettelyiden

Tätä varten ja rajoittamatta 22 artiklan 
säännösten soveltamista jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä,
joita ne toteuttavat direktiivin
täytäntöönpanemiseksi.
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täytäntöönpanemiseksi.

Perustelu

On tarkennettava tiettyjä näkökohtia, jotka raportin on katettava. Lisäksi raportti on 
toimitettava kolmen vuoden kuluessa.
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