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Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 57
1 kohta

1. Kumoaa ehdotuksen direktiiviksi;

Or. fr

Perustelu

Alkuperämaaperiaatetta on mahdotonta hyväksyä, sillä sen mukaan yrityksiä kannustetaan 
siirtymään maihin, joissa vero- sosiaali- ja ympäristövaatimukset ovat heikommat. Se johtaa 
siten työmarkkinoiden hajoamiseen ja työntekijöiden oikeuksien purkamiseen. Palveluiden 
vapauttamista voidaan harkita ainoastaan palvelutoiminnan harjoittamista koskevien ehtojen 
yhdenmukaistamisen yhteydessä erityisesti yhteiskunnallisella ja verotuksellisella tasolla. 
Tämä toimi ei sisälly direktiiviehdotukseen. Lisäksi direktiivi voi aiheuttaa tuhoisia 
seurauksia jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille. Direktiivissä asetetaan 
kyseenalaiseksi niiden organisointi, sillä siinä kumotaan vaatimukset ja 
hyväksymismenettelyt.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 58
1 a kohta (uusi)

1 a. Tämän direktiivin hyväksymisen ennakkoehtona on, että yleishyödyllisiä palveluita 
koskeva puitedirektiivi hyväksytään;

Or. fr

Perustelu

Direktiiviä palveluiden vapauttamisesta EU:ssa ei voida hyväksyä, ellei yleishyödyllisten tai 
julkisten palveluiden puitedirektiivissä ole säädetty niiden toimintaa ja toteuttamista 
koskevista ehdoista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 59
Johdanto-osan 1 viite

– ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
47 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja 
kolmannen virkkeen, sen 55 ja 71 artiklan 
sekä 80 artiklan 2 kohdan,

– ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
47 artiklan 2 kohdan ja sen 50, 55 ja 
71 artiklan sekä 80 artiklan 2 kohdan,

Or. fr

Perustelu

Komissio ehdottaa viittaamalla ainoastaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
47 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen ja kolmanteen virkkeeseen, että neuvosto päättäisi asiasta 
määräenemmistöpäätöksellä. Kuitenkin perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohdan toisen 
virkkeen mukaan "Neuvosto tekee ratkaisunsa direktiiveistä kaikissa 251 artiklassa 
tarkoitetuissa menettelyissä yksimielisesti, jos niiden panemiseksi täytäntöön ainakin yhdessä 
jäsenvaltiossa on muutettava niitä ammatin harjoittamisesta lailla säädettyjä periaatteita, 
jotka koskevat luonnollisten henkilöiden koulutusta ja ammattiin pääsyn edellytyksiä (...)". 
Lisäksi on viitattava Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 50 artiklaan, joka koskee 
palveluiden määrittelyä ja sijoittautumista koskevia ehtoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 60
Johdanto-osan 1a viite (uusi)
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– ottavat huomioon perusoikeuskirjan 8, 
15, 21, 34–38 ja 47 artiklan,

Or. fr

Perustelu

Nämä perusoikeuskirjan eri artiklat koskevat tämän direktiiviehdotuksen johdanto-osan 
72 kappaleessa mainittuja siviilioikeuksia. Lisäksi olisi viitattava myös sosiaalis-
taloudellisiin, sosiaaliturvaa ja sosiaaliapua, terveyden suojelemista, yleisiä taloudellista 
etuja koskevien palveluiden saatavuutta, ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa koskeviin 
oikeuksiin. Kaikissa on päämääränä saavuttaa korkeatasoinen turvataso tai jopa parantaa 
laatua, ja melkein kaikissa edellytetään yhteisön lakien lisäksi kansallisten säännösten ja 
käytäntöjen noudattamista mahdollisuuksien mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 61
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Tässä direktiivissä ei käsitellä 
julkisten tai yksityisten toimijoiden 
tuottamien yleishyödyllisten palvelujen 
vapauttamista eikä myöskään palveluja 
tuottavien yksiköiden yksityistämistä. 
Direktiivi koskee vain jäsenvaltioihin 
sijoittautuneita palveluntarjoajia eikä se 
kata ulkoisia näkökohtia. Se ei koske 
kansainvälisissä järjestöissä, erityisesti 
GATS-neuvotteluissa, käytäviä 
palvelukauppaa koskevia neuvotteluja.

Or. en

Perustelu

Tämä täsmennys on erittäin tärkeä, jotta voidaan välttyä direktiivin soveltamisalaa koskevilta 
väärinymmärryksiltä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 62
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
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(6 b) Tämä direktiivi ei rajoita 
jäsenvaltioiden vapautta yhteisön oikeuden 
mukaisesti määritellä, mitä palveluja ne 
pitävät yleishyödyllisinä palveluina, miten 
nämä palvelut olisi järjestettävä ja 
rahoitettava ja mitä velvoitteita niihin olisi 
sovellettava. Tämä direktiivi ei ole jatkoa 
komission valkoiselle kirjalle 
yleishyödyllisistä palveluista.

Or. en

Perustelu

Tämä täsmennys on erittäin tärkeä, jotta voidaan välttyä direktiivin soveltamisalaa koskevilta 
väärinymmärryksiltä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Frédérique Ries

Tarkistus 63
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Tämä direktiivi on yhdenmukainen 
palveluja koskevien yhteisön muiden 
aloitteiden kanssa, erityisesti yhteisön 
palveluyritysten kilpailukykyä ja palvelujen 
turvallisuutta koskevien aloitteiden sekä 
potilaiden liikkuvuutta ja terveydenhoidon 
kehitystä yhteisössä koskevien aloitteiden
kanssa. Se on myös sisämarkkina-asioissa 
tehtyjen vireillä olevien aloitteiden; näitä 
ovat esimerkiksi ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
myynninedistämisestä sisämarkkinoilla ja 
kuluttajansuojaa koskevat aloitteet, kuten 
ehdotus direktiiviksi sopimattomista 
kaupallisista menettelyistä ja ehdotus 
Euroopan Parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä (”asetus 
kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”).

(8) Tämä direktiivi on yhdenmukainen 
palveluja koskevien yhteisön muiden 
aloitteiden kanssa, erityisesti yhteisön 
palveluyritysten kilpailukykyä ja palvelujen 
turvallisuutta koskevien aloitteiden kanssa. 
Se on myös sisämarkkina-asioissa tehtyjen 
vireillä olevien aloitteiden; näitä ovat 
esimerkiksi ehdotus Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi 
myynninedistämisestä sisämarkkinoilla ja 
kuluttajansuojaa koskevat aloitteet, kuten 
ehdotus direktiiviksi sopimattomista 
kaupallisista menettelyistä ja ehdotus 
Euroopan Parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä (”asetus 
kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”).

Or. en
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Perustelu

Terveydenhuoltopalvelut erotetaan perusluonteisesti muista yleishyödyllisistä palveluista. 
Tämänkaltainen monialainen puitedirektiivi ei ole sopiva väline terveydenhuoltopalvelujen 
sääntelemiseen.

Potilaiden turvallisuuden ja liikkuvuuden takaamiseksi ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten 
mahdollisimman korkean pätevyystason säilyttämiseksi olisi vahvistettava erillisiä, 
nimenomaan terveydenhuoltopalvelujen tarjontaa koskevia alakohtaisia säädöksiä. Säädösten 
on oltava Euroopan yhteisöjen oikeuskäytännön mukaisia ja niissä on otettava huomioon 
tuleva potilaiden liikkuvuutta koskevien säännösten tarkistaminen ja ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annettu direktiivi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 64
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Palvelun käsite kattaa laajan kirjon 
jatkuvasti muuttuvia toimia, joiden joukossa 
ovat: yrityspalvelut, kuten liikkeenjohdon 
konsultointi-, sertifiointi- ja testaus-, 
ylläpito-, huolto- ja toimitilojen 
turvapalvelut, mainonta- tai 
rekrytointipalvelut, mukaan luettuna 
tilapäistyövoiman välitys tai kaupallisten 
edustajien palvelut. Palvelun käsite kattaa 
myös yrityksille ja kuluttajille suoritetut 
palvelut, kuten lainopilliset tai 
veroneuvontapalvelut, kiinteistöalan 
palvelut, kuten kiinteistönvälitys tai 
rakennusalan palvelut, mukaan luettuna 
arkkitehtipalvelut, tai kuljetus, jakelu, 
näyttelyjen järjestäminen tai autonvuokraus, 
matkatoimistopalvelut ja 
turvallisuuspalvelut. Lisäksi palvelun käsite 
kattaa kuluttajapalvelut, kuten matkailualan 
palvelut matkaoppaiden toiminta mukaan 
luettuna, audiovisuaaliset palvelut, vapaa-
ajan palvelut, urheilukeskukset ja 
huvipuistot, terveydenhoitoon ja terveyteen 
tai kotiin liittyvät palvelut, kuten iäkkäiden 
henkilöiden avustaminen. Toimet voivat 
käsittää palveluja, joissa edellytetään 
tarjoajan ja vastaanottajan läheisyyttä tai 
joissa vastaanottajan tai tarjoajan on 
siirryttävä toiselle paikkakunnalle tai joissa 

(14) Palvelun käsite kattaa laajan kirjon 
jatkuvasti muuttuvia toimia, joiden joukossa 
ovat: yrityspalvelut, kuten liikkeenjohdon
konsultointi-, sertifiointi- ja testaus-, 
ylläpito-, huolto- ja toimitilojen 
turvapalvelut, mainonta- tai 
rekrytointipalvelut, mukaan luettuna 
tilapäistyövoiman välitys tai kaupallisten 
edustajien palvelut. Palvelun käsite kattaa 
myös yrityksille ja kuluttajille suoritetut 
palvelut, kuten lainopilliset tai 
veroneuvontapalvelut, kiinteistöalan 
palvelut, kuten kiinteistönvälitys tai 
rakennusalan palvelut, mukaan luettuna 
arkkitehtipalvelut, tai kuljetus, jakelu, 
näyttelyjen järjestäminen tai autonvuokraus, 
matkatoimistopalvelut ja 
turvallisuuspalvelut. Lisäksi palvelun käsite 
kattaa kuluttajapalvelut, kuten matkailualan 
palvelut matkaoppaiden toiminta mukaan 
luettuna, audiovisuaaliset palvelut, vapaa-
ajan palvelut, urheilukeskukset ja 
huvipuistot, terveydenhoitoon ja terveyteen 
tai kotiin liittyvät palvelut, kuten iäkkäiden 
henkilöiden avustaminen. Toimet voivat 
käsittää palveluja, joissa edellytetään 
tarjoajan ja vastaanottajan läheisyyttä tai 
joissa vastaanottajan tai tarjoajan on 
siirryttävä toiselle paikkakunnalle tai joissa 
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palveluja tarjotaan etäsuorituksena, 
esimerkiksi Internetin kautta.

palveluja tarjotaan etäsuorituksena, 
esimerkiksi Internetin kautta. Tässä 
direktiivissä tunnustetaan, että nämä kaikki 
palvelut eivät ole samanarvoisia tai yhtä 
tärkeitä ja että kun on kyse palveluista, 
jotka ovat olennaisen tärkeitä kansalaisten 
hyvinvoinnille ja terveydelle ja heidän 
ympäristölleen ja koulutukselleen, on 
mahdollista ottaa huomioon sellaisia 
prioriteetteja ja periaatteita, jotka eroavat 
niistä, joita pidetään asianmukaisina 
sellaisten palveluiden kohdalla, jotka eivät 
ole yhtä tärkeitä.

Or. en

Perustelu

Kansanterveyden ohella myös koulutus on hyvin tärkeä asia jokaiselle jäsenvaltiolle. Se on 
niiden etuoikeus ja kuuluu niiden toimivaltaan (toissijaisuusperiaate).

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Frédérique Ries

Tarkistus 65
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Palvelun käsite kattaa laajan kirjon 
jatkuvasti muuttuvia toimia, joiden joukossa 
ovat: yrityspalvelut, kuten liikkeenjohdon
konsultointi-, sertifiointi- ja testaus-, 
ylläpito-, huolto- ja toimitilojen 
turvapalvelut, mainonta- tai 
rekrytointipalvelut, mukaan luettuna 
tilapäistyövoiman välitys tai kaupallisten 
edustajien palvelut. Palvelun käsite kattaa 
myös yrityksille ja kuluttajille suoritetut 
palvelut, kuten lainopilliset tai 
veroneuvontapalvelut, kiinteistöalan 
palvelut, kuten kiinteistönvälitys tai 
rakennusalan palvelut, mukaan luettuna 
arkkitehtipalvelut, tai kuljetus, jakelu, 
näyttelyjen järjestäminen tai autonvuokraus, 
matkatoimistopalvelut ja 
turvallisuuspalvelut. Lisäksi palvelun käsite 
kattaa kuluttajapalvelut, kuten matkailualan 
palvelut matkaoppaiden toiminta mukaan 

(14) Palvelun käsite kattaa laajan kirjon 
jatkuvasti muuttuvia toimia, joiden joukossa 
ovat: yrityspalvelut, kuten liikkeenjohdon 
konsultointi-, sertifiointi- ja testaus-, 
ylläpito-, huolto- ja toimitilojen 
turvapalvelut, mainonta- tai 
rekrytointipalvelut, mukaan luettuna 
tilapäistyövoiman välitys tai kaupallisten 
edustajien palvelut. Palvelun käsite kattaa 
myös yrityksille ja kuluttajille suoritetut 
palvelut, kuten lainopilliset tai 
veroneuvontapalvelut, kiinteistöalan 
palvelut, kuten kiinteistönvälitys tai 
rakennusalan palvelut, mukaan luettuna 
arkkitehtipalvelut, tai kuljetus, jakelu, 
näyttelyjen järjestäminen tai autonvuokraus, 
matkatoimistopalvelut ja 
turvallisuuspalvelut. Lisäksi palvelun käsite 
kattaa kuluttajapalvelut, kuten matkailualan 
palvelut matkaoppaiden toiminta mukaan 
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luettuna, audiovisuaaliset palvelut, vapaa-
ajan palvelut, urheilukeskukset ja 
huvipuistot, terveydenhoitoon ja terveyteen 
tai kotiin liittyvät palvelut, kuten iäkkäiden 
henkilöiden avustaminen. Toimet voivat 
käsittää palveluja, joissa edellytetään 
tarjoajan ja vastaanottajan läheisyyttä tai 
joissa vastaanottajan tai tarjoajan on 
siirryttävä toiselle paikkakunnalle tai joissa 
palveluja tarjotaan etäsuorituksena, 
esimerkiksi Internetin kautta.

luettuna, audiovisuaaliset palvelut, vapaa-
ajan palvelut, urheilukeskukset ja 
huvipuistot ja kotiin liittyvät palvelut, kuten 
iäkkäiden henkilöiden avustaminen. Toimet 
voivat käsittää palveluja, joissa edellytetään 
tarjoajan ja vastaanottajan läheisyyttä tai 
joissa vastaanottajan tai tarjoajan on 
siirryttävä toiselle paikkakunnalle tai joissa 
palveluja tarjotaan etäsuorituksena, 
esimerkiksi Internetin kautta.

Or. en

Perustelu

Terveydenhuoltopalvelut erotetaan perusluonteisesti muista yleishyödyllisistä palveluista. 
Kun otetaan huomioon tämä laatuero ja se tosiasia, että terveydenhuolto työllistää kymmenen 
prosenttia Euroopan väestöstä ja kattaa kymmenen prosenttia Euroopan bruttokansantulosta, 
tämänkaltainen monialainen puitedirektiivi ei ole sopiva väline terveydenhuoltopalvelujen 
sääntelyyn.

Potilaiden turvallisuuden ja liikkuvuuden takaamiseksi ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten 
mahdollisimman korkean pätevyystason säilyttämiseksi olisi vahvistettava erillisiä, 
nimenomaan terveydenhuoltopalvelujen tarjontaa koskevia alakohtaisia säädöksiä. Säädösten 
on oltava Euroopan yhteisöjen oikeuskäytännön mukaisia ja niissä on otettava huomioon 
tuleva potilaiden liikkuvuutta koskevien säännösten tarkistaminen ja ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annettu direktiivi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 66
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

(14 a) On tärkeää, että direktiiviä 
sovelletaan myös terveydenhuoltoon ja että 
palvelujen tarjoamisen ja sijoittautumisen 
vapaus toteutuu täysimääräisesti myös tällä 
alalla. Terveydenhuoltohan ei ole 
merkittävää vain talouskasvun kannalta, 
vaan Euroopan kansalaisten on myös tällä 
alalla voitava hyötyä perusvapauksistaan ja 
voitava helpommin käyttää muista tai 
muissa maissa tarjottavia palveluja. 
Kansanterveyden suojelu on toisaalta 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
mukaan myös tärkeää yleisen edun 
kannalta, mikä saattaa oikeuttaa 
rajoittamaan sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta. 
Kansanterveyden suojelu on näin ollen 
otettava asianmukaisesti huomioon myös 
15 artiklan mukaisessa arvioinnissa.

Or. de

Perustelu

Direktiivin merkitys terveydenhuoltoalalle ja sen myönteiset vaikutukset olisi tuotava esiin. 
Juuri Euroopan kansalaiset voivat hyötyä siitä, että palvelujen tarjoamisen ja 
sijoittautumisen vapautta parannetaan. Erityisen tärkeää tämä on, jos kyseisen kansalaisen 
asuinmaassa on vaikeaa saada terveydenhuoltopalveluja. On kuitenkin myös painotettava, 
että kansanterveyden suojelu voi oikeuttaa rajoittamaan palvelujen tarjoamisen ja 
sijoittautumisen vapautta, mikäli se on tarpeen ja kohtuullista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 67
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

(14 b) Sijoittautumisen ja palvelujen 
tarjoamisen vapauden toteutuminen takaa, 
että kansalaiset voivat myös heille tärkeällä 
terveydenhuoltoalalla valita suuremmasta 
palveluvalikoimasta. Siten mahdollistetaan 
myös, että kansalaiset voivat vapaasti valita 
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lääkärinsä. Jotta kansalaiset voivat tehdä 
valintansa tietoisina kaikista tärkeistä 
seikoista, ovat direktiiviin sisältyvät 
tiedonantovelvollisuudet hyvin merkittäviä. 
Niillä taataan potilaiden liikkuessa maasta 
toiseen, että potilaalla on käytettävissään 
vähimmäismäärä tietoa palveluntarjoajista 
muissa jäsenvaltioissa. Toisaalta on 
kuitenkin myös varmistettava, ettei 
kansalaisten valinnanmahdollisuuksista 
aiheudu kohtuuttomia taloudellisia 
rasitteita sosiaaliturvajärjestelmille. 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä tehtävä vastaanotolla 
annettavan hoidon ja sairaalahoidon 
välinen ero on merkittävä sikäli, että 
jälkimmäisen osalta jäsenvaltiot voivat 
säilyttää ennakkolupaa koskevan 
vaatimuksen.

Or. de

Perustelu

On tärkeää korostaa, että potilaiden suurempi liikkuvuus ja valinnanvapaus lisäävät 
potilaiden tiedonsaantitarvetta ja että direktiiviin sisältyvät tiedonanto- ja 
avoimuusvaatimukset ovat siksi erityisen merkittäviä. Aivan yhtä tärkeää on kuitenkin myös 
varmistaa, että taloudelliset rasitteet pysyvät kohtuullisina. Tältä osin on viitattava siihen, 
miten tärkeää on käyttää eri määritelmää sairaalahoidosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 68
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

(14 a) Terveyspalvelut eivät kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen Kartika Liotardin esittämän tarkistuksen 25 ja 14 artiklan 
1 a kohdan (uusi) sekä 15 artiklan 3 a kohdan (uusi) kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 69
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Korvausominaisuus puuttuu 
toiminnasta, jonka valtio suorittaa 
vastikkeetta sosiaali-, kulttuuri-, koulutus- ja 
lainkäyttöalan tehtäviensä täyttämiseksi. 
Mainitut toimet eivät kuulu 
perustamissopimuksen 50 artiklassa 
säädetyn määritelmän piiriin eikä niihin näin 
ollen sovelleta tätä direktiiviä.

(16) Korvausominaisuus puuttuu 
toiminnasta, jonka valtio suorittaa tai jonka 
toteutuksen se delegoi vastikkeetta tai 
korvaamalla ainoastaan osaa toiminnan tai 
palvelun aiheuttamista kustannuksista 
sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, koulutus- ja 
lainkäyttöalan tehtäviensä täyttämiseksi. 
Mainitut toimet eivät kuulu 
perustamissopimuksen 50 artiklassa 
säädetyn määritelmän piiriin eikä niihin näin 
ollen sovelleta tätä direktiiviä.

Or. fr

Perustelu

Korvaus ei ole keskeinen tekijä taloudellisen tai ei-taloudellisen palvelun määrittämisessä. 
Sitä pidetään joissain jäsenvaltioissa muun muassa terveyspalveluiden tarjonnan ja hallinnan 
alalla säätelykeinona, sillä korvaus maksetaan takaisin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 70
Johdanto-osan 22 kappale

(22) Yksi varsinkin pk-yritysten kohtaamia 
perusvaikeuksia palvelutoiminnan 
aloittamisessa ja harjoittamisessa on 
viranomaismenettelyjen mutkikkuus, pituus 
ja oikeusvarmuuden puuttuminen. Tästä 
syystä yhteisön tai kansallisen tason 
nykyaikaistamiseen ja hyviin 
viranomaiskäytänteisiin tähtäävien 
aloitteiden avulla olisi laadittava 
hallinnollisen yksinkertaistamisen 
periaatteet, luotava koordinoidusti yhteisön 
tasolla keskitettyihin asiointipisteisiin 
perustuva järjestelmä, rajoitettava 
ennakkolupavelvoite tapauksiin, joissa se on 
välttämätöntä, ja otettava käyttöön periaate, 

(22) Yksi varsinkin pk-yritysten kohtaamia 
perusvaikeuksia palvelutoiminnan 
aloittamisessa ja harjoittamisessa on 
viranomaismenettelyjen mutkikkuus, pituus 
ja oikeusvarmuuden puuttuminen. Tästä 
syystä yhteisön tai kansallisen tason 
nykyaikaistamiseen ja hyviin 
viranomaiskäytänteisiin tähtäävien 
aloitteiden avulla olisi laadittava 
hallinnollisen yksinkertaistamisen 
periaatteet, luotava koordinoidusti yhteisön 
tasolla keskitettyihin asiointipisteisiin 
perustuva järjestelmä, rajoitettava 
ennakkolupavelvoite tapauksiin, joissa se on 
välttämätöntä. Tällä 
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jonka mukaan toimivaltaisen viranomaisen 
katsotaan hiljaisesti myöntäneen luvan 
tietyn määräajan kuluttua. Tällä 
nykyaikaistamistoimella, jolla turvataan 
avoimuusedellytykset sekä toimijoita 
koskevien tietojen saattaminen ajan tasalle, 
pyritään poistamaan viiveitä, kustannuksia ja 
kielteisiä vaikutuksia, jotka johtuvat 
esimerkiksi tarpeettomista, liian 
mutkikkaista tai kalliista toimenpiteistä, 
päällekkäisyyksistä, asiakirjojen esitystapaa 
koskevasta kaavamaisuudesta, 
toimivaltaisten elinten harkintavallan 
käytöstä, epämääräisistä tai liian pitkistä 
määräajoista, myönnetyn luvan 
voimassaoloajan rajoittamisesta tai 
suhteettomista kuluista ja seuraamuksista. 
Tällaisilla käytänteillä on kielteisiä 
vaikutuksia, joilla on erityisen suuri 
merkitys palveluntarjoajille, jotka haluavat 
kehittää toimintaansa muissa jäsenvaltioissa 
ja tarvitsevat koordinoitua 
yksinkertaistamista 25 jäsenvaltion 
laajentuneilla sisämarkkinoilla.

nykyaikaistamistoimella, jolla turvataan 
avoimuusedellytykset sekä toimijoita 
koskevien tietojen saattaminen ajan tasalle, 
pyritään poistamaan viiveitä, kustannuksia ja 
kielteisiä vaikutuksia, jotka johtuvat 
esimerkiksi tarpeettomista, liian 
mutkikkaista tai kalliista toimenpiteistä, 
päällekkäisyyksistä, asiakirjojen esitystapaa 
koskevasta kaavamaisuudesta, 
toimivaltaisten elinten harkintavallan 
käytöstä, epämääräisistä tai liian pitkistä 
määräajoista, myönnetyn luvan 
voimassaoloajan rajoittamisesta tai 
suhteettomista kuluista ja seuraamuksista. 
Tällaisilla käytänteillä on kielteisiä 
vaikutuksia, joilla on erityisen suuri 
merkitys palveluntarjoajille, jotka haluavat 
kehittää toimintaansa muissa jäsenvaltioissa 
ja tarvitsevat koordinoitua 
yksinkertaistamista 25 jäsenvaltion 
laajentuneilla sisämarkkinoilla.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhdenmukaisuuteen 13 artiklan 4–6 kohtien kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 71
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Hallinnollisen yksinkertaistamisen 
saavuttamiseksi ei pitäisi yleisesti asettaa 
esimerkiksi oikeaksi todistettuja käännöksiä 
koskevia muotovaatimuksia, paitsi silloin 
kun se on objektiivisesti perusteltua yleisen 
edun mukaisesta pakottavasta syystä, kuten 
työntekijöiden suojelun vuoksi. Olisi myös 
varmistettava, että lupa antaa yleensä 
oikeuden palvelutoiminnan aloittamisen tai 
sen harjoittamiseen koko jäsenvaltion 
alueella, ellei kutakin toimipaikkaa koskeva 
erillinen lupa, esimerkiksi suurien 
liiketilojen sijoittamiselle vaadittava lupa, 
ole perusteltu yleisen edun mukaisesta 
pakottavasta syystä, kuten 
kaupunkiympäristön suojelemiseksi.

(24) Hallinnollisen yksinkertaistamisen 
saavuttamiseksi ei pitäisi yleisesti asettaa 
esimerkiksi oikeaksi todistettuja käännöksiä 
koskevia muotovaatimuksia, paitsi silloin 
kun se on objektiivisesti perusteltua yleisen 
edun mukaisesta pakottavasta syystä, kuten 
työntekijöiden suojelun, kansanterveyden, 
ympäristön tai koulutuksen vuoksi. Olisi 
myös varmistettava, että lupa antaa yleensä 
oikeuden palvelutoiminnan aloittamisen tai 
sen harjoittamiseen koko jäsenvaltion 
alueella, ellei kutakin toimipaikkaa koskeva 
erillinen lupa, esimerkiksi suurien 
liiketilojen sijoittamiselle vaadittava lupa, 
ole perusteltu yleisen edun mukaisesta 
pakottavasta syystä.

Or. en

Perustelu

Kansanterveyden ohella myös koulutus on hyvin tärkeä asia jokaiselle jäsenvaltiolle. Se on 
niiden etuoikeus ja kuuluu niiden toimivaltaan (toissijaisuusperiaate).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 72
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

(27 a) Niitä tämän direktiivin määräyksiä, 
jotka koskevat lupajärjestelmiä, sovelletaan 
tapauksiin, joissa palvelun saanti tai sen 
antaminen edellyttää toimivaltaisen 
viranomaisen päätöstä. Tämä määräys ei 
koske toimivaltaisten viranomaisten 
päätöksiä erityispalvelujen antamiseen 
tarkoitettujen julkisten tai yksityisten 
laitosten perustamisesta eikä myöskään 
toimivaltaisten viranomaisten tekemiä 
sopimuksia, joista säädetään sopimusten 
tekoa koskevilla säädöksillä.

Or. de

Perustelu

On välttämätöntä erottaa toisistaan viranomaisten toimet, kuten luvan myöntäminen 
yksityisille toimijoille tai sen epääminen, ja muut viranomaisten päätökset, kuten päätökset 
uuden sairaalan perustamisesta. On ilmaistava selkeästi, että tällaiset päätökset eivät kuulu 
direktiivin soveltamisalaan. Direktiiviin sisältyvät lupamenettelyä koskevat järjestelmät 
koskevat vain yksityisiä tarjoajia, kuten yksityisiä sairaaloita, laboratorioita jne.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 73
Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

(27 b) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan kansanterveys ja 
sosiaalipolitiikan tavoitteet ovat yleisen 
edun mukaisia pakottavia syitä, jotka voivat 
oikeuttaa käyttämään lupiin liittyviä 
vaatimuksia ja muita terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalvelujen alalla käytettävissä 
olevia rajoituksia. Koska 
terveydenhuoltopalveluihin liittyy erityisiä 
riskejä, jälkikäteen tapahtuva valvonta ei 
yleensä riitä, ja siksi on oikeutettua vaatia 
lupaa ennakolta.

Or. de

Perustelu

Olisi ilmaistava selkeästi, että lupia koskevat vaatimukset ovat yleensä oikeutettuja 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen alalla – sikäli kuin ne ovat syrjimättömiä ja avoimia –
koska jälkikäteen tapahtuva valvonta ei olisi riittävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 74
Johdanto-osan 27 c kappale (uusi)

(27 c) Luvan olisi annettava 
palveluntarjoajalle mahdollisuus 
periaatteessa käyttää tai antaa palveluja 
jäsenvaltion koko alueella. Muuta 
käytäntöä sovelletaan vain, mikäli 
alueellinen rajoitus on oikeutettu 
pakottavasta syystä. Esimerkiksi 
kaupunkiympäristön suojelu edellyttää 
lupaa jokaisen yksittäisen laitoksen 
perustamiselle. Direktiiviin ei sisälly 
määräyksiä toimivallan antamisesta 
alueelliselle tai paikalliselle tasolle.

Or. de
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Perustelu

On ilmaistava selkeästi, että ympäristönsuojeluun liittyvät tarpeet oikeuttavat vaatimaan 
erityislupaa jokaisen yksittäisen laitoksen perustamiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 75
Johdanto-osan 27 d kappale (uusi)

(27 d) Tähän direktiiviin sisältyvillä lupien 
voimassaoloaikaa koskevilla säännöksillä 
ei puututa jäsenvaltioiden mahdollisuuteen 
peruuttaa luvat jälkikäteen, erityisesti 
tapauksissa, joissa lupien myöntämisen 
ehdot eivät enää täyty.

Or. de

Perustelu

Direktiivin tavoitetta, joka on julkisen terveydenhuollon ja potilasturvan korkean tason sekä 
ympäristönsuojelun korkean tason takaaminen, edellyttää, että lupa on mahdollista peruuttaa, 
jos sen myöntämisen ehdot eivät enää täyty, esimerkiksi jos sairaala ei enää täytä luvan 
myöntämisen ehtoja. On selvennettävä, että direktiivissä ei puututa tähän mahdollisuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 76
Johdanto-osan 28 kappale

(28) Jos tiettyyn toimintaan saatavissa 
olevien lupien määrä on rajattu vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuen, mistä esimerkkeinä mainittakoon 
luvan myöntäminen analogisille 
radiotaajuuksille tai vesivoimakäyttöisen 
infrastruktuurin hyödyntämiselle, olisi 
säädettävä menettelystä, jossa valinta 
suoritetaan useiden mahdollisten 
ehdokkaiden välillä, jotta vapaan kilpailun 
avulla kehitetään palveluntarjonnan laatua ja 
ehtoja käyttäjien eduksi. Tällaisessa 
menettelyssä on välttämättä varmistettava 
avoimuus ja tasapuolisuus, ja näin 

(28) Jos tiettyyn toimintaan saatavissa 
olevien lupien määrä on rajattu vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuen, mistä esimerkkeinä mainittakoon 
luvan myöntäminen analogisille 
radiotaajuuksille tai vesivoimakäyttöisen 
infrastruktuurin hyödyntämiselle, olisi 
säädettävä menettelystä, jossa valinta 
suoritetaan useiden mahdollisten 
ehdokkaiden välillä, jotta vapaan kilpailun 
avulla kehitetään palveluntarjonnan laatua ja 
ehtoja käyttäjien eduksi. Tällaisessa 
menettelyssä, johon voi sisältyä sekä 
pelkästään kaupallisia että muita kuin 
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myönnettyjen lupien voimassaoloaika ei saa 
olla kohtuuttoman pitkä, lupia ei saa uusia 
automaattisesti eikä niillä saa millään tavalla 
suosia aikaisempaa palveluntarjoajaa. 
Myönnetyn luvan voimassaoloaika on 
erityisesti asetettava siten, ettei sillä estetä 
tai rajoiteta vapaata kilpailua enempää kuin 
on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että 
investoinnit poistetaan kirjanpidossa ja 
sijoitetuille pääomille saadaan kohtuullinen 
tuotto. Tapaukset, joissa lupien lukumäärä 
on rajoitettu muista kuin vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuvista syistä, kuuluvat joka tapauksessa 
muiden tässä direktiivissä säädettyjen 
lupajärjestelmiä koskevien säännösten 
soveltamisen piiriin.

kaupallisia kriteereitä, joiden tarkoituksena 
on muun muassa suojella kansanterveyttä, 
työterveyttä ja työturvallisuutta ja 
ympäristöä tai säilyttää jäsenvaltion 
kulttuuriperintö ja koulutuksen taso, on 
välttämättä varmistettava avoimuus ja 
tasapuolisuus, ja näin myönnettyjen lupien 
voimassaoloaika ei saa olla kohtuuttoman 
pitkä, lupia ei saa uusia automaattisesti eikä 
niillä saa millään tavalla suosia aikaisempaa 
palveluntarjoajaa. Myönnetyn luvan 
voimassaoloaika on erityisesti asetettava 
siten, ettei sillä estetä tai rajoiteta vapaata 
kilpailua enempää kuin on välttämätöntä sen 
varmistamiseksi, että investoinnit poistetaan 
kirjanpidossa ja sijoitetuille pääomille 
saadaan kohtuullinen tuotto. Tapaukset, 
joissa lupien lukumäärä on rajoitettu muista 
kuin vähäisistä luonnonvaroista tai teknisistä 
valmiuksista johtuvista syistä, kuuluvat joka 
tapauksessa muiden tässä direktiivissä 
säädettyjen lupajärjestelmiä koskevien 
säännösten soveltamisen piiriin.

Or. en

Perustelu

Kansanterveyden ohella myös koulutus on hyvin tärkeä asia jokaiselle jäsenvaltiolle. Se on 
niiden etuoikeus ja kuuluu niiden toimivaltaan (toissijaisuusperiaate).

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 77
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

(28 a) Tämän direktiivin mukaan lupaa 
pidetään myönnettynä, jos hakemukseen ei 
vastata tietyn määräajan kuluessa. 
Poikkeavia säännöksiä voidaan kuitenkin 
soveltaa tiettyihin palveluihin, mikäli se on 
yleisen edun mukaisista pakottavista syistä 
objektiivisesti perusteltua. Tämä vaikuttaa 
perustellulta erityisesti kun on kyse 
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terveydenhuoltopalveluista tai palveluista, 
joihin liittyy erityisiä ympäristöriskejä.

Or. de

Perustelu

Direktiiviin sisältyvät säännökset, joiden mukaan lupa on hiljaisesti myönnetty hakemuksen 
määräajan kuluttua umpeen, soveltuvat käytettäviksi palveluihin, joihin ei liity yleisen edun 
vastaisia erityisiä riskejä. Poikkeavien säännösten soveltaminen on kuitenkin perusteltua 
erityisesti kun on kyse terveydenhuoltopalveluista ja palveluista, joihin liittyy erityisiä 
ympäristöriskejä. On selvennettävä, että kansanterveydellisistä ja ympäristösyistä on 
perusteltua soveltaa poikkeussäännöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 78
Johdanto-osan 32 kappale

(32) Kiellolla asettaa taloudellisia testejä 
luvan myöntämisen ennakkoehdoksi 
tarkoitetaan taloudellisia testejä itsessään 
eikä muita vaatimuksia, jotka ovat 
objektiivisesti perusteltavissa yleisen edun 
mukaisin pakottavin syin, kuten 
kaupunkiympäristön suojelu. Tämä kielto 
ei koske kilpailuoikeuden soveltamisesta 
vastaavien viranomaisten toimivallan 
käyttämistä.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhdenmukaisuuteen Kartika Liotardin 14 artiklan 5 kohtaan tekemän 
tarkistuksen 32 kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 79
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

(33 a) Direktiivissä tarkoitettu keskinäinen 
arviointi ei rajoita jäsenvaltioiden vapautta 
säätää korkeasta suojelun tasosta tietyille 
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yleisen edun mukaisille toimille. Tämä 
pätee erityisesti terveydenhuolto- ja 
sosiaalipolitiikan tavoitteiden määrittelyyn. 
Ne voivat oikeuttaa tiettyihin 
sijoittaumisvapautta koskeviin rajoituksiin, 
erityisesti jos ne edistävät kansanterveyden 
suojelua tai sosiaalipolitiikan tavoitteiden 
saavuttamista. Yhteisöjen tuomioistuin on 
esimerkiksi jo tunnustanut, että tietyn 
oikeusmuodon, kuten yleishyödyllisen 
järjestön oikeusmuodon, valinta tietyn 
palvelun harjoittamiseen voi olla 
perusteltua sosiaalipalvelujen alalla.

Or. de

Perustelu

Olisi nimenomaisesti mainittava, että kansanterveyden suojelun korkea taso voi oikeuttaa 
rajoittamaan sijoittautumisvapautta esimerkiksi palveluntarjoajan oikeusmuotoa koskevilla 
vaatimuksilla, jotka eivät ole perusteltuja muiden palvelujen kyseessä ollessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 80
Johdanto-osan 37 kappale

(37) Jotta varmistetaan palvelujen vapaan 
liikkuvuuden tehokas täytäntöönpano sekä 
taataan palvelujen vastaanottajille ja 
tarjoajille mahdollisuus saada ja tuottaa 
palveluja kaikkialla yhteisössä ilman rajoja, 
olisi vahvistettava periaate, jonka mukaan 
palveluntarjoajaa ei saa periaatteessa koskea 
muu laki kuin sen maan laki, johon 
palveluntarjoaja on sijoittautunut. Tämä 
periaate on välttämätön sen varmistamiseksi, 
että palveluntarjoajat ja erityisesti pk-
yritykset voivat täyden oikeusvarmuuden 
vallitessa hyödyntää sisämarkkinoiden 
tarjoamia mahdollisuuksia. Helpottamalla 
tällä tavoin palvelujen vapaata liikkuvuutta 
jäsenvaltioiden välillä, yhdistettynä 
yhdenmukaistamistoimiin ja keskinäiseen 
avunantoon, periaatteen myötä 
vastaanottajilla on mahdollisuus hyödyntää 

(37) Jotta varmistetaan palvelujen vapaan 
liikkuvuuden tehokas täytäntöönpano sekä 
taataan palvelujen vastaanottajille ja 
tarjoajille mahdollisuus saada ja tuottaa 
palveluja kaikkialla yhteisössä ilman rajoja, 
olisi vahvistettava periaate, jonka mukaan 
palveluntarjoajaa ei saa periaatteessa koskea 
muu laki kuin sen maan laki, johon 
palveluntarjoaja on sijoittautunut. Tämä niin 
kutsuttu alkuperämaaperiaate on jo 
osoittautunut toimivaksi neuvoston 
3. lokakuuta 1989 antamassa 
direktiivissä 89/552/ETY ("Televisio ilman 
rajoja") sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston 8. kesäkuuta 2000 antamassa 
direktiivissä 2000/31/EY ("direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä"). Sitä 
voidaan hyödyntää myös muihin 
palveluihin. Tämä periaate on välttämätön 
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muiden jäsenvaltioiden laadukkaiden 
palvelujen aiempaa suurempaa valikoimaa. 
Periaatteeseen olisi liitettävä palvelujen 
vastaanottajan neuvonta, joka antaa 
mahdollisuuden etenkin tiedonsaantiin 
muiden jäsenvaltioiden lainsäädännöstä, 
sekä palvelujen avoimuutta koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistaminen.

sen varmistamiseksi, että palveluntarjoajat ja 
erityisesti pk-yritykset voivat täyden 
oikeusvarmuuden vallitessa hyödyntää 
sisämarkkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia. Helpottamalla tällä tavoin
palvelujen vapaata liikkuvuutta 
jäsenvaltioiden välillä, yhdistettynä 
yhdenmukaistamistoimiin ja keskinäiseen 
avunantoon, periaatteen myötä 
vastaanottajilla on mahdollisuus hyödyntää 
muiden jäsenvaltioiden laadukkaiden 
palvelujen aiempaa suurempaa valikoimaa. 
Periaatteeseen olisi liitettävä palvelujen 
vastaanottajan neuvonta, joka antaa 
mahdollisuuden etenkin tiedonsaantiin 
muiden jäsenvaltioiden lainsäädännöstä, 
sekä palvelujen avoimuutta koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistaminen. 
Alkuperämaaperiaatteesta tehtävät 
poikkeukset on rajattava mahdollisimman 
vähiin. Tietyt poikkeukset ovat kuitenkin 
tarpeen, erityisesti ympäristönsuojeluun 
liittyvien tärkeiden näkökohtien huomioon 
ottamiseksi.

Or. de

Perustelu

Alkuperämaaperiaatteen merkitys palveluntarjoajille ja palvelujen vastaanottajille olisi 
tuotava esiin vieläkin selvemmin ja olisi viitattava palvelujen tarjoamisen vapaudesta 
annettuihin muihin direktiiveihin sisältyvästä alkuperämaaperiaatteesta saatuihin myönteisiin 
kokemuksiin. Samalla olisi kuitenkin myös tehtävä selväksi, että poikkeusten rajoittaminen 
mahdollisimman vähiin on tärkeää erityisesti ympäristönsuojelun kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 81
Johdanto-osan 42 kappale

(42) On aiheellista poiketa 
alkuperämaaperiaatteesta niiden palvelujen 
osalta, jotka ovat kokonaan kiellettyjä 
jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja 
asettautuu, jos tällainen sääntely on 
objektiivisesti perusteltu yleisen 

(42) On aiheellista poiketa 
alkuperämaaperiaatteesta niiden palvelujen 
osalta, jotka ovat kiellettyjä jäsenvaltiossa, 
johon palveluntarjoaja asettautuu, jos 
tällainen sääntely on objektiivisesti 
perusteltu yleisen järjestyksen, 



PE 350.200v02-00 20/73 AM\552506FI.doc

FI

järjestyksen, turvallisuuden tai 
kansanterveyden mukaisin syin. Poikkeus 
koskee vain kokonaiskieltoja eikä kata 
kansallisia järjestelmiä, joissa toimintaa ei 
kielletä kokonaan, vaan varataan sen 
harjoittaminen yhdelle tai useammalle 
erityistoimijalle, tai joissa kielletään 
toiminnan harjoittaminen ilman 
ennakkolupaa. Kun jäsenvaltio sallii siis 
toiminnan vain tietyille toimijoille, kyseinen 
toiminta ei ole kokonaan kiellettyä eikä sitä 
näin ollen pidetä itsessään yleistä järjestystä, 
turvallisuutta tai kansanterveyttä uhkaavana. 
Sen vuoksi ei olisi perusteltua jättää 
tällainen toiminta direktiivin 
yleisjärjestelmän ulkopuolelle.

turvallisuuden tai kansanterveyden, 
ihmisarvon suojelu mukaan lukien,
mukaisin syin. Poikkeus koskee myös 
tapauksia, joissa palvelut ovat yleisesti 
ottaen kiellettyjä, mutta tietyin ehdoin 
sallittuja. Poikkeus koskee vain 
kokonaiskieltoja eikä kata kansallisia 
järjestelmiä, joissa toimintaa ei kielletä 
kokonaan, vaan varataan sen harjoittaminen 
yhdelle tai useammalle erityistoimijalle, tai 
joissa kielletään toiminnan harjoittaminen 
ilman ennakkolupaa. Kun jäsenvaltio sallii 
siis toiminnan vain tietyille toimijoille, 
kyseinen toiminta ei ole kokonaan kiellettyä 
eikä sitä näin ollen pidetä itsessään yleistä 
järjestystä, turvallisuutta tai kansanterveyttä 
uhkaavana. Sen vuoksi ei olisi perusteltua 
tehdä yleistä poikkeusta 
alkuperämaaperiaatteesta tällaisen 
toiminnan osalta.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 17 artiklan 16 kohdan nykyinen sanamuoto on liian kapea-alainen ja ehdotettujen 
tarkistusten olisi näyttävä myös johdanto-osan kappaleissa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 82
Johdanto-osan 43 kappale

(43) Alkuperämaaperiaatetta ei ole syytä 
soveltaa sen jäsenvaltion 
erityisvaatimuksiin, johon palveluntarjoaja 
siirtyy, jotka kuuluvat olennaisina palvelun 
suorituspaikan erityisominaisuuksiin ja 
joiden noudattaminen on ehdottoman 
välttämätöntä yleisen järjestyksen, 
turvallisuuden tai kansanterveyden 
ylläpitämiseksi tai ympäristön 
suojelemiseksi. Tällaisella poikkeuksella 
tarkoitetaan viranomaisten yleisen 
kulkuväylän varaamista tai käyttöä, julkisten 
tilaisuuksien järjestämiseen liittyviä 
vaatimuksia tai työmaiden turvallisuuteen
liittyviä vaatimuksia.

(43) Alkuperämaaperiaatetta ei ole syytä 
soveltaa sen jäsenvaltion 
erityisvaatimuksiin, johon palveluntarjoaja 
siirtyy, jotka kuuluvat olennaisina palvelun 
suorituspaikan erityisominaisuuksiin tai 
ottaen huomioon ne erityiset riskit, joita 
palvelusta palvelujen 
suorittamispaikkakunnalla aiheutuu ja 
joiden noudattaminen on ehdottoman 
välttämätöntä yleisen järjestyksen, 
turvallisuuden tai kansanterveyden 
ylläpitämiseksi tai ympäristön 
suojelemiseksi. Tällaisella poikkeuksella 
tarkoitetaan viranomaisten yleisen 
kulkuväylän varaamista tai käyttöä, julkisten 
tilaisuuksien järjestämiseen liittyviä 
vaatimuksia tai työmaiden turvallisuuteen 
liittyviä vaatimuksia.

Or. de

Perustelu

Johdanto-osan kappaleen olisi 17 artiklan 16 kohdan osalta heijastettava ehdotettuja 
tarkistuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 83
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

(47 a) Alkuperämaaperiaatetta sovelletaan 
terveydenhuoltopalvelujen osalta vain 
rajoitetusti, koska useimpien 
terveydenhuoltopalvelujen antamiseen 
tarvitaan laitos, kuten esimerkiksi sairaala 
tai lääkärin vastaanotto, siinä 
jäsenvaltiossa, jossa palvelu annetaan, eikä 
näihin palveluihin siten voida soveltaa 
alkuperämaaperiaatetta. Direktiivin 
16 artiklassa olevia alkuperämaaperiaatetta 
koskevia sääntöjä voidaan soveltaa vain 
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muista jäsenvaltioista peräisin oleviin 
palveluntarjoajiin, ei palveluntarjoajan 
palveluksessa oleviin henkilöihin. Rajat 
ylittäviin terveydenhuoltopalveluihin 
voidaan lisäksi soveltaa tärkeitä yleisiä 
poikkeuksia alkuperämaaperiaatteesta, 
kuten palveluntarjoajan ammattipätevyyttä 
koskevaa poikkeusta tai 
palvelunsuorittamispaikasta aiheutuvaa 
riskiä koskevaa poikkeusta, sairaaloiden 
hygienianormit mukaan lukien. 
Kansanterveyden suojelun tärkeyden 
vuoksi on lisäksi välttämätöntä, että 
jäsenvaltioilla on edelleen mahdollisuus 
yksittäistapauksissa toteuttaa muista 
jäsenvaltioista peräisin olevien 
palveluntarjoajien vastaisia toimia.

Or. de

Perustelu

On painotettava, että vaikka alkuperämaaperiaatteen soveltamisella on terveydenhuoltoalalla 
vain rajallinen merkitys, jäsenvaltioilla on edelleen oltava mahdollisuus yksittäistapauksissa 
toteuttaa muista jäsenvaltioista peräisin olevien palveluntarjoajien vastaisia toimia. 
Alkuperämaaperiaatteen soveltaminen terveydenhuoltopalveluihin olisi selitettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Frédérique Ries

Tarkistus 84
Johdanto-osan 51 kappale

(51) Palvelujen vapaata liikkuvuutta 
koskevassa yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti, ja horjuttamatta 
jäsenvaltioiden antaman sosiaaliturvan 
taloudellista tasapainoa, olisi 
terveydenhoidosta maksettavien korvausten 
osalta lisättävä oikeusvarmuutta potilaiden 
kannalta, sillä palvelujen vastaanottajina 
potilaat hyötyvät palvelujen vapaasta 
liikkuvuudesta, sekä terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ja sosiaaliturvasta 
vastaavien tahojen kannalta.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Vaikka Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on jo vakiinnutettu potilaan 
oikeus saada lääketieteellistä hoitoa toisessa jäsenvaltiossa tietyin ehdoin (esim. jos hoitoa ei 
ole mahdollista saada asuinmaassa kohtuullisessa ajassa), on ennenaikaista vahvistaa 
terveydenhuoltopalvelujen vapaata liikkuvuutta koskevia säädöksiä ennen potilaiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien sääntöjen tarkistamisesta tehtyjen johtopäätösten tarkastelua. 
Tämänkaltainen monialainen puitedirektiivi ei ole sopiva väline terveydenhuoltopalvelujen 
sääntelyyn. Siksi on parempi vahvistaa terveydenhuoltopalveluja ja potilaiden vapaan 
liikkuvuuden parantamista koskevia erityissäädöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 85
Johdanto-osan 51 kappale

(51) Palvelujen vapaata liikkuvuutta 
koskevassa yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti, ja horjuttamatta 
jäsenvaltioiden antaman sosiaaliturvan 
taloudellista tasapainoa, olisi 
terveydenhoidosta maksettavien korvausten 
osalta lisättävä oikeusvarmuutta potilaiden 
kannalta, sillä palvelujen vastaanottajina 
potilaat hyötyvät palvelujen vapaasta 
liikkuvuudesta, sekä terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ja sosiaaliturvasta 
vastaavien tahojen kannalta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 23 artiklan kumoamista koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 86
Johdanto-osan 52 kappale

(52) Sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 

Poistetaan.
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palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä 
kesäkuuta 1971 annettua neuvoston 
asetusta (ETY) N:o 1408/71 ja etenkin sen 
säännöksiä sosiaaliturvajärjestelmään 
liittymisestä sovelletaan palkattuihin 
työntekijöihin ja itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin, jotka toimittavat 
palvelun tai osallistuvat sen suorittamiseen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 23 artiklan kumoamista koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Frédérique Ries

Tarkistus 87
Johdanto-osan 53 kappale

(53) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
22 artikla, joka koskee oikeutta saada 
korvaus toisessa jäsenvaltiossa annetuista 
terveydenhoitopalveluista, edistää osaltaan 
yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä vahvistetulla tavalla 
potilaiden vapaata liikkuvuutta ja 
rajatylittävien sairaanhoitopalvelujen 
suorittamista. Tällä säännöksellä on 
tarkoitus varmistaa, että luvan saaneilla 
sosiaalivakuutetuilla on mahdollisuus 
saada hoitoa muissa jäsenvaltioissa yhtä 
edullisilla korvausehdoilla kuin 
sosiaalivakuutetut, jotka kuuluvat näiden 
jäsenvaltioiden lainsäädännön piiriin. 
Artiklassa annetaan sosiaalivakuutetuille 
myös oikeuksia, joita näillä ei muutoin 
olisi, joten artikla on esimerkki tavasta 
harjoittaa palvelujen vapaata liikkuvuutta. 
Sen sijaan säännöksellä ei ole tarkoitus 
säännellä eikä sillä näin ollen mitenkään 
estetä korvaamasta toimivaltaisessa 
jäsenvaltiossa voimassa olevien tariffien 
mukaisesti kuluja, jotka ovat aiheutuneet 

Poistetaan.
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toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
sairaanhoidosta, vaikka ennakkolupaa ei 
olisikaan.

Or. en

Perustelu

Vaikka Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on jo vakiinnutettu potilaan 
oikeus saada lääketieteellistä hoitoa toisessa jäsenvaltiossa tietyin ehdoin (esim. jos hoitoa ei 
ole mahdollista saada asuinmaassa kohtuullisessa ajassa), on ennenaikaista vahvistaa 
terveydenhuoltopalvelujen vapaata liikkuvuutta koskevia säädöksiä ennen potilaiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien sääntöjen tarkistamisesta tehtyjen johtopäätösten tarkastelua. 
Johdanto-osan 14, 53, 54, 55, 56 ja 57 kappaleet ja 2 artiklan 2 kohdan d alakohta, 4 artiklan 
10 kohta, 17 artiklan 18 kohta ja 23 artikla kuuluvat yhteen. Monialainen puitedirektiivi ei ole 
sopiva väline terveydenhuoltopalvelujen sääntelyyn. Siksi on parempi vahvistaa 
terveydenhuoltopalveluja ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamista koskevia 
erityissäädöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 88
Johdanto-osan 53 kappale

(53) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
22 artikla, joka koskee oikeutta saada 
korvaus toisessa jäsenvaltiossa annetuista 
terveydenhoitopalveluista, edistää osaltaan 
yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä vahvistetulla tavalla 
potilaiden vapaata liikkuvuutta ja 
rajatylittävien sairaanhoitopalvelujen 
suorittamista. Tällä säännöksellä on 
tarkoitus varmistaa, että luvan saaneilla 
sosiaalivakuutetuilla on mahdollisuus 
saada hoitoa muissa jäsenvaltioissa yhtä 
edullisilla korvausehdoilla kuin 
sosiaalivakuutetut, jotka kuuluvat näiden 
jäsenvaltioiden lainsäädännön piiriin. 
Artiklassa annetaan sosiaalivakuutetuille 
myös oikeuksia, joita näillä ei muutoin 
olisi, joten artikla on esimerkki tavasta 
harjoittaa palvelujen vapaata liikkuvuutta. 
Sen sijaan säännöksellä ei ole tarkoitus 
säännellä eikä sillä näin ollen mitenkään 
estetä korvaamasta toimivaltaisessa 

Poistetaan.
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jäsenvaltiossa voimassa olevien tariffien 
mukaisesti kuluja, jotka ovat aiheutuneet 
toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
sairaanhoidosta, vaikka ennakkolupaa ei 
olisikaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 23 artiklan kumoamista koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 89
Johdanto-osan 53 kappale

(53) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
22 artikla, joka koskee oikeutta saada 
korvaus toisessa jäsenvaltiossa annetuista 
terveydenhoitopalveluista, edistää osaltaan 
yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä vahvistetulla tavalla 
potilaiden vapaata liikkuvuutta ja 
rajatylittävien sairaanhoitopalvelujen 
suorittamista. Tällä säännöksellä on 
tarkoitus varmistaa, että luvan saaneilla 
sosiaalivakuutetuilla on mahdollisuus saada 
hoitoa muissa jäsenvaltioissa yhtä edullisilla 
korvausehdoilla kuin sosiaalivakuutetut, 
jotka kuuluvat näiden jäsenvaltioiden 
lainsäädännön piiriin. Artiklassa annetaan 
sosiaalivakuutetuille myös oikeuksia, joita 
näillä ei muutoin olisi, joten artikla on 
esimerkki tavasta harjoittaa palvelujen 
vapaata liikkuvuutta. Sen sijaan 
säännöksellä ei ole tarkoitus säännellä eikä 
sillä näin ollen mitenkään estetä 
korvaamasta toimivaltaisessa jäsenvaltiossa 
voimassa olevien tariffien mukaisesti kuluja, 
jotka ovat aiheutuneet toisessa jäsenvaltiossa 
annetusta sairaanhoidosta, vaikka 
ennakkolupaa ei olisikaan.

(53) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
22 artikla, joka koskee oikeutta saada 
korvaus toisessa jäsenvaltiossa annetuista 
terveydenhoitopalveluista, edistää osaltaan 
yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä vahvistetulla tavalla 
potilaiden vapaata liikkuvuutta ja 
rajatylittävien sairaanhoitopalvelujen 
suorittamista. Tämä määräys pätee edelleen 
täysimääräisesti sairaalahoitoon, josta 
jäsenvaltioilla on Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 
edelleen oikeus vaatia ennakkolupa, mikäli 
ne joutuvat korvaamaan toisessa 
jäsenvaltiossa annetusta hoidosta 
aiheutuvia kustannuksia. Määräystä 
sovelletaan myös vastaanotolla annettuun 
hoitoon, jos potilaat pyytävät lupaa 
voidakseen hyötyä asetukseen 1408/71 
sisältyvistä erityissäännöistä. Asetuksen 
N:o 1408/71 22 artiklalla on tarkoitus 
varmistaa, että luvan saaneilla 
sosiaalivakuutetuilla on mahdollisuus saada 
hoitoa muissa jäsenvaltioissa yhtä edullisilla 
korvausehdoilla kuin sosiaalivakuutetut, 
jotka kuuluvat näiden jäsenvaltioiden 
lainsäädännön piiriin. Artiklassa annetaan 
sosiaalivakuutetuille myös oikeuksia, joita 
näillä ei muutoin olisi, joten artikla on 
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esimerkki tavasta harjoittaa palvelujen 
vapaata liikkuvuutta. Sen sijaan 
säännöksellä ei ole tarkoitus säännellä eikä 
sillä näin ollen mitenkään estetä 
korvaamasta toimivaltaisessa jäsenvaltiossa 
voimassa olevien tariffien mukaisesti kuluja, 
jotka ovat aiheutuneet toisessa jäsenvaltiossa 
annetusta sairaanhoidosta, vaikka 
ennakkolupaa ei olisikaan.

Or. de

Perustelu

Asetuksen 1408/71 22 artiklan ja direktiiviehdotuksen 23 artiklan välinen suhde olisi 
selitettävä johdanto-osan kappaleessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Frédérique Ries

Tarkistus 90
Johdanto-osan 54 kappale

(54) Kun otetaan huomioon palvelujen 
vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön kehitys, 
ennakkolupaa koskeva edellytys 
jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmästä 
suoritettavan taloudellisen korvauksen 
saamiseksi toisessa jäsenvaltiossa 
annetusta muusta terveydenhoidosta kuin 
sairaalahoidosta on poistettava, ja 
jäsenvaltioiden on tältä osin mukautettava 
säännöksiään. Kun kyseinen hoito 
korvataan jäsenvaltion, jossa henkilö on 
vakuutettu, sairausvakuutusjärjestelmän 
takaamissa rajoissa, tällainen poistaminen 
ei vakavasti horjuta 
sairausvakuutusjärjestelmien taloudellista 
tasapainoa. Yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti ehdot, joita 
jäsenvaltiot asettavat alueellaan muun kuin 
sairaalahoidon korvaamiselle, ovat 
sovellettavissa tapaukseen, joissa hoito 
annetaan muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, 
jossa henkilö on vakuutettu, siltä osin kuin 
ne ovat yhteensopivia yhteisön säännöstön 

Poistetaan.
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kanssa. Samoin lupajärjestelmien, jotka 
koskevat muussa jäsenvaltiossa annetun 
hoidon korvaamista, on yhteisöjen 
oikeuskäytännön mukaisesti noudatettava 
tässä direktiivissä lupien 
myöntämisehdoista ja -menettelyistä 
annettuja säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Vaikka Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on jo vakiinnutettu potilaan 
oikeus saada lääketieteellistä hoitoa toisessa jäsenvaltiossa tietyin ehdoin (esim. jos hoitoa ei 
ole mahdollista saada asuinmaassa kohtuullisessa ajassa), on ennenaikaista vahvistaa 
terveydenhuoltopalvelujen vapaata liikkuvuutta koskevia säädöksiä ennen potilaiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien sääntöjen tarkistamisesta tehtyjen johtopäätösten tarkastelua. 
Johdanto-osan 14, 53, 54, 55, 56 ja 57 kappaleet ja 2 artiklan 2 kohdan d alakohta, 4 artiklan 
10 kohta, 17 artiklan 18 kohta ja 23 artikla kuuluvat yhteen. Monialainen puitedirektiivi ei ole 
sopiva väline terveydenhuoltopalvelujen sääntelyyn. Siksi on parempi vahvistaa 
terveydenhuoltopalveluja ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamista koskevia 
erityissäädöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 91
Johdanto-osan 54 kappale

(54) Kun otetaan huomioon palvelujen 
vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön kehitys, 
ennakkolupaa koskeva edellytys 
jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmästä 
suoritettavan taloudellisen korvauksen 
saamiseksi toisessa jäsenvaltiossa 
annetusta muusta terveydenhoidosta kuin 
sairaalahoidosta on poistettava, ja 
jäsenvaltioiden on tältä osin mukautettava 
säännöksiään. Kun kyseinen hoito 
korvataan jäsenvaltion, jossa henkilö on 
vakuutettu, sairausvakuutusjärjestelmän 
takaamissa rajoissa, tällainen poistaminen 
ei vakavasti horjuta 
sairausvakuutusjärjestelmien taloudellista 

Poistetaan.
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tasapainoa. Yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti ehdot, joita 
jäsenvaltiot asettavat alueellaan muun kuin 
sairaalahoidon korvaamiselle, ovat 
sovellettavissa tapaukseen, joissa hoito 
annetaan muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, 
jossa henkilö on vakuutettu, siltä osin kuin 
ne ovat yhteensopivia yhteisön säännöstön 
kanssa. Samoin lupajärjestelmien, jotka 
koskevat muussa jäsenvaltiossa annetun 
hoidon korvaamista, on yhteisöjen 
oikeuskäytännön mukaisesti noudatettava 
tässä direktiivissä lupien 
myöntämisehdoista ja -menettelyistä 
annettuja säännöksiä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 23 artiklan kumoamista koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Frédérique Ries

Tarkistus 92
Johdanto-osan 55 kappale

(55) Yhteisöjen tuomioistuimen palvelujen 
vapaata liikkuvuutta koskevan 
oikeuskäytännön mukaisesti 
ennakkolupaan perustuva järjestelmä, 
jossa korvaus suoritetaan muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa henkilö on 
vakuutettu, annetusta sairaalahoidosta, 
vaikuttaa perustellulta, kun otetaan 
huomioon tarve varmistaa sairaalalaitosten 
määrän, niiden maantieteellisen 
jakautumisen sekä näiden laitosten 
sisäisten järjestelyjen ja varustelun 
suunnittelu tai niiden 
sairaanhoitopalvelujen luonne, joita 
sairaalat pystyvät tarjoamaan. Tällä 
suunnittelulla pyritään takaamaan, että 
kyseisen jäsenvaltion alueella on saatavilla 
riittävästi ja pysyvästi monipuolisia 
laadukkaita sairaalahoitopalveluja, ja 

Poistetaan.
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pyritään hallitsemaan kustannuksia ja 
välttämään niin pitkälle kuin mahdollista 
taloudellisten, teknisten ja 
henkilöstöresurssien tuhlaaminen. 
Yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti 
sairaalahoidon käsite on määriteltävä 
objektiivisesti, ja ennakkolupajärjestelmän 
on oltava yleisen edun mukaiseen 
tavoitteeseen nähden oikeasuhteinen.

Or. en

Perustelu

Tämä on yksi johdanto-osan 14, 53, 54, 55, 56, 57 kappaleisiin ja 2 artiklan 2 kohdan 
d alakohtaan, 4 artiklan 10 kohtaan, 17 artiklan 18 kohtaan ja 23 artiklaan tehdyistä 
tarkistuksista, joiden tarkoituksena on poistaa terveydenhuoltopalvelut tämän direktiivin 
soveltamisalasta. Tämänkaltainen monialainen puitedirektiivi ei ole sopiva väline 
terveydenhuoltopalvelujen sääntelyyn. Siksi on parempi vahvistaa terveydenhuoltopalveluja 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamista koskevia erityissäädöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 93
Johdanto-osan 55 kappale

(55) Yhteisöjen tuomioistuimen palvelujen 
vapaata liikkuvuutta koskevan 
oikeuskäytännön mukaisesti 
ennakkolupaan perustuva järjestelmä, 
jossa korvaus suoritetaan muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa henkilö on 
vakuutettu, annetusta sairaalahoidosta, 
vaikuttaa perustellulta, kun otetaan 
huomioon tarve varmistaa sairaalalaitosten 
määrän, niiden maantieteellisen 
jakautumisen sekä näiden laitosten 
sisäisten järjestelyjen ja varustelun 
suunnittelu tai niiden 
sairaanhoitopalvelujen luonne, joita 
sairaalat pystyvät tarjoamaan. Tällä 
suunnittelulla pyritään takaamaan, että 
kyseisen jäsenvaltion alueella on saatavilla 

Poistetaan.
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riittävästi ja pysyvästi monipuolisia 
laadukkaita sairaalahoitopalveluja, ja 
pyritään hallitsemaan kustannuksia ja 
välttämään niin pitkälle kuin mahdollista 
taloudellisten, teknisten ja
henkilöstöresurssien tuhlaaminen. 
Yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti 
sairaalahoidon käsite on määriteltävä 
objektiivisesti, ja ennakkolupajärjestelmän 
on oltava yleisen edun mukaiseen 
tavoitteeseen nähden oikeasuhteinen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 23 artiklan kumoamista koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Frédérique Ries

Tarkistus 94
Johdanto-osan 56 kappale

(56) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
22 artiklassa säädetään olosuhteista, joissa 
kansallinen toimivaltainen viranomainen ei 
voi evätä kyseisen artiklan nojalla haettua 
lupaa. Jäsenvaltiot eivät voi evätä lupaa, 
jos sairaalahoito kuuluu kyseisen 
jäsenvaltion alueella sen sosiaaliturvan 
piiriin ja jos samanlaista tai 
tehokkuudeltaan samantasoista hoitoa ei 
voi saada ajoissa kyseisen jäsenvaltion 
alueella sosiaaliturvajärjestelmän mukaisin 
edellytyksin. Hyväksyttävää aikaa koskevaa 
edellytystä on yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti arvioitava 
kaikkien niiden olosuhteiden perusteella, 
jotka ovat luonteenomaisia kullekin 
konkreettiselle tapaukselle ottaen 
asianmukaisesti huomioon sekä potilaan 
lääketieteellisen tilanteen luvan hakemisen 
ajankohtana että sen aikaisemmat vaiheet 
ja sairauden todennäköisen etenemisen.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tämä on yksi johdanto-osan 14, 53, 54, 55, 56, 57 kappaleisiin ja 2 artiklan 2 kohdan 
d alakohtaan, 4 artiklan 10 kohtaan, 17 artiklan 18 kohtaan ja 23 artiklaan tehdyistä 
tarkistuksista, joiden tarkoituksena on poistaa terveydenhuoltopalvelut tämän direktiivin 
soveltamisalasta. Tämänkaltainen monialainen puitedirektiivi ei ole sopiva väline 
terveydenhuoltopalvelujen sääntelyyn. Siksi on parempi vahvistaa terveydenhuoltopalveluja 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamista koskevia erityissäädöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 95
Johdanto-osan 56 kappale

(56) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
22 artiklassa säädetään olosuhteista, joissa 
kansallinen toimivaltainen viranomainen ei 
voi evätä kyseisen artiklan nojalla haettua 
lupaa. Jäsenvaltiot eivät voi evätä lupaa, 
jos sairaalahoito kuuluu kyseisen 
jäsenvaltion alueella sen sosiaaliturvan 
piiriin ja jos samanlaista tai 
tehokkuudeltaan samantasoista hoitoa ei 
voi saada ajoissa kyseisen jäsenvaltion 
alueella sosiaaliturvajärjestelmän mukaisin 
edellytyksin. Hyväksyttävää aikaa koskevaa 
edellytystä on yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti arvioitava 
kaikkien niiden olosuhteiden perusteella, 
jotka ovat luonteenomaisia kullekin 
konkreettiselle tapaukselle ottaen 
asianmukaisesti huomioon sekä potilaan 
lääketieteellisen tilanteen luvan hakemisen 
ajankohtana että sen aikaisemmat vaiheet 
ja sairauden todennäköisen etenemisen.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 23 artiklan kumoamista koskevan tarkistuksen kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Frédérique Ries

Tarkistus 96
Johdanto-osan 57 kappale

(57) Toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut 
jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien 
korvaukset eivät saisi olla pienempiä kuin 
niiden omilla alueilla annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut 
sosiaaliturvajärjestelmien korvaukset. 
Palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevan 
yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti luvan 
puuttuessa hoidon korvaaminen valtion, 
jossa henkilö on vakuutettu, 
korvaustaulukon perusteella ei vaikuttaisi 
merkittävästi sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoitukseen. Jos lupa on myönnetty, 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 
puitteissa esitettyjen kulujen korvaaminen 
suoritetaan hoidon antaneen jäsenvaltion 
korvaustaulukoiden mukaan. Jos kulujen 
kattamisen taso on kuitenkin alhaisempi 
kuin se, johon potilaalla olisi ollut oikeus, 
jos hän olisi saanut saman hoidon 
jäsenvaltiossa, jossa hän on vakuutettu, 
korvaavan jäsenvaltion on täydennettävä 
korvausta siihen määrään asti, jota se olisi 
soveltanut kyseiseen tapaukseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on yksi johdanto-osan 14, 53, 54, 55, 56, 57 kappaleisiin ja 2 artiklan 2 kohdan 
d alakohtaan, 4 artiklan 10 kohtaan, 17 artiklan 18 kohtaan ja 23 artiklaan tehdyistä 
tarkistuksista, joiden tarkoituksena on poistaa terveydenhuoltopalvelut tämän direktiivin 
soveltamisalasta. Tämänkaltainen monialainen puitedirektiivi ei ole sopiva väline 
terveydenhuoltopalvelujen sääntelyyn. Siksi on parempi vahvistaa terveydenhuoltopalveluja 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamista koskevia erityissäädöksiä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 97
Johdanto-osan 57 kappale

(57) Toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut 
jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien 
korvaukset eivät saisi olla pienempiä kuin 
niiden omilla alueilla annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut 
sosiaaliturvajärjestelmien korvaukset. 
Palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevan 
yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti luvan 
puuttuessa hoidon korvaaminen valtion, 
jossa henkilö on vakuutettu, 
korvaustaulukon perusteella ei vaikuttaisi 
merkittävästi sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoitukseen. Jos lupa on myönnetty, 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 
puitteissa esitettyjen kulujen korvaaminen 
suoritetaan hoidon antaneen jäsenvaltion 
korvaustaulukoiden mukaan. Jos kulujen 
kattamisen taso on kuitenkin alhaisempi 
kuin se, johon potilaalla olisi ollut oikeus, 
jos hän olisi saanut saman hoidon 
jäsenvaltiossa, jossa hän on vakuutettu, 
korvaavan jäsenvaltion on täydennettävä 
korvausta siihen määrään asti, jota se olisi 
soveltanut kyseiseen tapaukseen.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 23 artiklan kumoamista koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 98
Johdanto-osan 57 a kappale (uusi)

(57 a) Sairaalahoidon ja vastaanotolla 
annetun hoidon välinen ero perustuu 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan siihen 
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tosiasiaan, että sairaalassa 
terveydenhuoltopalvelut annetaan 
infrastruktuurissa, jolla epäilemättä on 
erityisominaisuuksia, ja että erityisesti sekä 
sairaaloiden määrä, niiden 
maantieteellinen jakautuminen, niiden 
organisaatio ja varustelu sekä niiden 
lääketieteellisten palvelujen laji, joita ne 
pystyvät tarjoamaan, ovat näkökohtia, 
joiden vuoksi suunnittelu on välttämätöntä. 
Suunnittelulla ei vain taata riittävää ja 
jatkuvaa korkealaatuisten sairaalassa 
annettavien hoitojen monipuolista 
tarjontaa, vaan pyritään myös 
varmistamaan, että kustannuksia valvotaan 
ja että estetään rahoitus-, laitteisto- ja 
henkilöstöresurssien epätaloudellinen 
käyttö. Lääketieteellistä hoitoa ei siis 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
mukaan ole katsottava sairaalahoidoksi 
vain silloin, jos se edellyttää 
sairaalassaoloa, vaan myös, jos sen 
antamiseen tarvitaan sairaalan 
infrastruktuuria, mukaan lukien sellaisiin 
hoitoihin tarkoitetut ensiapu- ja teho-
osastot, joista potilaille aiheutuu erityinen 
vaara, tai pitkälle kehitetyt ja kalliit 
erityislaitteet, joita yleensä on vain 
sairaaloissa, kuten tietokonetomografiassa 
käytetyt laitteet.

Or. de

Perustelu

Direktiivissä ehdotettua sairaalahoidon määritelmää olisi muutettava ja tässä johdanto-osan 
kappaleessa olisi selitettävä direktiiviin tehdyt muutokset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 99
Johdanto-osan 67 kappale

(67) On aiheellista säätää, että jäsenvaltiot 
kannustavat yhteistyössä komission kanssa 
sidosryhmiä laatimaan yhteisön tason 

Poistetaan.



PE 350.200v02-00 36/73 AM\552506FI.doc

FI

käytännesääntöjä, joiden tavoitteena on 
erityisesti palvelujen laadun parantaminen 
ja joissa otetaan huomioon kunkin 
ammatin erityispiirteet. Käytännesääntöjen 
on oltava yhteisön oikeuden mukaisia ja 
täytettävä erityisesti kilpailulainsäädännön 
vaatimukset.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 39 artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Frédérique Ries

Tarkistus 100
Johdanto-osan 68 kappale

(68) Tämä direktiivi ei estä tekemästä uusia 
lainsäädännöllisiä tai muita aloitteita 
kuluttajansuojan alalla.

(68) Tämä direktiivi ei estä tekemästä uusia 
lainsäädännöllisiä tai muita aloitteita 
kuluttajansuojan ja potilaiden vapaan 
liikkuvuuden alalla.

Or. en

Perustelu

Potilaiden liikkuvuuden parantaminen on hyvin tärkeää. Siksi olisi vahvistettava 
erityislainsäädäntöä potilaiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi ja parantamiseksi 
EU:ssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 101
Johdanto-osan 72 kappale

(72) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 8, 15, 
21 ja 47 artiklassa tunnustetut periaatteet.

(72) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 8, 15, 
21, 34–38 ja 47 artiklassa tunnustetut 
periaatteet.
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Or. fr

Perustelu

Nämä perusoikeuskirjan eri artiklat koskevat tämän direktiiviehdotuksen johdanto-osan 
72 kappaleessa mainittuja siviilioikeuksia. Lisäksi olisi viitattava myös sosiaalis-
taloudellisiin, sosiaaliturvaa ja sosiaaliapua, terveyden suojelemista, yleisiä taloudellista 
etuja koskevien palveluiden saatavuutta, ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa koskeviin 
oikeuksiin. Kaikissa on päämääränä saavuttaa korkeatasoinen turvataso tai jopa parantaa 
laatua, ja melkein kaikissa edellytetään yhteisön lakien lisäksi kansallisten säännösten ja 
käytäntöjen noudattamista mahdollisuuksien mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 102
1 artikla

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
yleissäännökset, joiden avulla edistetään 
palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta.

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
yleissäännökset, joiden avulla edistetään 
palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta. Direktiivi ei 
velvoita jäsenvaltioita vapauttamaan 
yleishyödyllisiä palveluja eikä 
yksityistämään tällaisia palveluja tarjoavia 
julkisia laitoksia eikä myöskään 
lakkauttamaan olemassa olevia 
monopoleja.

Or. de

Perustelu

On selvennettävä, että direktiivillä ei velvoiteta jäsenvaltioita vapauttamaan yleishyödyllisiä 
palveluja eikä yksityistämään tällaisia palveluja tarjoavia julkisia laitoksia, eikä myöskään 
lakkauttamaan olemassa olevia monopoleja, arpajaiset mukaan lukien. Monopolit hillitsevät 
toisaalta pelihimoa ja hankkivat toisaalta tuloja tärkeisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. 
Selvennykset on sisällytettävä itse direktiiviin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Frédérique Ries

Tarkistus 103
2 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) terveys- ja terveydenhuoltopalvelut;
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Or. en

Perustelu

Tämä on yksi johdanto-osan 14, 53, 54, 55, 56, 57 kappaleisiin ja 2 artiklan 2 kohdan 
d alakohtaan, 4 artiklan 10 kohtaan, 17 artiklan 18 kohtaan ja 23 artiklaan tehdyistä 
tarkistuksista, joiden tarkoituksena on poistaa terveydenhuoltopalvelut tämän direktiivin 
soveltamisalasta. Tämänkaltainen monialainen puitedirektiivi ei ole sopiva väline 
terveydenhuoltopalvelujen sääntelyyn. Siksi on parempi vahvistaa terveydenhuoltopalveluja 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamista koskevia erityissäädöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 104
2 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) vedenjakelupalvelut.

Or. fr

Perustelu

Direktiivissä ei saa asettaa kyseenalaiseksi sitä, että vedenjakelupalvelut pysyvät 
julkishallinnon piirissä. Erityisesti lupajärjestelmiä koskeviin artikloihin 9–15 on liitettävä 
julkisyhteisöjen tarjoamia yleishyödyllisiä palveluita koskevat erityisjärjestelyt.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 105
3 artiklan 2 kohta

Tämän direktiivin soveltaminen ei estä 
soveltamasta muiden yhteisön säädösten 
säännöksiä niissä säänneltyjen palvelujen 
osalta.

Tätä direktiiviä sovelletaan, mikäli ei 
sovelleta muita yhteisön säädösten 
säännöksiä niissä säänneltyjen palvelujen 
osalta.

Or. de

Perustelu

Palveludirektiivin säännöksiä ei pitäisi soveltaa, jos yhteisön säädöksiin sisältyy 
ympäristöpalvelujen tuottamisen aloittamista ja tarjoamista koskevia vaatimuksia (esim. 
EMAS-asetus, jätteitä koskeva puitedirektiivi). Direktiiviin ei pitäisi sisällyttää toiminnan 



AM\552506FI.doc 39/73 PE 350.200v02-00

FI

harjoittamista koskevia nykyisiä laatuvaatimuksia. Direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa olisi siksi 
tuotava esiin yhteisön muiden säännösten sovellettavuus palvelujen tarjoamisen ja 
sijoittautumisen vapauteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Frédérique Ries

Tarkistus 106
4 artiklan 10 kohta

10. ’sairaalahoidolla’ lääketieteellistä 
hoitoa, jota voidaan antaa ainoastaan 
sairaanhoitolaitoksessa ja joka 
periaatteessa edellyttää hoitoa saavan 
henkilön majoittumista laitokseen; 
asianomaisen sairaanhoitolaitoksen nimi, 
organisaatio ja rahoitustapa eivät ole 
olennaisia kyseisen hoidon määrittelyn 
kannalta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on yksi johdanto-osan 14, 53, 54, 55, 56, 57 kappaleisiin ja 2 artiklan 2 kohdan 
d alakohtaan, 4 artiklan 10 kohtaan, 17 artiklan 18 kohtaan ja 23 artiklaan tehdyistä 
tarkistuksista, joiden tarkoituksena on poistaa terveydenhuoltopalvelut tämän direktiivin 
soveltamisalasta. Tämänkaltainen monialainen puitedirektiivi ei ole sopiva väline 
terveydenhuoltopalvelujen sääntelyyn. Siksi on parempi vahvistaa terveydenhuoltopalveluja 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamista koskevia erityissäädöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 107
4 artiklan 10 kohta

10. ’sairaalahoidolla’ lääketieteellistä 
hoitoa, jota voidaan antaa ainoastaan 
sairaanhoitolaitoksessa ja joka 
periaatteessa edellyttää hoitoa saavan 
henkilön majoittumista laitokseen; 
asianomaisen sairaanhoitolaitoksen nimi, 
organisaatio ja rahoitustapa eivät ole 
olennaisia kyseisen hoidon määrittelyn 

Poistetaan.
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kannalta;

Or. de

Perustelu

Sairaalahoidon määritelmä olisi siirrettävä 23 artiklaan sen selventämiseksi, että kyse ei ole 
ainoastaan sairaalassa annettavan hoidon yleisestä määritelmästä, vaan että määritelmällä 
rajataan 23 artiklassa tarkoitettu soveltamisala.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 108
4 artiklan 13 a kohta (uusi)

13 a. "säännellyn terveydenhoitoammatin 
harjoittajalla": säännellyn 
terveydenhoitoammatin harjoittajaa, joka 
tarjoaa palveluita, kuten sairaanhoito-, 
terveydenhoito- ja lääkepalveluita, tautien 
diagnosoimiseksi tai hoitamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Terveydenhoitoammatin harjoittajaa koskeva määritelmä on tarpeen, jotta terveyspalveluiden 
poissulkemista rajoitetaan. Sitä esitetään Kartika Liotardin tarkistuksessa 25 (2 artiklan 
2 kohdan c alakohtaan (uusi)).

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 109
5 artiklan 3 kohta

3. Edellä 2 kohtaa ei sovelleta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin ../../EY 
46 artiklassa ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin ../../EY 45 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin.

3. Edellä 2 kohtaa ei sovelleta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin ../../EY 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin ../../EY säännöksiin

Or. fr
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Perustelu

Näiden kahden käsittelyssä olevan direktiivin muita säännöksiä voidaan soveltaa, joten on 
suositeltavampaa viitata tarpeen vaatiessa niihin, eikä erityisiin säännöksiin 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 110
7 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) palveluun sovellettavat ympäristöä 
koskevat säännökset, työoikeus ja 
työllisyysehdot, jotka koskevat vähintään 
kyseessä olevaa palvelua, kuluttajansuoja-
alan asianmukaiset säännökset ja terveys-
ja turvallisuusmääräykset;

Or. nl

Perustelu

Ulkomaisten palveluntarjoajien on erittäin hankala tietää, mitkä säännöt ovat voimassa 
maassa, jossa palvelut tarjotaan. Siksi ympäristölainsäädäntöä, työehtoja jne. koskevaa tietoa 
pitää saada yhdestä toimipisteestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 111
13 artiklan 4 kohta

4. Ellei vastausta ole saatu 3 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluttua, lupa on 
katsottava myönnetyksi. Määrättyjen 
toimien osalta voidaan kuitenkin säätää 
erityisjärjestelmästä, kun se on 
objektiivisesti perusteltua yleisen edun 
mukaisin pakottavin syin.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Lupa ei voi olla automaattinen, jos vastaanottotodistuksen määräaikaa ei kunnioiteta. 
Viranomaisten on voitava tarkastella pyyntöä kunnollisesti parhaissa mahdollisissa 
olosuhteissa, mutta niiden on tehtävä päätös mahdollisimman nopeasti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 112
13 artiklan 5 kohdan c alakohta

c) maininta siitä, että jos vastausta ei ole 
annettu säädetyssä määräajassa, lupa on 
katsottava myönnetyksi.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 13 artiklan 4 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 113
14 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) Yleishyödylliset sosiaalipalvelut, joiden 
osalta asianomainen jäsenvaltio tai yhteisö 
on ottanut käyttöön erityisiä julkisen 
palvelun velvoitteita, mukaan lukien, mutta 
ei yksinomaan, sellaisille henkilöille 
tarkoitetut terveys- ja kotihoitopalvelut; 
jotka eivät kykene ikänsä tai vamman 
vuoksi, tai siksi, että he ovat lapsia, 
viettämään täysin itsenäistä elämää;

Or. fr

Perustelu

Terveyspalvelut ovat jäsenvaltioille keskeinen keino kansalaisten terveydenhoidon 
järjestämiseksi ja varmistamiseksi erityisesti julkisista varoista rahoitettavissa eri 
järjestelmissä. EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 5 kohdassa, joka pysyy ennallaan 
uudessa perustuslakisopimuksessa, katsotaan, että terveys- ja sairaanhoitopalveluiden 
järjestäminen ja tarjoaminen ovat jäsenvaltioiden vastuulla. Tämän ehdotuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle jätetään siten palvelut, joita rahoitetaan kokonaan tai osittain 
julkisista varoista ja joihin sovelletaan kansallisen lain nojalla erityisiä julkisia palveluita 
koskevia velvoitteita.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 114
14 artiklan 8 kohta

8. velvoite kirjoittautua tietyksi ajaksi 
kyseisen valtion alueella pidettäviin 
rekistereihin tai harjoittaa toimintaa tietyn 
ajan kyseisen valtion alueella.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 115
15 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on tutkittava, sisältyykö 
niiden oikeusjärjestelmään 2 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia ja varmistettava, 
että vaatimukset ovat 3 kohdassa 
tarkoitettujen ehtojen mukaiset. 
Jäsenvaltioiden on mukautettava lakejaan, 
asetuksiaan tai hallinnollisia 
määräyksiään, jotta ne olisivat 
yhdenmukaisia mainittujen ehtojen kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on tutkittava, sisältyykö 
niiden oikeusjärjestelmään 2 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia ja osoitettava, 
ovatko vaatimukset 3 kohdassa tarkoitettujen 
ehtojen mukaiset.

Or. fr

Perustelu

Tietyissä palveluiden vapauttamista koskevissa vaatimuksissa on edettävä vähitellen. 
Kansallisten säännösten muuttamisessa 3 kohdan ehtojen mukaisesti (silloin kun se on 
tarpeen), ei saa edetä hätäisesti ja kyseisen lainsäädännön yhdenmukaistamista koskevan 
tavoitteen kustannuksella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 116
15 artiklan 3 kohdan johdanto-osa

3. Jäsenvaltioiden on tarkastettava, että 
2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset täyttävät 
seuraavat ehdot:

3. Jäsenvaltioiden on osoitettava, että 
2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset täyttävät 
seuraavat ehdot:
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Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 15 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 117
15 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Tämän artiklan soveltamisalaan eivät 
kuulu yleishyödylliset sosiaalipalvelut, 
joiden osalta asianomainen jäsenvaltio tai 
yhteisö on ottanut käyttöön erityisiä 
julkisen palvelun velvoitteita, mukaan 
lukien, mutta ei yksinomaan, sellaisille 
henkilöille tarkoitetut terveys- ja 
kotihoitopalvelut; jotka eivät kykene 
korkeasta iästä tai muusta heikentävästä 
syystä johtuen, tai siksi, että he ovat lapsia, 
viettämään täysin itsenäistä elämää;.

Or. fr

Perustelu

Terveyspalvelut ovat jäsenvaltioille keskeinen keino kansalaisten terveydenhoidon 
järjestämiseksi ja varmistamiseksi erityisesti julkisista varoista rahoitettavissa eri 
järjestelmissä. EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 5 kohdassa, joka pysyy ennallaan 
uudessa perustuslakisopimuksessa, katsotaan, että terveys- ja sairaanhoitopalveluiden 
järjestäminen ja tarjoaminen ovat jäsenvaltioiden vastuulla. Tämän ehdotuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle jätetään siten palvelut, joita rahoitetaan kokonaan tai osittain 
julkisista varoista ja joihin sovelletaan kansallisen lain nojalla erityisiä julkisia palveluita 
koskevia velvoitteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 118
15 artiklan 3 b kohta (uusi)

3 b. Tämän artiklan 1–3 kohtien 
säännösten mukaisesti kerätyillä tiedoilla 
pitää voida parantaa palveluiden 
saatavuutta ja laatua. Jäsenvaltiot 
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kannustavat yhdessä komission ja 
Euroopan parlamentin kanssa kansallisten 
palveluiden laatua tai saatavuutta 
koskevien toimien tai säännösten 
käyttöönottoa.

Or. fr

Perustelu

Vrt. 15 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Arvioinnin ei pitäisi sulkea välttämättä pois kaikkia tai joitain vaatimuksia, sillä niiden on 
ensisijaisesti varmistettava yleinen etu. Tiedoilla pitäisi voida yhdenmukaistaa 
jäsenvaltioiden väliset ehdot ja etenkin pyrkiä edelleen tavoitteeseen palveluiden saatavuuden 
ja laadun jatkuvaksi parantamiseksi, jotta kaikki kansalaiset voisivat elää yhteiskunnan ja 
Euroopan yhteiskuntamallin arvoisissa ihmisarvoisissa oloissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 119
15 artiklan 4–6 kohta

4. Jäljempänä 41 artiklassa säädetyssä 
keskinäisessä arviointikertomuksessa 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava:

Poistetaan.

a) vaatimukset, jotka ne aikovat pitää 
voimassa sekä syyt, joiden perusteella ne 
arvioivat vaatimusten olevan 3 kohdan 
ehtojen mukaisia, ja
b) vaatimukset, jotka on poistettu tai joita 
on lievennetty.
5. Tämän direktiivin voimaantulopäivästä 
alkaen jäsenvaltiot eivät saa asettaa 
2 kohdassa tarkoitetun tyyppisiä uusia 
vaatimuksia, elleivät ne ole 3 kohdassa 
säädettyjen ehtojen mukaisia ja johdu 
uusista olosuhteista.
6. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle laissa, asetuksissa ja 
hallinnollisissa määräyksissä olevista 
uusista säännöksistä luonnosvaiheessa, jos 
niissä säädetään 5 kohdassa tarkoitetuista 
vaatimuksista, sekä niihin liittyvistä 
perusteluista. Komissio saattaa mainitut 
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säännökset muiden jäsenvaltioiden tietoon.
Ilmoituksen tekeminen ei estä jäsenvaltioita 
hyväksymästä kyseisiä säännöksiä.
Komissio tutkii kolmen kuukauden 
kuluessa ilmoituksen tekemisestä, ovatko 
säännökset yhteensopivia yhteisön 
säännöstön kanssa, ja tekee tarvittaessa 
päätöksen, jossa kyseistä jäsenvaltiota 
kehotetaan jättämään ne hyväksymättä tai 
poistamaan ne.

Or. fr

Perustelu

Näiden kohtien säännöksien mukaan komissio puuttuisi jäsenvaltioiden julkisen 
terveydenhuollon järjestämiseen EY:n perustamissopimuksen ja etenkin sen 152 artiklan 
5 kohdan vastaisesti. Kyseisen artiklan mukaan terveys- ja sairaanhoitopalveluiden 
järjestäminen ja tarjoaminen ovat jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 120
16 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajia koskevat yksinomaan 
yhteensovitettuun alaan liittyvät 
alkuperämaan kansalliset säännökset.

Poistetaan.

Ensimmäisessä alakohdassa kansallisilla 
säännöksillä tarkoitetaan säännöksiä, jotka 
koskevat palvelutoiminnan aloittamista ja 
harjoittamista, ja erityisesti säännöksiä, 
joilla säännellään palveluntarjoajan 
käyttäytymistä, palvelun laatua tai sisältöä, 
mainontaa, sopimuksia ja 
palveluntarjoajan vastuuta.
2. Alkuperämaa on vastuussa 
palveluntarjoajan ja tämän tuottamien 
palvelujen valvonnasta myös silloin, kun 
palveluntarjoaja tuottaa palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa.
3. Jäsenvaltiot eivät voi yhteensovitettuun 
alaan liittyvistä syistä rajoittaa sellaisen 
palveluntarjoajan tuottamien palvelujen 



AM\552506FI.doc 47/73 PE 350.200v02-00

FI

vapaata liikkuvuutta, joka on sijoittautunut 
toiseen jäsenvaltioon, eivätkä jäsenvaltiot 
voi asettaa etenkään seuraavia 
vaatimuksia:
a) palveluntarjoajalle asetettu velvoite 
toimipaikasta kyseisen jäsenvaltion 
alueella;
b) palveluntarjoajalle asetettu velvoite 
antaa ilmoitus toimivaltaisille 
viranomaisille tai hankkia lupa näiltä 
viranomaisilta, mukaan luettuna velvoite 
tehdä merkintä kyseisen jäsenvaltion 
alueella voimassa olevaan rekisteriin tai 
liittyä ammattialajärjestöön;
c) palveluntarjoajalle asetettu velvoite 
käyttää osoitetta tai edustajaa tai 
prosessiosoitetta hyväksytyn henkilön 
osoitteessa kyseisen jäsenvaltion alueella;
d) palveluntarjoajalle kyseisen jäsenvaltion 
alueella asetettu kielto, joka koskee tiettyä 
asianomaisten palvelujen toteuttamiseksi 
tarvittavaa infrastruktuuria, toimisto tai 
vastaanotto mukaan luettuna;
e) palveluntarjoajalle asetettu velvoite 
noudattaa kyseisen jäsenvaltion alueella 
sovellettavia palvelutoiminnan 
harjoittamista koskevia vaatimuksia;
f) erityisen sopimusjärjestelyn soveltaminen 
palveluntarjoajan ja vastaanottajan välillä 
siten, että kyseisellä järjestelyllä estetään 
tai rajoitetaan itsenäistä palvelujen 
tarjontaa;
g) palveluntarjoajalle asetettu velvoite 
esittää kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten myöntämä toiminnan 
harjoittamiseen liittyvä erityinen 
henkilöllisyysasiakirja;
h) palvelun tarjoamiseen erottamattomasti 
kuuluvien välineiden käyttöön vaikuttavat 
vaatimukset;
i) jäljempänä 20 artiklassa, 23 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa sekä 
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevat 
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rajoitukset.

Or. fr

Perustelu

Tähän artiklaan kuuluva alkuperämaaperiaate edistäisi laillisesti toiminnan siirtämistä 
maihin, joissa vero- sosiaali- ja ympäristövaatimukset ovat heikommat. Näihin maihin 
luotaisiin niin sanottu "postilaatikkoyhtiö", joka voisi kilpailua uhmaten levittäytyä 
toimipaikastaan koko Euroopan unionin alueelle. Tämä aiheuttaisi valtavaa painetta niissä 
maissa, joissa vero- sosiaali- ja ympäristövaatimukset turvaavat yhteisen edun paremmin. 
Koko artikla on siten poistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 121
16 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Vastaanottava jäsenvaltio on kuitenkin 
vastuussa palveluntarjonnan valvonnasta, 
jotta varmistetaan, että voimassa olevia 
ympäristö-, turvallisuus-, terveydenhoito-, 
työllisyys- ja kuluttajansuojasäännöksiä 
sekä muita säännöksiä, joihin ei sovelleta 
17 artiklan nojalla alkuperämaaperiaatetta, 
noudatetaan.

Or. nl

Perustelu

Käytännössä alkuperämaasta käsin on melkein mahdotonta valvoa palvelun tarjoamista 
muihin maihin. Tämä koskee erityisesti palveluita, joihin ei sovelleta alkuperämaaperiaatetta. 
Direktiivin on oltava myös käytännöllinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 122
16 artiklan 3 kohdan johdanto-osa

3. Jäsenvaltiot eivät voi yhteensovitettuun 
alaan liittyvistä syistä rajoittaa sellaisen 
palveluntarjoajan tuottamien palvelujen 
vapaata liikkuvuutta, joka on sijoittautunut 
toiseen jäsenvaltioon, eivätkä jäsenvaltiot 

3. Jollei 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista ehdoista muuta johdu, 
jäsenvaltiot eivät voi yhteensovitettuun alaan 
liittyvistä syistä rajoittaa sellaisen 
palveluntarjoajan tuottamien palvelujen 
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voi asettaa etenkään seuraavia vaatimuksia: vapaata liikkuvuutta, joka on sijoittautunut 
toiseen jäsenvaltioon, eivätkä jäsenvaltiot 
voi asettaa etenkään seuraavia vaatimuksia:

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin ensimmäisessä osassa, joka koskee sijoittautumisvapautta, ja sen toisessa 
osassa, joka koskee palvelujen vapaata liikkuvuutta, on noudatettava samoja ehtoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 123
16 artiklan 3 kohdan c kohta

c) palveluntarjoajalle asetettu velvoite 
käyttää osoitetta tai edustajaa tai 
prosessiosoitetta hyväksytyn henkilön 
osoitteessa kyseisen jäsenvaltion alueella;

Poistetaan.

Or. sv

Perustelu

Vastuun ympäristön- ja työsuojelun noudattamisen valvonnasta on oltava jäsenvaltioilla. Jos 
vaatimus siitä, että palveluntarjoajalla on oltava osoite tai edustaja kyseisessä maassa, 
kiellettäisiin, jäsenvaltiot eivät voisi täyttää valvontatehtäväänsä. Joissakin jäsenvaltioissa 
työehdot, työympäristöön liittyvät kysymykset mukaan lukien, ratkaistaan suureksi osaksi 
ammattijärjestöjen ja työnantajien välisissä neuvotteluissa. Jotta tällaisia neuvotteluja 
voitaisiin käydä, kyseisessä maassa on oltava palveluntarjoajan edustaja. Jos vaatimus 
edustajasta kyseisessä jäsenvaltiossa jätetään pois, vaarannetaan ihmisten terveyden suojelu 
ja yhteisen ympäristön suojelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 124
16 artiklan 3 kohdan d kohta

d) palveluntarjoajalle kyseisen jäsenvaltion 
alueella asetettu kielto, joka koskee tiettyä 
asianomaisten palvelujen toteuttamiseksi 
tarvittavaa infrastruktuuria, toimisto tai 
vastaanotto mukaan luettuna;

Poistetaan.
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Or. sv

Perustelu

Vastuun ympäristön- ja työsuojelun noudattamisen valvonnasta on oltava jäsenvaltioilla. Jos 
vaatimus siitä, että palveluntarjoajalla on oltava tietynlainen infrastruktuuri kyseisessä 
maassa, kiellettäisiin, jäsenvaltiot eivät voisi täyttää valvontatehtäväänsä. Joissakin 
jäsenvaltioissa työehdot, työympäristöön liittyvät kysymykset mukaan lukien, ratkaistaan 
suureksi osaksi ammattijärjestöjen ja työnantajien välisissä neuvotteluissa. Tällaisia 
neuvotteluja on helpompi käydä, jos palveluntarjoajalla on infrastruktuuria kyseisessä 
maassa. Jos vaatimus infrastruktuurista kyseisessä jäsenvaltiossa jätetään pois, vaarannetaan 
ihmisten terveyden suojelu ja yhteisen ympäristön suojelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 125
17 artikla

Edellä 16 artiklaa ei sovelleta: Poistetaan.
1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 97/67/EY36 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin postipalveluihin;
2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/54/EY37 2 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuihin sähkön 
jakelupalveluihin;
3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/55/EY38 2 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuihin maakaasun 
jakelupalveluihin;
4) veden jakelupalveluihin;
5) direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan 
kuuluviin aihealueisiin;
6) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY39 soveltamisalaan 
kuuluviin aihealueisiin;
7) neuvoston direktiivin 77/249/ETY40 
soveltamisalaan kuuluviin aihealueisiin;
8) [ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetun] direktiivin ../../EY [..] artiklan 
säännöksiin;
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9) asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
säännöksiin, joissa säädetään 
sovellettavasta lainsäädännöstä;
10) [Euroopan unionin kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeudesta 
liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden 
alueella annetun] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin …/…/EY säännöksiin 
[, joilla muutetaan asetus (ETY) 
N:o 1612/68 sekä kumotaan] niiden 
jäsenvaltioiden, joihin edunsaajat siirtyvät, 
toimivaltaisten viranomaisten edunsaajille 
asettamista hallinnollisista 
muodollisuuksista [annetut 
direktiivit 64/221/ETY, 68/360/ETY, 
72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 
75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 
93/96/ETY];
11) kolmansien maiden kansalaisten 
tilapäisen lähettämisen tapauksessa 
jäsenvaltion, johon työntekijä lähetetään, 
vaatimaan lyhytaikaista oleskelua varten 
myönnettävään viisumiin 25 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin;
12) neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 259/9341 3 ja 4 artiklan mukaiseen 
lupajärjestelmään;
13) tekijänoikeuteen ja lähioikeuksiin, 
neuvoston direktiivissä 87/54/ETY42 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 96/9/EY43 tarkoitettuihin 
oikeuksiin sekä teollisoikeuksiin;
14) asiakirjoihin, jotka edellyttävät lain 
nojalla notaarin toimia;
15) lakisääteiseen tilintarkastukseen;
16) palveluihin, joihin sovelletaan siinä 
jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja 
siirtyy tuottamaan palveluaan, yleiseen 
järjestykseen, yleiseen turvallisuuteen ja 
kansanterveyteen liittyvin perustein 
asetettua täydellisen kiellon järjestelmää;
17) jäsenvaltion, johon palveluntarjoaja 
siirtyy, erityisiin vaatimuksiin, jotka liittyvät 
suoraan sen paikan erityispiirteisiin, jossa 
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palvelu suoritetaan, ja joiden 
noudattaminen on välttämätöntä yleisen 
järjestyksen tai yleisen turvallisuuden 
ylläpitämiseksi tai kansanterveyden tai 
ympäristön suojelemiseksi;
18) sairaalahoidon korvauksia koskevaan 
lupajärjestelmään;
19) toisessa jäsenvaltiossa 
leasingvuokrattujen ajoneuvojen 
rekisteröintiin;
20) sopimuspuolten vapauteen valita 
sopimukseensa sovellettava lainsäädäntö;
21) kuluttajan tekemiin palvelujen 
tuottamista koskeviin sopimuksiin siltä osin 
kuin niitä koskevia säännöksiä ei ole 
kokonaan yhdenmukaistettu yhteisön 
tasolla;
22) sellaisten sopimusten muodolliseen 
pätevyyteen, joilla luodaan tai siirretään 
oikeuksia kiinteään omaisuuteen, siinä 
tapauksessa, että sopimuksiin sovelletaan 
muodollisia pakottavia vaatimuksia 
kiinteän omaisuuden sijaintivaltiossa;
23) palveluntarjoajan sopimussuhteen 
ulkopuoliseen vastuuseen, kun on kyse 
jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja 
siirtyy, palveluntarjoajan toiminnan 
yhteydessä henkilölle sattuneesta 
tapaturmasta.

Or. fr

Perustelu

Tähän artiklaan kuuluva alkuperämaaperiaate edistäisi laillisesti toiminnan siirtämistä 
maihin, joissa vero- sosiaali- ja ympäristövaatimukset ovat heikommat. Näihin maihin 
luotaisiin niin sanottu "postilaatikkoyhtiö", joka voisi kilpailua uhmaten levittäytyä 
toimipaikastaan koko Euroopan unionin alueelle. Tämä aiheuttaisi valtavaa painetta niissä 
maissa, joissa vero- sosiaali- ja ympäristövaatimukset turvaavat yhteisen edun paremmin. 

Alkuperämaaperiaatetta koskevat artiklat on poistettava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 126
17 artiklan 4 kohta

4) veden jakelupalveluihin; 4) veden jakelupalveluihin, 
jätevesihuoltopalveluihin ja jätehuoltoon 
liittyviin palveluihin;

Or. de

Perustelu

Direktiivissä säädetään tiettyjä aloja koskevista poikkeuksista. Varsinkaan yleishyödyllisiä 
palveluja ei pitäisi vapauttaa kilpailulle. Nimenomaisesti soveltamisalan ulkopuolelle 
jätetään sähkö-, kaasu- ja vesihuoltoon liittyvät palvelut.

Soveltamisalan ulkopuolelle pitäisi jättää myös jätevesihuoltoa ja jätehuoltoa koskevat 
palvelut, koska ne ovat yleisen edun mukaisia. Käsite "Jätehuoltoon liittyvät palvelut" on 
laaja-alainen ja käsittää jätteiden keräämisen, kuljetuksen, hyödyntämisen, hävittämisen, 
arvioinnin, siirtämisen ja varastoinnin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 127
17 artiklan 4 kohta

4) veden jakelupalveluihin; 4) veden jakelupalveluihin ja 
jätevesihuoltopalveluihin;

Or. de

Perustelu

Ei ole tarkoituksenmukaista tehdä poikkeusta vain veden jakelupalveluista, mutta ei 
jätevesihuoltopalveluista. Myös jälkimmäisten kyseessä ollessa on yleisen edun mukaista 
erityisesti ympäristösyistä tehdä poikkeus alkuperämaaperiaatteesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 128
17 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a) säännöksiin, joita sovelletaan 
ympäristön suojelemiseksi ja turvallisuus-
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tai terveydenhuoltoalaan;

Or. nl

Perustelu

Kyse on yleisestä edusta. Monessa tapauksessa sovelletaan yhdenmukaistettua lainsäädäntöä. 
Silloin kun sitä ei sovelleta, on parempi – mm. demokraattisesta näkökulmasta – soveltaa 
ensisijaisesti sen valtion lakeja ja määräyksiä, jossa palvelu tarjotaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 129
17 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a) tilapäisesti lähetettyjen tai palkattujen 
työntekijöiden työoloihin ja työehtoihin, jos 
ne eivät kuulu direktiivin 96/71/EY 
soveltamisalaan paitsi, jos Eurooppa-
sopimusta sovelletaan kyseisiin työehtoihin 
ja työoloihin;

Or. nl

Perustelu

Työolot ja työehdot ovat ehtona terveelle työympäristölle. Eurooppa-sopimusta koskeva lisäys 
on tarpeen, jotta työmarkkinaosapuolilla olisi mahdollisuus edetä asiassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 130
17 artiklan 8 kohta

8) [ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetun] direktiivin ../../EY [..] artiklan 
säännöksiin;

8) ammattipätevyyden osalta, näkökohtiin, 
joihin sovelletaan [ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun] direktiivin ../../EY 
[..] artiklan säännöksiä;

Or. de

Perustelu

On selvennettävä, että alkuperämaaperiaatteesta tehtävä poikkeus koskee kaikkia palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevia näkökohtia, jotka liittyvät ammattipätevyyteen ja joihin 
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sovelletaan ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin II lukua. Tämä on 
erityisen tärkeää, kun on kyse terveydenhuoltoalan ammateista. Direktiivin mukaan 
vastaanottajajäsenvaltioilla on oikeus tarkistaa ammattipätevyys, ellei sitä koskevia 
vaatimuksia ole jo yhdenmukaistettu, samojen kriteerien mukaisesti kuin näitä ammatteja 
harjoittavien omien kansalaistensa ammattipätevyys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 131
17 artiklan 12 kohta

12) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 
3 ja 4 artiklan mukaiseen lupajärjestelmään;

12) jätteiden siirtojen osalta neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 259/93 3 ja 4 artiklan 
mukaiseen lupajärjestelmään, kun on kyse 
Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön 
tai Euroopan yhteisöstä tapahtuvan 
jätteiden siirtojen valvonnasta ja 
tarkastamisesta;

Or. de

Perustelu

Ehdotetuilla muutoksilla tarkennetaan määräystä. Ne tekevät siitä helpommin luettavan ja 
painottavat samalla asian ympäristöpoliittista merkitystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 132
17 artiklan 12 kohta

12) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 
3 ja 4 artiklan mukaiseen lupajärjestelmään;

12) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 
3 ja 4 artiklan sekä 6–11 artiklan mukaiseen 
lupajärjestelmään;

Or. de

Perustelu

Poikkeuksesta jätteiden kuljetusta koskevista lupavaatimuksista säädetään nimenomaisesti 
vain hävittämiseen tarkoitettujen jätteiden siirtojen osalta. Jätteiden siirtojen valvonnasta ja 
tarkastamisesta annetun EY-asetuksen perusteella ei missään tapauksessa ole perusteltua 
tehdä poikkeusta myös hyödynnettävien jätteiden siirroista. Siksi ehdotetaan, että 17 artiklan 
12 kohtaan sisällytetään myös asetuksen 259/93/ETY 6–11 artiklat, joissa säädetään 
hyödynnettävien jätteiden siirroista.
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Tätä poikkeusta koskeva täydennys ei ole tarpeen, jos direktiiviin sisällytetään yleinen 
jätehuoltoon liittyviä palveluja koskeva poikkeus, kuten 17 artiklan 4 kohtaan tehdyssä 
tarkistuksessa 2 ehdotetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 133
17 artiklan 16 kohta

16) palveluihin, joihin sovelletaan siinä 
jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja siirtyy 
tuottamaan palveluaan, yleiseen 
järjestykseen, yleiseen turvallisuuteen ja 
kansanterveyteen liittyvin perustein 
asetettua täydellisen kiellon järjestelmää;

16) palveluihin, jotka siinä jäsenvaltiossa, 
johon palveluntarjoaja siirtyy tuottamaan 
palveluaan, ovat kiellettyjä, mikäli se on 
yleiseen järjestykseen, yleiseen 
turvallisuuteen ja kansanterveyteen 
liittyvistä syistä perusteltua;

Or. de

Perustelu

Nykyisessä määräyksessä poikkeus on liian tiukasti rajattu. Jäsenvaltion olisi edelleen oltava 
mahdollisuus rajoittaa muista jäsenvaltioista peräisin olevien palvelujen tuottamista, jos 
kyseiset palvelut ovat yleensä kiellettyjä tässä jäsenvaltiossa, eikä vain mikäli niihin 
sovelletaan poikkeuksetta täydellistä kieltoa. Tämä pätee erityisesti bioeettisiin syihin 
perustuviin kieltoihin, silloinkin kun kyseinen palvelu tietyin edellytyksin voidaan 
poikkeuksellisesti sallia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 134
17 artiklan 17 kohta

17) jäsenvaltion, johon palveluntarjoaja 
siirtyy, erityisiin vaatimuksiin, jotka liittyvät 
suoraan sen paikan erityispiirteisiin, jossa 
palvelu suoritetaan, ja joiden noudattaminen 
on välttämätöntä yleisen järjestyksen tai 
yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi tai 
kansanterveyden tai ympäristön 
suojelemiseksi;

17) jäsenvaltion, johon palveluntarjoaja 
siirtyy, erityisiin vaatimuksiin, jotka liittyvät 
suoraan sen paikan erityispiirteisiin, jossa 
palvelu suoritetaan, tai palvelun 
tuottamisesta sen suorittamispaikalla 
aiheutuviin riskeihin ja joiden 
noudattaminen on välttämätöntä yleisen 
järjestyksen tai yleisen turvallisuuden 
ylläpitämiseksi tai kansanterveyden tai 
ympäristön suojelemiseksi;

Or. de
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Perustelu

Jotta poikkeuksella voidaan tehokkaasti taata terveyden ja ympäristön suojelu, sitä on 
laajennettava, niin että se kattaa kaikki palvelun suorittamispaikalla aiheutuvat todelliset 
riskit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Frédérique Ries

Tarkistus 135
17 artiklan 18 kohta

18) sairaalahoidon korvauksia koskevaan 
lupajärjestelmään;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on yksi johdanto-osan 14, 53, 54, 55, 56, 57 kappaleisiin ja 2 artiklan 2 kohdan 
d alakohtaan, 4 artiklan 10 kohtaan, 17 artiklan 18 kohtaan ja 23 artiklaan tehdyistä 
tarkistuksista, joiden tarkoituksena on poistaa terveydenhuoltopalvelut tämän direktiivin 
soveltamisalasta. Tämänkaltainen monialainen puitedirektiivi ei ole sopiva väline 
terveydenhuoltopalvelujen sääntelyyn. Siksi on parempi vahvistaa terveydenhuoltopalveluja 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamista koskevia erityissäädöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 136
17 artiklan 23 kohta

23) palveluntarjoajan sopimussuhteen 
ulkopuoliseen vastuuseen, kun on kyse 
jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja 
siirtyy, palveluntarjoajan toiminnan 
yhteydessä henkilölle sattuneesta 
tapaturmasta.

23) palveluntarjoajan sopimussuhteen 
ulkopuoliseen vastuuseen, kun on kyse 
jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja 
siirtyy, palveluntarjoajan toiminnan 
yhteydessä henkilölle sattuneesta 
tapaturmasta, sekä vastuuseen 
ympäristövahingosta

Or. nl

Perustelu

Ympäristövastuu on parempi mainita aivan korostetusti erikseen, koska jäsenvaltioiden välillä 
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on tässä asiassa huomattavia eroja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 137
17 artiklan 23 a kohta (uusi)

23 a)Rahapelitoiminta, jossa asetetaan 
rahallista arvoa omaavia panoksia 
sattumaan perustuvissa peleissä, arpajais-
ja vedonlyöntitoiminta mukaan luettuina.

Or. de

Perustelu

Sattumaan perustuvia pelejä koskevan alkuperämaaperiaatteesta tehtävän poikkeuksen, jota 
direktiiviehdotuksen 18 artiklassa käsitellään toistaiseksi väliaikaisena poikkeuksena, on 
oltava voimassa rajoittamattomaksi ajaksi ja se on siksi sisällytettävä 17 artiklaan 
lisäpoikkeuksena. Määräajan asettaminen yhteisön tasolla tapahtuvaa mahdollista 
yhdenmukaistamista ajatellen ei ole asianmukaista. Ei ole yksiselitteistä, onko sattumaan 
perustuvia pelejä tarpeen yhdenmukaistaa yhteisön tasolla. Selvää ei myöskään ole, 
hyväksyisivätkö jäsenvaltiot tämän.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 138
18 artikla

1. Edellä 16 artiklaa ei sovelleta 
siirtymäaikana:

Poistetaan.

a) varojen siirron toteutusta koskeviin 
yksityiskohtaisiin sääntöihin;
b) rahapelitoimintaan, jossa asetetaan 
rahallista arvoa omaavia panoksia 
sattumaan perustuvissa peleissä, arpajais-
ja vedonlyöntitoiminta mukaan luettuina;
c) saatavien oikeudellisen 
perintätoiminnan aloittaminen.
2. Tämän artiklan 1 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksia ei 
sovelleta, kun 40 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut yhdenmukaistamissäädökset 
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tulevat sovellettaviksi, eikä sitä sovelleta 
joka tapauksessa 1 päivän 
tammikuuta 2010 jälkeen.
3. Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettua poikkeusta ei enää sovelleta, 
kun on alettu soveltaa 40 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua 
yhdenmukaistamissäädöstä.

Or. fr

Perustelu

Tähän artiklaan kuuluva alkuperämaaperiaate edistäisi laillisesti toiminnan siirtämistä 
maihin, joissa vero- sosiaali- ja ympäristövaatimukset ovat heikommat. Näihin maihin 
luotaisiin niin sanottu "postilaatikkoyhtiö", joka voisi kilpailua uhmaten levittäytyä 
toimipaikastaan koko Euroopan unionin alueelle. Tämä aiheuttaisi valtavaa painetta niissä 
maissa, joissa vero- sosiaali- ja ympäristövaatimukset turvaavat yhteisen edun paremmin. 

Alkuperämaaperiaatetta koskevat artiklat on poistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 139
18 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) rahapelitoimintaan, jossa asetetaan 
rahallista arvoa omaavia panoksia 
sattumaan perustuvissa peleissä, arpajais-
ja vedonlyöntitoiminta mukaan luettuina;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Jos 17 artiklaan sisällytetään sattumaan perustuvia pelejä koskeva uusi rajoittamattoman 
ajan voimassa oleva poikkeus (ks. tarkistus 22) 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevat 
tähänastiset säännöt olisi jätettävä pois väliaikaisena poikkeuksena.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 140
19 artikla
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1. Poiketen siitä, mitä 16 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti 
toteuttaa palveluntarjoajan osalta, jolla on 
toimipaikka toisessa jäsenvaltiossa, 
toimenpiteen, joka koskee jotakin 
seuraavista aloista:

Poistetaan.

a) palvelujen turvallisuutta, 
kansanterveyteen liittyvät näkökohdat 
mukaan luettuina;
b) terveydenhuollon alan ammatin 
harjoittamista;
c) yleisen järjestyksen suojelua ja erityisesti 
alaikäisten suojeluun liittyviä näkökohtia.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimenpide 
voidaan toteuttaa ainoastaan 37 artiklassa 
säädettyä keskinäistä avunantomenettelyä 
noudattaen ja jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) kansallisia säännöksiä, joiden nojalla 
toimenpide toteutetaan, ei ole yhteisön 
laajuisesti yhdenmukaistettu 1 kohdassa 
tarkoitettujen alojen osalta;
b) toimenpide on vastaanottajan kannalta 
suojaavampi kuin toimenpide, jonka 
alkuperäjäsenvaltio toteuttaisi omien 
kansallisten säännöstensä nojalla;
c) alkuperäjäsenvaltio ei ole toteuttanut 
toimenpiteitä tai se on toteuttanut 
37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin nähden riittämättömiä 
toimenpiteitä;
d) toimenpide on oikeasuhteinen.

Or. fr

Perustelu

Tähän artiklaan kuuluva alkuperämaaperiaate edistäisi laillisesti toiminnan siirtämistä 
maihin, joissa vero- sosiaali- ja ympäristövaatimukset ovat heikommat. Näihin maihin 
luotaisiin niin sanottu "postilaatikkoyhtiö", joka voisi kilpailua uhmaten levittäytyä 
toimipaikastaan koko Euroopan unionin alueelle. Tämä aiheuttaisi valtavaa painetta niissä 
maissa, joissa vero- sosiaali- ja ympäristövaatimukset turvaavat yhteisen edun paremmin. 

Alkuperämaaperiaatetta koskevat artiklat on poistettava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 141
21 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Yleistä järjestystä tai turvallisuutta, 
sekä ympäristön tai kansanterveyden 
suojelemista koskevat perustellut rajoittavat 
toimet eivät ole 1 ja 2 kohdan säännösten 
vastaisia.

Or. fr

Perustelu

Vastaanottajan syrjimättömyysperiaatteen käyttöönotto aiheuttaa ongelmia 
terveyspalveluissa. Monet terveydenhuoltojärjestelmät pohjautuvat hoitojen tarjonnan 
suunnitteluun kysynnän sijasta (palvelut ovat kaikkien kansalaisten käytettävissä ketään 
syrjimättä). Uuden direktiivin mukaan toisen jäsenvaltion terveydenhuoltojärjestelmän kanssa 
sopimuksen tehnyt laitos, joka sitoutuu ottamaan vastaan potilaita tästä valtiosta, ei voisi 
suostua vastaanottajavaltion viranomaisten määräykseen hoitaa ensisijaisesti alueensa 
potilaat, vaikka terveyspalveluiden tarjontaa koskevan suunnittelun päämäärä on vastata 
alueen väestön tarpeisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Frédérique Ries

Tarkistus 142
23 artikla

Terveydenhoidon korvaaminen Poistetaan.
1. Jäsenvaltiot eivät voi asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa annettavasta muusta kuin 
sairaalahoidosta suoritettavien korvausten 
edellytykseksi luvan myöntämistä, jos tämä 
hoito kuuluu jäsenvaltion omalla alueella 
sen sosiaaliturvan piiriin.
Edellytysten ja muodollisuuksien, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot myöntävät 
alueellaan luvan muuhun kuin 
sairaalahoitoon, ja erityisesti vaatimus 
yleislääkärikäynnistä ennen 
erikoislääkärikäyntiä ja tietyntyyppisen 
hammashoidon korvaamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, on oltava 
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sellaisen potilaan kiistettävissä, jolle on 
annettu toisessa jäsenvaltiossa muuta kuin 
sairaalahoitoa.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa sosiaaliturvajärjestelmässä 
korvausten suorittamiseksi edellytettävää 
lupaa toisessa jäsenvaltiossa annettavaan 
sairaalahoitoon ei evätä, kun hoito kuuluu 
jäsenvaltion, jossa henkilö on vakuutettu, 
lakisääteisiin hoitopalveluihin ja kun sitä ei 
voida antaa potilaalle lääketieteellisesti 
hyväksyttävän ajan kuluessa ottaen 
huomioon potilaan senhetkinen 
terveydentila ja sairauden todennäköinen 
eteneminen.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut 
sosiaaliturvajärjestelmän korvaukset eivät 
ole pienempiä kuin niiden omalla alueella 
annetusta vastaavasta terveydenhoidosta 
suoritetut sosiaaliturvajärjestelmän 
korvaukset.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toisessa jäsenvaltiossa annetun 
hoidon korvaamista koskevat 
lupajärjestelmät ovat 9, 10, 11 ja 
13 artiklan mukaisia.

Or. en

Perustelu

Tämä on yksi johdanto-osan 14, 53, 54, 55, 56, 57 kappaleisiin ja 2 artiklan 2 kohdan 
d alakohtaan, 4 artiklan 10 kohtaan, 17 artiklan 18 kohtaan ja 23 artiklaan tehdyistä 
tarkistuksista, joiden tarkoituksena on poistaa terveydenhuoltopalvelut tämän direktiivin 
soveltamisalasta. Tämänkaltainen monialainen puitedirektiivi ei ole sopiva väline 
terveydenhuoltopalvelujen sääntelyyn. Siksi on parempi vahvistaa terveydenhuoltopalveluja 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamista koskevia erityissäädöksiä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 143
23 artikla

Terveydenhoidon korvaaminen Poistetaan.
1. Jäsenvaltiot eivät voi asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa annettavasta muusta kuin 
sairaalahoidosta suoritettavien korvausten 
edellytykseksi luvan myöntämistä, jos tämä 
hoito kuuluu jäsenvaltion omalla alueella 
sen sosiaaliturvan piiriin.
Edellytysten ja muodollisuuksien, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot myöntävät 
alueellaan luvan muuhun kuin 
sairaalahoitoon, ja erityisesti vaatimus 
yleislääkärikäynnistä ennen 
erikoislääkärikäyntiä ja tietyntyyppisen 
hammashoidon korvaamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, on oltava 
sellaisen potilaan kiistettävissä, jolle on 
annettu toisessa jäsenvaltiossa muuta kuin 
sairaalahoitoa.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa sosiaaliturvajärjestelmässä 
korvausten suorittamiseksi edellytettävää 
lupaa toisessa jäsenvaltiossa annettavaan 
sairaalahoitoon ei evätä, kun hoito kuuluu 
jäsenvaltion, jossa henkilö on vakuutettu, 
lakisääteisiin hoitopalveluihin ja kun sitä ei 
voida antaa potilaalle lääketieteellisesti 
hyväksyttävän ajan kuluessa ottaen 
huomioon potilaan senhetkinen 
terveydentila ja sairauden todennäköinen 
eteneminen.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut 
sosiaaliturvajärjestelmän korvaukset eivät 
ole pienempiä kuin niiden omalla alueella 
annetusta vastaavasta terveydenhoidosta 
suoritetut sosiaaliturvajärjestelmän 
korvaukset.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toisessa jäsenvaltiossa annetun 
hoidon korvaamista koskevat 
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lupajärjestelmät ovat 9, 10, 11 ja 
13 artiklan mukaisia.

Or. fr

Perustelu

Ehdotuksen 23 artiklaan sisältyvät säännökset, joista tarkistuksen esittelijä on samaa mieltä, 
eivät kuulu tähän palveluita (asettautumisvapautta ja liikkuvuutta) koskevaan direktiiviin, 
vaan niiden pitäisi kuulua erityiseen yhteisön säännökseen. Tarkistuksen esittäjä katsoo, että 
asianmukaiset säännökset ovat asetuksessa 1408/71/ETY, jota olisi tarkistettava. Tämä 
artikla olisi poistettava, koska terveydenhuoltoa, sosiaaliapua ja sosiaaliturvaa koskevat alat 
eivät kuulu tämän direktiiviehdotuksen soveltamisalaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 144
23 artikla

Terveydenhoidon korvaaminen Poistetaan.
1. Jäsenvaltiot eivät voi asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa annettavasta muusta kuin 
sairaalahoidosta suoritettavien korvausten 
edellytykseksi luvan myöntämistä, jos tämä 
hoito kuuluu jäsenvaltion omalla alueella 
sen sosiaaliturvan piiriin.
Edellytysten ja muodollisuuksien, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot myöntävät 
alueellaan luvan muuhun kuin 
sairaalahoitoon, ja erityisesti vaatimus 
yleislääkärikäynnistä ennen 
erikoislääkärikäyntiä ja tietyntyyppisen 
hammashoidon korvaamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, on oltava 
sellaisen potilaan kiistettävissä, jolle on 
annettu toisessa jäsenvaltiossa muuta kuin 
sairaalahoitoa.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa sosiaaliturvajärjestelmässä 
korvausten suorittamiseksi edellytettävää 
lupaa toisessa jäsenvaltiossa annettavaan 
sairaalahoitoon ei evätä, kun hoito kuuluu 
jäsenvaltion, jossa henkilö on vakuutettu, 
lakisääteisiin hoitopalveluihin ja kun sitä ei 
voida antaa potilaalle lääketieteellisesti 
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hyväksyttävän ajan kuluessa ottaen 
huomioon potilaan senhetkinen 
terveydentila ja sairauden todennäköinen 
eteneminen.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut 
sosiaaliturvajärjestelmän korvaukset eivät 
ole pienempiä kuin niiden omalla alueella 
annetusta vastaavasta terveydenhoidosta 
suoritetut sosiaaliturvajärjestelmän 
korvaukset.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toisessa jäsenvaltiossa annetun 
hoidon korvaamista koskevat 
lupajärjestelmät ovat 9, 10, 11 ja 
13 artiklan mukaisia.

Or. sv

Perustelu

Jos jäsenvaltiot pakotetaan rahoittamaan toisessa jäsenvaltiossa annettava sairaalahoito, 
josta ei voi saada ennakkoilmoitusta, jäsenvaltioita estetään ottamasta täyttä taloudellista ja 
demokraattista vastuuta terveyden- ja sairaanhoidosta. Käytännössä tämä johtaisi siihen, että 
toinen jäsenvaltio päättäisi siitä, miten kansalliset terveyden- ja sairaanhoitoon varatut 
määrärahat käytetään. Vastuun terveyden- ja sairaanhoidon kehittämisen suunnasta ja sen 
laajuudesta on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti oltava mahdollisimman lähellä 
kansalaisia. Kysymys potilaiden vapaasta liikkuvuudesta on tärkeä, mutta ei kuulu 
palveludirektiiviin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 145
23 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltiot eivät voi asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa annettavasta muusta kuin 
sairaalahoidosta suoritettavien korvausten 
edellytykseksi luvan myöntämistä, jos tämä 
hoito kuuluu jäsenvaltion omalla alueella 
sen sosiaaliturvan piiriin.

1. Jäsenvaltiot voivat asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa annettavasta muusta kuin 
sairaalahoidosta suoritettavien korvausten 
edellytykseksi luvan myöntämisen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisessa jäsenvaltiossa annetun 
sairaalahoidon aiheuttamat kulut 
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korvataan samalla tavalla kuin jäsenvaltion 
omalla alueella aiheutuneet kulut, kun 
hoitoa ei voida antaa kolmen kuukauden 
kuluessa omassa jäsenvaltiossa.

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava valvoa hyväksymismenettelyllä terveydenhuoltopalveluiden 
kysyntää, sillä muuten olisi mahdotonta suunnitella investointeja kansalliseen 
terveydenhoitojärjestelmään. Tällä tarkistuksella pyritään kannustamaan jäsenvaltioita 
varmistamaan asianmukainen hoitojärjestelmä, jolla potilaita autetaan mahdollisimman 
nopeasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 146
23 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut 
sosiaaliturvajärjestelmän korvaukset eivät 
ole pienempiä kuin niiden omalla alueella 
annetusta vastaavasta terveydenhoidosta 
suoritetut sosiaaliturvajärjestelmän 
korvaukset.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut 
sosiaaliturvajärjestelmän korvaukset eivät 
ole pienempiä kuin niiden omalla alueella 
annetusta vastaavasta terveydenhoidosta 
suoritetut sosiaaliturvajärjestelmän 
korvaukset. Korvausten määrä rajoittuu 
hoidosta aiheutuneisiin todellisiin 
kustannuksiin.

Or. de

Perustelu

Olisi selvennettävä, että korvausten määrä rajoittuu hoidosta aiheutuneisiin todellisiin 
kustannuksiin. Jos kustannukset ovat alhaisemmat siinä maassa, jossa potilasta hoidetaan, 
potilaalla ei ole oikeutta vaatia erotuksen korvaamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 147
23 artiklan 3 a kohta (uusi)
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3 a. "Sairaalahoidolla" tämän artiklan 
mukaisesti lääketieteellistä hoitoa, joka 
tuotetaan terveydenhuoltolaitoksessa siinä 
jäsenvaltiossa, jonka 
sosiaaliturvajärjestelmän jäsen potilas on, 
koska hoito joko vaatii potilaan 
majoittumista sairaalaan tai koska se 
voidaan tuottaa vain 
terveydenhuoltolaitoksessa, koska se on 
pitkälle erikoistunutta tai voisi saattaa 
potilaan vakavaan vaaraan. Laitoksen 
nimellä, organisaatiolla ja rahoituksella ei 
ole merkitystä tällaisen hoidon luokittelulle 
sairaalahoidoksi.

Or. de

Perustelu

Olisi selvennettävä, että korvausten määrä rajoittuu hoidosta aiheutuneisiin todellisiin 
kustannuksiin. Jos kustannukset ovat alhaisemmat siinä maassa, jossa potilasta hoidetaan, 
potilaalla ei ole oikeutta vaatia erotuksen korvaamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 148
31 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
yhteistyössä komission kanssa 
rinnakkaistoimenpiteitä kannustaakseen 
parantamaan palvelujen laatua ja puutteita 
koskevaa kriittistä tiedotusta ja erityisesti 
kehittämään yhteisön tason vertailevia 
kokeita tai testejä sekä niiden tuloksia 
koskevaa tiedotusta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Näitä toimia olisi sovellettava jo nyt kansallisella tasolla, ja ammattijärjestöjen olisi 
kannustettava jäseniään arvioimaan niiden palveluita. Monet järjestöt ovat jo ryhtyneet eri 
jäsenvaltioissa toimeen, mutta ensimmäiset konkreettiset tulokset saadaan vasta parin vuoden 
kuluttua.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 149
31 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat 
sellaisten vapaaehtoisten eurooppalaisten 
standardien kehittämistä, joiden tavoitteena 
on edistää eri jäsenvaltioiden 
palveluntarjoajien toimittamien palvelujen 
yhteensopivuutta sekä parantaa 
vastaanottajalle tiedottamista ja palvelujen 
laatua.

5. Jäsenvaltiot kannustavat yhteistyössä 
komission kanssa sellaisten vapaaehtoisten 
eurooppalaisten standardien kehittämistä, 
joiden tavoitteena on edistää eri 
jäsenvaltioiden palveluntarjoajien 
toimittamien palvelujen yhteensopivuutta 
sekä parantaa vastaanottajalle tiedottamista 
ja palvelujen laatua.

Or. fr

Perustelu

Näitä toimia olisi sovellettava jo nyt kansallisella tasolla, ja ammattijärjestöjen olisi 
kannustettava jäseniään arvioimaan niiden palveluita. Monet järjestöt ovat jo ryhtyneet eri 
jäsenvaltioissa toimeen, mutta ensimmäiset konkreettiset tulokset saadaan vasta parin vuoden 
kuluttua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 150
39 artiklan 1 kohdan johdanto-osa

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
yhteistyössä komission kanssa 
rinnakkaistoimenpiteitä kannustaakseen 
yhteisön oikeuden mukaisten yhteisön tason 
käytännesääntöjen laatimista erityisesti 
seuraavilla aloilla:

1. Jäsenvaltioiden on kannustettava
yhteistyössä komission kanssa kansallisten 
käytännesääntöjen perusteella yhteisön 
oikeuden mukaisten yhteisön tason 
käytännesääntöjen laatimista kaikilla 
unionin virallisilla kielillä erityisesti 
seuraavilla aloilla:

Or. fr

Perustelu

Tietyt kansalliset käytännesäännöt on sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön, joten ne ovat 
siten velvoittavia. On välttämätöntä, että niistä otetaan mallia ja varmistetaan, että ne ovat 
yhteisön eri sääntöjen mukaisia ja niissä kunnioitetaan yhteisön lainsäädäntöä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 151
39 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) säänneltyjä ammatteja koskevan 
kaupallisen viestinnän sisältö ja 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka 
mukautetaan kunkin ammatin 
erityispiirteisiin;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tietyt kansalliset käytännesäännöt on sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön, joten ne ovat 
siten velvoittavia. On välttämätöntä, että niistä otetaan mallia ja varmistetaan, että ne ovat 
yhteisön eri sääntöjen mukaisia ja niissä kunnioitetaan yhteisön lainsäädäntöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 152
39 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajat ilmoittavat vastaanottajan 
pyynnöstä tai kaikissa asiakirjoissa, joissa 
tarjottavat palvelut esitetään 
yksityiskohtaisesti, mahdolliset kyseistä 
palveluntarjoajaa koskevat käytännesäännöt 
sekä osoitteen, jossa nämä säännöt ovat 
sähköisesti nähtävissä, ja kielet, joilla 
säännöt ovat saatavilla.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajat ilmoittavat vastaanottajan 
kanssa käymässään kirjeenvaihdossa tai 
kaikissa asiakirjoissa, joissa tarjottavat 
palvelut esitetään, mahdolliset kyseistä 
palveluntarjoajaa koskevat käytännesäännöt 
sekä osoitteen, jossa nämä säännöt ovat 
sähköisesti nähtävissä.

Or. fr

Perustelu

Tietyt kansalliset käytännesäännöt on sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön, joten ne ovat 
siten velvoittavia. On välttämätöntä, että niistä otetaan mallia ja varmistetaan, että ne ovat 
yhteisön eri sääntöjen mukaisia ja niissä kunnioitetaan yhteisön lainsäädäntöä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 153
39 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
yhteistyössä komission kanssa 
rinnakkaistoimenpiteitä kannustaakseen 
ammattialajärjestöjä ja ammatillisia 
järjestöjä tai vastaavia elimiä panemaan 
kansallisella tasolla täytäntöön yhteisön 
tasolla hyväksytyt käytännesäännöt.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tietyt kansalliset käytännesäännöt on sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön, joten ne ovat 
siten velvoittavia. On välttämätöntä, että niistä otetaan mallia ja varmistetaan, että ne ovat 
yhteisön eri sääntöjen mukaisia ja niissä kunnioitetaan yhteisön lainsäädäntöä.


