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Tarkistus 301
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

II luku Poistetaan.
Terveydenhuollon yhteisten periaatteiden 
noudattamisesta vastaavat jäsenvaltioiden 
viranomaiset

Or. en

Perustelu

II ja III luvun välinen ero on turha. On selkeämpää poistaa molempien lukujen otsikot.

Tarkistus 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Terveydenhuollon yhteisten periaatteiden 
noudattamisesta vastaavat jäsenvaltioiden 
viranomaiset

Terveydenhuollon yhteisten periaatteiden 
noudattamisesta vastaavat jäsenvaltiot

Or. es

Perustelu

Termin "viranomaiset" käyttö johtaisi välttämättä niiden määrittelemiseen.
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Tarkistus 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hoitojäsenvaltion viranomaisten vastuu Hoitojäsenvaltion vastuu

Or. es

Perustelu

Poisto on johdonmukainen II luvun otsikon muuttavan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hoitojäsenvaltion viranomaisten vastuu Jäsenvaltioiden viranomaisten vastuu

Or. en

Perustelu

Tehokkaan rajat ylittävän yhteistyön saavuttamiseksi ja laadukkaan terveydenhuollon 
varmistamiseksi koko unionissa julkisten viranomaisten vastuuta potilaiden liikkuvuudesta ei 
pitäisi rajoittaa hoitojäsenvaltioon, vaan ulottaa se vakuutusjäsenvaltioon.

Tarkistus 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.

Adlib Express Watermark



AM\762980FI.doc 5/99 PE418.256v01-00

FI

Hoitojäsenvaltion viranomaisten vastuu
1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta. Tähän liittyen ja ottaen 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat periaatteet hoitojäsenvaltion on 
määritettävä selkeät laatu- ja 
turvallisuusstandardit alueellaan 
tarjottavaa terveydenhuoltoa varten ja 
varmistettava seuraavat seikat:
a) käytössä on mekanismit, joilla 
varmistetaan, että terveydenhuollon 
tarjoajat pystyvät täyttämään tällaiset 
standardit ottaen huomioon 
kansainvälinen lääketiede ja yleisesti 
tunnustetut hyvät lääketieteelliset 
toimintatavat
b) tällaisten standardien käytännön 
soveltamista terveydenhuollon tarjoajien 
parissa valvotaan säännöllisesti ja 
korjaavia toimia toteutetaan, kun 
asianmukaisia standardeja ei täytetä, 
ottaen huomioon lääketieteen ja 
terveysteknologian kehitys
c) terveydenhuollon tarjoajat toimittavat 
kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta potilaat 
voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, 
erityisesti tiedot tarjottavan 
terveydenhuollon saatavuudesta, 
hinnoista ja tuloksista sekä 
yksityiskohtaiset tiedot vakuutusturvasta 
tai vastaavasta henkilökohtaisesta tai 
kollektiivisesta ammatillista vastuuta 
koskevasta suojasta
d) potilailla on valituskeinoja ja taatut 
oikeussuojakeinot ja korvaukset, jos heille 
aiheutuu vahinkoa saadusta 
terveydenhuollosta
e) käytössä on riskin luonteeseen ja 
laajuuteen nähden asianmukainen 
ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 
vastaava tai keskeisiltä osin 
vertailukelpoinen takuu tai järjestely sen 
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alueella annettavaa hoitoa varten
f) henkilötietojen käsittelyssä 
kunnioitetaan perusoikeutta yksityisyyden 
suojaan niiden kansallisten 
toimenpiteiden mukaisesti, joilla pannaan 
täytäntöön henkilötietojen suojaa 
koskevat yhteisön säännökset, erityisesti 
direktiivit 95/46/EY ja 2002/58/EY
g) muista jäsenvaltioista tulevia potilaita 
kohdellaan yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa, 
mukaan luettuna suojelu syrjintää 
vastaan, josta säädetään voimassa 
olevassa yhteisön ja hoitojäsenvaltion 
lainsäädännössä.
2. Tämän artiklan täytäntöönpanoa 
varten jäsenvaltioiden toteuttamissa 
toimenpiteissä on noudatettava 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annettua direktiiviä 2005/36/EY ja 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista annettua 
direktiiviä 2000/31/EY.
3. Mikäli on tarpeen helpottaa 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamista ja ottaen perustaksi terveyden 
suojan korkean tason komissio 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laatii 
ohjeita, joilla helpotetaan 1 kohdan 
täytäntöönpanoa.

Or. de

Tarkistus 306
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta. Siinä on otettava huomioon 
universaalisuutta, korkealaatuiseen hoitoon 
pääsyä, tasapuolisuutta ja 
yhteisvastuullisuutta koskevat periaatteet 
sekä periaate, jonka mukaan hoitoa on 
annettava tarpeen mukaan.

a) käytössä on mekanismit, joilla 
varmistetaan, että terveydenhuollon 
tarjoajat pystyvät täyttämään tällaiset 
standardit ottaen huomioon 
kansainvälinen lääketiede ja yleisesti 
tunnustetut hyvät lääketieteelliset 
toimintatavat
b) tällaisten standardien käytännön 
soveltamista terveydenhuollon tarjoajien 
parissa valvotaan säännöllisesti ja 
korjaavia toimia toteutetaan, kun 
asianmukaisia standardeja ei täytetä, 
ottaen huomioon lääketieteen ja 
terveysteknologian kehitys
c) terveydenhuollon tarjoajat toimittavat 
kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta potilaat 
voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, 
erityisesti tiedot tarjottavan 
terveydenhuollon saatavuudesta, 
hinnoista ja tuloksista sekä 
yksityiskohtaiset tiedot vakuutusturvasta 
tai vastaavasta henkilökohtaisesta tai 
kollektiivisesta ammatillista vastuuta 
koskevasta suojasta
d) potilailla on valituskeinoja ja taatut 
oikeussuojakeinot ja korvaukset, jos heille 
aiheutuu vahinkoa saadusta 
terveydenhuollosta
e) käytössä on riskin luonteeseen ja 
laajuuteen nähden asianmukainen 
ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 
vastaava tai keskeisiltä osin 
vertailukelpoinen takuu tai järjestely sen 
alueella annettavaa hoitoa varten
f) henkilötietojen käsittelyssä 
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kunnioitetaan perusoikeutta yksityisyyden 
suojaan niiden kansallisten 
toimenpiteiden mukaisesti, joilla pannaan 
täytäntöön henkilötietojen suojaa 
koskevat yhteisön säännökset, erityisesti 
direktiivit 95/46/EY ja 2002/58/EY
g) muista jäsenvaltioista tulevia potilaita 
kohdellaan yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa, 
mukaan luettuna suojelu syrjintää 
vastaan, josta säädetään voimassa 
olevassa yhteisön ja hoitojäsenvaltion 
lainsäädännössä.

Or. sv

Perustelu

On korostettava, että jäsenvaltioilla on toimivalta terveydenhuollon järjestämisessä ja 
kehittämisessä ja siksi direktiivin sanamuodon pitää olla vähemmän yksityiskohtainen.

Tarkistus 307
Georgs Andrejevs

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

a) kun terveydenhuolto tarjotaan muussa 
kuin vakuutusjäsenvaltiossa tai muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa 
terveydenhuollon tarjoaja asuu taikka on 
rekisteröity tai sijoittautunut, tällainen 
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tunnustetut hyvät lääketieteelliset 
toimintatavat

terveydenhuolto tarjotaan 
hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti

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

b) edellä 1 a kohdassa tarkoitettu 
terveydenhuolto tarjotaan noudattaen 
hoitojäsenvaltion määrittämiä laatu- ja 
turvallisuusnormeja ja -ohjeita, joiden 
avulla taataan, että

i) muiden jäsenvaltioiden potilaille ja 
terveydenhuollon tarjoajille voidaan 
antaa tietoja tällaisista normeista ja 
ohjeista sekä valvontaa koskevista 
säännöistä muun muassa sähköisesti

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

c) muiden jäsenvaltioiden potilaille ja 
terveydenhuollon tarjoajille voidaan 
antaa tietoja annettavan terveydenhuollon 
saatavuudesta, hinnoista ja tuloksista sekä 
yksityiskohtaisia tietoja terveydenhuollon 
tarjoajan vakuutusturvasta tai vastaavasta 
henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta 
ammatillista vastuusta koskevasta suojasta

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

d) potilailla on valituskeinoja, jos heille 
aiheutuu vahinkoa saadusta 
terveydenhuollosta, ja taatut 
oikeussuojakeinot ja oikeus hakea 
korvauksia

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

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

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

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

g) muista jäsenvaltioista tulevia potilaita 
kohdellaan yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa, 

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

mukaan luettuna suojelu syrjintää vastaan, 
josta säädetään voimassa olevassa yhteisön 
ja hoitojäsenvaltion lainsäädännössä.

g a) hoitoa saaneilla potilailla on oikeus 
saada kirjallisessa tai sähköisessä 
muodossa tiedot hoidostaan ja kaikista 
hoitonsa jatkamiseen liittyvistä 
lääketieteellisistä ohjeista
g b) käytössä on mekanismit, joilla 
varmistetaan, että terveydenhuollon 
tarjoajat pystyvät täyttämään tällaiset 
standardit ottaen huomioon 
kansainvälinen lääketiede ja yleisesti 
tunnustetut hyvät lääketieteelliset 
toimintatavat, erityisesti antamalla 
laadukasta koulutusta ja edistämällä 
yhdenmukaistettujen koulutusohjelmien 
ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
hyväksyntämenettelyjen kehittämistä koko 
Euroopassa
g c) tällaisten standardien käytännön 
soveltamista terveydenhuollon tarjoajien 
parissa valvotaan säännöllisesti ja 
korjaavia toimia toteutetaan, kun 
asianmukaisia standardeja ei täytetä, 
ottaen huomioon lääketieteen ja 
terveysteknologian kehitys

Or. en

Perustelu

On tarpeen antaa tässä direktiivissä säännöksiä, joilla varmistetaan mekanismit, jotta 
jäsenvaltiot voivat todella noudattaa universaaliuden, tasa-arvon, solidaarisuuden, laadun, 
turvallisuuden ja terveydenhuollon saatavuuden periaatteita.
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Tarkistus 308
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kun terveydenhuolto tarjotaan muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa potilas on 
vakuutettu, tai muussa jäsenvaltiossa kuin 
siinä, jossa terveydenhuollon tarjoaja 
asuu taikka on rekisteröity tai 
sijoittautunut, tällainen terveydenhuolto 
tarjotaan tämän artiklan 2 kohdan 
mukaan hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

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

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

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

b) edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
terveydenhuolto tarjotaan noudattaen 
hoitojäsenvaltion määrittämiä laatu- ja 
turvallisuusnormeja ja -ohjeita, joiden 
avulla taataan, että

i) muiden jäsenvaltioiden potilaille ja 
terveydenhuollon tarjoajille voidaan 
antaa tietoja tällaisista normeista ja 
ohjeista sekä valvontaa koskevista 
säännöistä muun muassa sähköisesti
ii) muiden jäsenvaltioiden potilaille ja 
terveydenhuollon tarjoajille voidaan 
antaa tietoja hoitovaihtoehdoista, 
annettavan terveydenhuollon 
saatavuudesta, hinnoista ja mahdollisista 
tuloksista sekä yksityiskohtaisia tietoja 
terveydenhuollon tarjoajan 
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vakuutusturvasta tai vastaavasta 
henkilökohtaista tai kollektiivista 
ammatillista vastuuta koskevasta suojasta

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

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

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

d) potilailla on valituskeinoja, ja taatut 
oikeussuojakeinot ja oikeus hakea 
korvauksia, jos heille aiheutuu vahinkoa 
saadusta terveydenhuollosta

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

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

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

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

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

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

g a) hoitoa saaneilla potilailla on oikeus 
saada kirjallisessa tai sähköisessä 
muodossa tiedot hoidostaan ja kaikista 
hoitonsa jatkamiseen liittyvistä 
lääketieteellisistä ohjeista

Or. de
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Tarkistus 309
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kun terveydenhuolto saadaan muussa 
kuin vakuutusjäsenvaltiossa tai muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, johon 
terveydenhuollon tarjoaja on 
sijoittautunut, tällainen terveydenhuolto 
tarjotaan tämän artiklan 2 kohdan 
mukaan hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

Terveydenhuoltoa tarjotaan noudattaen 
hoitojäsenvaltion määrittämiä laatu- ja 
turvallisuusnormeja ja -ohjeita,
Hoitojäsenvaltion on varmistettava, että

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään artiklaa oikeudellisesti lisäämällä siihen alun perin 11 
artiklassa ollut teksti. Komission ehdotuksen periaatteet on myös siirretty aiemmassa 
tarkistuksessa 1 artiklaan.

Tarkistus 310
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta. Tähän liittyen ja ottaen 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 

1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta EY:n perustamissopimuksen 
152 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tähän 
liittyen sen on varmistettava:
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koskevat periaatteet hoitojäsenvaltion on 
määritettävä selkeät laatu- ja 
turvallisuusstandardit alueellaan 
tarjottavaa terveydenhuoltoa varten ja
varmistettava seuraavat seikat:

Or. pt

Tarkistus 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Hoitojäsenvaltio vastaa turvallisen ja 
korkealaatuisen terveydenhuollon 
järjestämisestä ja tarjoamisesta yleisen 
saatavuuden, yhteisvastuullisuuden, 
kohtuuhintaisuuden, alueellisesti 
tasavertaisen saatavuuden sekä 
demokraattisen valvonnan periaatteiden 
mukaisesti. Hoitojäsenvaltio vastaa myös 
valituskeinoista ja mahdollisten haittojen 
korjaamisesta. Jos saadusta 
rajatylittävästä terveydenhuollosta 
aiheutuu vahinkoa, sovelletaan 
hoitojäsenvaltion valitus- ja 
korvausjärjestelmää. Hoitojäsenvaltioiden 
on määritettävä selkeät laatu- ja 
turvallisuusstandardit alueellaan tarjottavaa 
terveydenhuoltoa varten ja varmistettava 
seuraavat seikat:

Or. en

Perustelu

Yleisen saatavuuden, yhteisvastuullisuuden, kohtuuhintaisuuden, alueellisesti tasavertaisen 
saatavuuden sekä demokraattisen valvonnan periaatteet on kirjattu Lissabonin sopimuksessa 
merkittäviksi terveydenhuollon järjestämistä koskeviksi periaatteiksi. Tällä tarkistuksella 
täsmennetään vastuukysymyksiä vahinkotapauksissa.
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Tarkistus 312
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta. Tähän liittyen ja noudattaen
yleistä etua, universaalisuutta, 
korkealaatuiseen lähellä sijaitsevaan ja 
kohtuuhintaiseen hoitoon pääsyä, 
tehokkuutta, jatkuvuutta, tasapuolisuutta 
ja yhteisvastuullisuutta koskevat periaatteet 
hoitojäsenvaltion on määritettävä selkeät 
laatu- ja turvallisuusstandardit alueellaan 
tarjottavaa terveydenhuoltoa varten ja 
varmistettava seuraavat seikat:

Or. fr

Perustelu

On tarpeen muistuttaa, mitkä tarkalleen ovat jäsenvaltioiden toimivaltuudet 
terveydenhuoltojärjestelmissä ja mitkä niiden toimintaa ohjaavat periaatteet. On myös 
viitattava tässä kohdassa yleiseen etuun.

Tarkistus 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta. Tähän liittyen ja noudattaen 
yleistä etua, universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevia periaatteita ja niistä johtuvia 
terveyspalvelujen tarjoajille kuuluvia 
julkisen palvelun tehtäviä
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terveydenhuoltoa varten ja varmistettava 
seuraavat seikat:

hoitojäsenvaltion on määritettävä selkeät 
laatu- ja turvallisuusstandardit alueellaan 
tarjottavaa terveydenhuoltoa varten ja 
varmistettava seuraavat seikat:

Or. en

Perustelu

Ei riitä, että jäsenvaltiot ainoastaan ottavat huomioon universaalisuutta, hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta koskevat periaatteet. Niiden pitää järjestää ja tarjota 
terveydenhuoltopalvelut näitä periaatteita noudattaen (Ks. myös perustamissopimuksen 16 
artikla).

Tarkistus 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ei riitä, että jäsenvaltiot ainoastaan ottavat huomioon universaalisuutta, hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta koskevat periaatteet. Niiden pitää myös järjestää ja 
tarjota terveydenhuoltopalvelut näitä periaatteita noudattaen.
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Tarkistus 315
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta. Tähän liittyen ja ottaen 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuisen hoidon maantieteellistä 
ja taloudellista saatavuutta, tehokkuutta 
ja vaikuttavuutta, jatkuvuutta, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat periaatteet hoitojäsenvaltion on 
määritettävä selkeät laatu- ja 
turvallisuusstandardit alueellaan tarjottavaa 
terveydenhuoltoa varten ja varmistettava 
seuraavat seikat:

Or. nl

Tarkistus 316
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl
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Perustelu

Terveydenhuollon pitäisi olla maksutonta EU:ssa, myös yksityisissä 
terveydenhuoltopalveluissa.

Tarkistus 317
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vammaisia henkilöitä koskeva esteettömyys on säädettävä terveydenhuollon 
perusperiaatteeksi muiden periaatteiden rinnalle, sillä tasa-arvoinen hoitoon pääsy on 
vammaisille ihmisille ihmisoikeuskysymys.

Tarkistus 318
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hoitojäsenvaltio vastaa terveydenhuollon 
järjestämisestä ja tarjoamisesta. Tähän 

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

liittyen ja ottaen huomioon 
universaalisuutta, korkealaatuiseen hoitoon 
pääsyä, tasapuolisuutta ja 
yhteisvastuullisuutta koskevat periaatteet 
hoitojäsenvaltion on määritettävä selkeät 
laatu- ja turvallisuusstandardit alueellaan 
tarjottavaa terveydenhuoltoa varten ja 
otettava huomioon seuraavat seikat:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 319
Kartika Tamara Liotard

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

Komission teksti Tarkistus

-a) hoidon tarjoajat eivät kieltäydy 
hoitamasta yhtäkään potilasta tämän 
sosioekonomisen tilanteen vuoksi, olipa 
hän saman tai toisen jäsenvaltion 
kansalainen

Or. nl

Perustelu

Jokaisella jäsenvaltiolla on vastuu tarjota terveydenhoitoa riippumatta potilaan 
sosioekonomisesta tilanteesta.
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Tarkistus 320
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) Kun terveydenhuolto tarjotaan muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa potilas on 
vakuutettu, terveydenhuolto on tarjottava 
hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 321
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) potilaat saavat pyynnöstä tietoja 
tällaisista normeista ja ohjeista sekä 
valvontaa koskevista säännöistä

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään artiklaa, koska potilaille pitää turvata juridinen selkeys ja 
tarpeelliset tiedot, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja rajat ylittävästä 
terveydenhoidosta.
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Tarkistus 322
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) terveydenhuoltoa todella annetaan 1 
kohdassa tarkoitettujen laatu- ja 
turvallisuusstandardien mukaisesti; sitä 
annettaessa otetaan huomioon 
kansainvälinen lääketiede ja yleisesti 
tunnustetut hyvät lääketieteelliset 
toimintatavat

Or. nl

Tarkistus 323
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) määritetään selkeästi terveydenhuollon 
tarjoajia koskevat oikeudelliset 
vaatimukset, ottaen huomioon 
kansainvälinen lääketiede ja yleisesti 
tunnustetut hyvät lääketieteelliset 
toimintatavat

Or. hu

Perustelu

Nähdäksemme terveydenhuollon keskeisiä vaatimuksia ja periaatteita koskevien kansallisten 
standardien laatiminen on jäsenvaltioiden tehtävä, kuten myös valvoa niiden täytäntöönpanoa 
terveydenhuollon tarjoajien keskuudessa ja ryhtyä toimiin niiden noudattamisen 
varmistamiseksi. Tämän vuoksi 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen oikeudellisten 
vaatimusten määrittämisen pitää olla jäsenvaltion vastuulla.
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Tarkistus 324
Kathy Sinnott

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents.

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU - thanks to 
European common standards of education and training- , patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis.

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

Tarkistus 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

varmistetaan, että terveydenhuollon 
tarjoajat ja ensiapupalvelut pystyvät 
täyttämään tällaiset standardit ottaen 
huomioon kansainvälisen lääketieteen 
kehitys ja yleisesti tunnustetut hyvät 
lääketieteelliset toimintatavat

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että laatustandardit koskevat myös ensiapupalveluja.

Tarkistus 326
Kathy Sinnott

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) käytössä on mekanismit, joilla 
varmistetaan, että terveydenhuollon 
tarjoajat ja ensiapupalvelut pystyvät 
täyttämään tällaiset standardit ottaen 
huomioon kansainvälisen lääketieteen 
kehitys ja yleisesti tunnustetut hyvät 
lääketieteelliset toimintatavat

Or. en

Perustelu

On itsestään selvää, että onnettomuustapauksissa (tai katastrofeissa) terveydenhuoltoa on 
oltava saatavilla siten, että ennakkolupaan liittyvät hallinnolliset menettelyt ovat 
mahdollisimman vähäisiä.

Kun raja-alueilla tarvitaan nopeaa toimintaa hätätilanteissa, tarvitaan laajaa aluetason 
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden päivystyspalveluiden välillä. Avustavaan 
hoitohenkilökuntaan kuuluvat ovat tärkeitä näissä tilanteissa.
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Tarkistus 327
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat säännellä asiaa yksityiskohtaisemmin, mutta niiden on otettava huomioon 
kansainvälinen lääketiede ja yleisesti tunnustetut hyvät lääketieteelliset toimintatavat.

Tarkistus 328
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Terveydenhuollon tarjoajien on tehtävä kaikkensa terveydenhuollon laatua ja turvallisuutta 
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koskevien standardien täyttämiseksi.

Tarkistus 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitää olla avoimia laatu- ja turvallisuusstandardeista ja siksi ne on 
velvoitettava antamaan ne julkisesti tiedoksi.

Tarkistus 330
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Hoitoprosessien sertifioinnissa ja 
hyväksynnässä otetaan huomioon laadun 
ja turvallisuuden osatekijät ja julkisten 
sekä yksityisten terveysjärjestelmien 
kestävyyskriteerit. Kustannusten nousu, 
jota ei pystytä arvioimaan tai 
perustelemaan ihmisten terveyden 
parantumisella, saattaa aiheuttaa julkisen 
terveydenhuoltojärjestelmän 
romahtamisen ja johtaa asteittain 
kalliimpia hoitoja vaativia sairauksia 
sairastavien potilaiden syrjintään 
vakuutusjärjestelmissä.

Or. en
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Perustelu

Hoitoprosessien sertifioinnissa ja hyväksynnässä on otettava huomioon myös julkisten sekä 
yksityisten terveysjärjestelmien kestävyyskriteerit. Jos liikkuminen maasta toiseen muuttuu 
hoitojen ja/tai diagnoosien hallitsemattomaksi ostamiseksi, siitä aiheutuvat kustannukset 
saattavat vähitellen johtaa kalliita hoitoja vaativia tauteja sairastavien potilaiden syrjintään.
Vakuutusjärjestelmät antaisivat yhä enemmän kielteisiä korvauspäätöksiä, kuten kävi 
aiemmin esimerkiksi aidsiin sairastuneiden tapauksessa.

Tarkistus 331
Nicolae Vlad Popa

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b–c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) edellä 1 a kohdassa tarkoitettu 
terveydenhuolto tarjotaan noudattaen 
hoitojäsenvaltion määrittämiä laatu- ja 
turvallisuusnormeja ja -ohjeita, joiden 
avulla taataan, että

i) muiden jäsenvaltioiden potilaille ja 
terveydenhuollon tarjoajille pitäisi antaa 
tietoja tällaisista normeista ja ohjeista 
sekä valvontaa koskevista säännöistä 
muun muassa sähköisesti

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

ii) muiden jäsenvaltioiden potilaille ja 
terveydenhuollon tarjoajille pitäisi antaa 
tietoja annettavan terveydenhuollon 
saatavuudesta, hinnoista ja tuloksista sekä 
yksityiskohtaisia tietoja terveydenhuollon 
tarjoajan vakuutusturvasta tai vastaavasta 
henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta 
ammatillista vastuusta koskevasta suojasta

Or. en

Perustelu

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
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amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed. 
Given the fact that both the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as has the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standard, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.

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

Tarkistus 332
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu terveydenhuolto tarjotaan 
noudattaen hoitojäsenvaltion määrittämiä 
laatu- ja turvallisuusnormeja ja -ohjeita, 

Or. pt

Tarkistus 333
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) kansallisten lainsäädännöllisten 
standardien käytännön soveltamista 
terveydenhuollon tarjoajien parissa 
valvotaan säännöllisesti ja ryhdytään 
asianmukaisiin toimiin, kun standardeja 
ei täytetä
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Or. hu

Perustelu

Nähdäksemme terveydenhuollon keskeisiä vaatimuksia ja periaatteita koskevien kansallisten 
standardien laatiminen on jäsenvaltioiden tehtävä, kuten myös valvoa niiden 
täytäntöönpanoa. Tämän vuoksi niiden valvonta pitää määritellä jäsenvaltion tehtäväksi. 
Termi "korjaavat toimet" on liian yleisluontoinen ja antaa mahdollisuuden erilaisille 
tulkinnoille. 

Tarkistus 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että laatustandardit koskevat myös ensiapupalveluja.

Tarkistus 335
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisten standardien käytännön 
soveltamista terveydenhuollon tarjoajien 
parissa valvotaan säännöllisesti ja 

b) tällaisten standardien käytännön 
soveltamista terveydenhuollon tarjoajien 
parissa valvotaan ja arvioidaan

Adlib Express Watermark



AM\762980FI.doc 29/99 PE418.256v01-00

FI

korjaavia toimia toteutetaan, kun 
asianmukaisia standardeja ei täytetä, ottaen 
huomioon lääketieteen ja 
terveysteknologian kehitys

säännöllisesti ja korjaavia toimia 
toteutetaan, kun asianmukaisia standardeja 
ei täytetä, ottaen huomioon lääketieteen ja 
terveysteknologian kehitys

Or. it

Perustelu

 Arviointi on tärkeää, jotta saadaan aikaan vuosien varrella tarjottujen palveluiden laadun 
perusteella tunnustettujen ja hyväksyttyjen palveluiden verkosto. 

Tarkistus 336
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) terveydenhuollon tarjoajat toimittavat
potilaille tiedot tarjottavan 
terveydenhuollon saatavuudesta, hinnoista 
ja tuloksista myös laadun osalta sekä 
yksityiskohtaiset tiedot terveydenhuollon 
tarjoajan rekisteröintitiedoista,
vakuutusturvasta tai vastaavasta 
henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta 
ammatillista vastuusta koskevasta suojasta

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään artiklaa, koska potilaille pitää turvata juridinen selkeys ja 
tarpeelliset tiedot, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja rajat ylittävästä 
terveydenhoidosta.
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Tarkistus 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) terveydenhuollon tarjoajat toimittavat 
kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta potilaat 
voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, 
erityisesti tiedot heidän 
sopimustilanteestaan, saatavuudesta, 
hinnoista, korvaustasosta ja -menettelyistä 
ja laatuindekseistä sekä yksityiskohtaiset 
tiedot vakuutusturvasta tai vastaavasta 
henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta 
ammatillista vastuuta koskevasta suojasta

Or. fr

Perustelu

Terveydenhuollon tarjoajien on toimitettava mahdollisimman laajat tiedot, erityisesti siitä, 
toimivatko he julkisena vai yksityisenä tarjoajana, kuuluvatko he ammattijärjestöön, ovatko 
heidän lupa-asiansa kunnossa jne.

Laatuindeksien osalta terveydenhuollon tulosten käsite on arkaluontoinen. Kun tunnustettu ja 
sitä varten valtuutettu terveysalan viranomainen on myöntänyt hyväksynnän ja sertifioinnin 
terveysalan ammattilaiselle tai palvelulle, olisi suositeltavaa, että se julkistaa tiedot ja 
rajoittaa ne kyseisiin tietoihin.

Tarkistus 338
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) terveydenhuollon tarjoajat toimittavat 
kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta potilaat 
voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, 
erityisesti tiedot tarjottavan 
terveydenhuollon saatavuudesta, hinnoista 
ja tuloksista sekä yksityiskohtaiset tiedot 

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

ja tuloksista sekä yksityiskohtaiset tiedot 
vakuutusturvasta tai vastaavasta 
henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta 
ammatillista vastuuta koskevasta suojasta

Or. pl

Perustelu

Tällaiset tiedot voidaan asettaa saataville muuallakin kuin sairaaloissa. Sen avulla potilaiden 
olisi helpompi saada asiassa tarvitsemiaan tietoja. 

Tarkistus 339
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) terveydenhuollon tarjoajat toimittavat 
kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta potilaat 
voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, 
erityisesti niiden rekisteröintitiedot, tiedot 
tarjottavan terveydenhuollon 
saatavuudesta, hinnoista ja tuloksista sekä 
yksityiskohtaiset tiedot vakuutusturvasta 
tai vastaavasta henkilökohtaisesta tai 
kollektiivisesta ammatillista vastuuta 
koskevasta suojasta Potilaiden pitää voida 
ymmärtää nämä tiedot mahdollisimman 
täydellisesti (tarvittaessa tulkin tai 
käännöksen avulla)

Or. nl

Perustelu

Terveydenhoidon tarjoajien on toimitettava kaikki rekisteröitymistään koskevat tiedot. Tämä 
koskee heidän asemaansa julkisina tai yksityisinä hoidon tarjoajina ja asiaan liittyviä 
hinnoitteluasteikkoja ja ehtoja, toimilupaa (onko se peruutettu vai ei) ja jäsenyyttä 
ammatillisissa järjestöissä.

Lisäksi potilaille on annettava kaikki tarvittavat keinot tietojen ymmärtämiseksi, esimerkiksi 
tulkkausapu. Tämä on tärkeää myös hoitohenkilöstölle, jonka ei voi odottaa ymmärtävän 
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EU:n 23:a virallista kieltä.

Tarkistus 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Potilaat, jotka hakeutuvat hoitoon ulkomailla, tekevät sen siksi, että heidän kotimaissaan on 
ongelmia hoitoon pääsyssä tai hoito ei ole asianmukaista. On tärkeää lisätä laatu ja 
turvallisuus luetteloon, jossa luetellaan ulkomaille hoitoon hakeutumista koskevia kriteerejä.

Tarkistus 341
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

ammatillista vastuuta koskevasta suojasta

Or. fr

Perustelu

Terveydenhuollon tulosten käsite on erityisen arkaluontoinen. Puolueettomien ja yhteisten 
kriteerien puuttuessa terveydenhuollon tarjoajat saattaisivat ilmoittaa itselleen erityisen 
suotuisista tuloksista. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita tiedotusvälineissä on alettu julkaista 
"parhaiden" terveyspalveluiden tai ammattihenkilöiden listoja. Tällaiset tiedot eivät ole 
tarpeellisia eivätkä edes aiheellisia. Eräissä jäsenvaltioissa tällainen lista olisi lisäksi 
mainostuskiellon vastainen. 

Tarkistus 342
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tiedot terveydenhoidon esteettömyydestä jne. ovat ensisijaisen tärkeitä vammaisille, jotta he 
voivat tehdä oikeita tietoon perustuvia valintoja ottaen huomioon olosuhteet, jotka liittyvät 
keskeisesti mahdollisuuteen todella saada terveydenhoitoa ulkomailla.

Adlib Express Watermark



PE418.256v01-00 34/99 AM\762980FI.doc

FI

Tarkistus 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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

Komission teksti Tarkistus

c a) julkisesti nimetty lupaviranomainen 
lähettää potilaan saamaan 
terveydenhuoltoa muiden jäsenvaltioiden 
hoitopaikkoihin;
c b) julkisesti nimetty lupaviranomainen 
antaa vakuutusjäsenvaltiossa tai muussa 
jäsenvaltiossa annettujen hoitojen 
korvaamista koskevan ennakkoluvan 
edellytyksenä sille, että 
vakuutusjäsenvaltio korvaa kustannukset.

Or. da

Perustelu

Päätöksen potilaille tarjottavan hoidon paikasta ja ajankohdasta pitäisi perustua 
ammatilliseen lausuntoon, ei potilaan rahatilanteeseen tai mahdollisuuteen käyttää 
erityisresursseja.

Tarkistus 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) potilaat voivat esittää sekä 
hoitojäsenvaltiossa että 
vakuutusjäsenvaltiossa valituksen 
puolueettomalle asiamiehelle tai 
oikeusasiamiehelle ja heillä on taatut 
maksuttomat oikeussuojakeinot ja 
tarvittaessa korvaukset, jos heille aiheutuu 
vahinkoa saadusta rajatylittävästä 
terveydenhuollosta
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Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että potilailla olisi valitusoikeus myös käytännössä eikä pelkästään 
teoriassa, ja että he saavat asianmukaiset oikeussuojakeinot ja korvaukset, potilaiden pitäisi 
voida esittää valituksensa ja vaatimuksensa sekä hoitojäsenvaltiossa että 
vakuutusjäsenvaltiossa.

Tarkistus 345
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) potilaat voivat esittää valituksia 
riippumattomalle elimelle ja heillä on
taatut maksuttomat oikeussuojakeinot ja 
korvaukset, jos heille aiheutuu vahinkoa 
saadusta terveydenhuollosta

Or. en

Tarkistus 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) potilailla on valituskeinoja ja käytössä 
on maksuttomat mekanismit, joilla 
taataan oikeussuojakeinot ja korvaukset, 
jos heille aiheutuu vahinkoa saadusta 
terveydenhuollosta tai he ovat tietoisia 
vahingosta

Or. en
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Perustelu

Potilaiden pitäisi voida hakea muutosta tai korvausta vahinkotapauksissa ja heillä pitäisi olla 
takeet, että tämä prosessi on maksuton ja avoin. Viittaus käytössä oleviin mekanismeihin tätä 
varten on välttämätön tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus 347
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) potilailla on valituskeinoja ja käytössä 
on mekanismit, joiden kautta voi 
turvautua oikeussuojakeinoihin ja hakea 
korvauksia, jos heille aiheutuu vahinkoa 
saadusta terveydenhuollosta

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään artiklaa, koska potilaille pitää turvata juridinen selkeys ja 
tarpeelliset tiedot, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja rajat ylittävästä 
terveydenhoidosta.

Tarkistus 348
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) potilailla on valituskeinoja ja taatut 
oikeussuojakeinot, jotta he voivat saada 
korvauksia, jos heille aiheutuu vahinkoa 
saadusta terveydenhuollosta

Or. nl
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Tarkistus 349
Bill Newton Dunn

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) potilailla on valituskeinoja ja taatut 
oikeussuojakeinot ja korvaukset, jos heille 
aiheutuu vahinkoa saadusta 
terveydenhuollosta. Valitusta 
järjestelmästä riippumatta 
muutoksenhakua ja korvauksia koskevat 
järjestelyt on tehtävä tarkoitukseen 
sopivalla tavalla ja niiden on oltava 
kaikkien saatavilla, eli nopeasti, 
edullisesti, riippumattomasti, ja niitä on 
voitava käyttää myös sairaiden tai 
loukkaantuneiden potilaiden, jotka 
saattavat puhua äidinkielenään jotain 
muuta kuin jäsenvaltion kieltä.
Menettelyissä ei saa rajoittaa 
valitusoikeutta eikä vaatia potilasta 
palaamaan hoitojäsenvaltioon.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden järjestelmät hoitovirheiden korjaamiseksi ja korvaamiseksi hallinnollista tietä 
ovat rajallisia. Oikeussuojakeinoja ei ehkä ole tarjolla pienituloisille. Jotta potilailla olisi 
selvyys asiasta, tarkistuksessa asetetaan vähimmäisstandardi, joka on johdonmukainen 
jäsenvaltioiden suojakeinojen kanssa.

Tarkistus 350
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) käytössä on riskin luonteeseen ja 
laajuuteen nähden asianmukainen 
ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 

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

järjestelmä, jossa työnantaja on vastuussa 
muiden teoista, tai muu vastaava tai 
keskeisiltä osin vertailukelpoinen takuu tai 
järjestely sen alueella annettavaa hoitoa 
varten

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon tapaukset, joissa terveysalan työntekijöillä ei ole yksilöllistä 
vastuuta, vaan työnantaja on yhteisesti vastuussa.

Tarkistus 351
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) kansallisilla standardeilla luodaan 
oikeudelliset kehykset riskin luonteeseen ja 
laajuuteen nähden asianmukaisen 
ammatillisen vastuuvakuutuksen 
järjestelmille tai käytössä on muu vastaava 
tai keskeisiltä osin vertailukelpoinen takuu 
tai järjestely alueella annettavaa hoitoa 
varten

Or. hu

Perustelu

Ammatillisen vastuuvakuutuksen järjestelmien toimintaa ei voida säännellä EU:n oikeuden 
pohjalta, koska se merkitsisi selkeää puuttumista jäsenvaltioiden toimivaltaan kansallisten 
terveysjärjestelmien rahoituksessa. Tätä velvoitetta ei voida johtaa yhteisön oikeudesta. 
"Muun takuun" merkitys jää epäselväksi.
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Tarkistus 352
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) käytössä on riskin luonteeseen ja 
laajuuteen nähden asianmukainen 
ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 
vastaava tai keskeisiltä osin 
vertailukelpoinen takuu tai järjestely sen 
alueella annettavaa hoitoa varten ja 
hoitohenkilöstö ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille tällaisten vakuutusten 
allekirjoittamisesta.

Or. fr

Perustelu

Potilaiden yhtäläisen suojelun varmistamiseksi Euroopan unionissa on todellakin säädettävä 
ammatillinen vastuuvakuutus pakolliseksi ja kyseisen alan sääntelyviranomainen varmistaa 
sen. Vakuutusten tarjoamia takeita olisi myös syytä koordinoida sekä korvausten ylärajojen 
että täytäntöönpanomenettelyjen osalta.

Tarkistus 353
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) käytössä on riskin luonteeseen ja 
laajuuteen nähden asianmukainen 
ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 
vastaava tai keskeisiltä osin 
vertailukelpoinen takuu tai järjestely sen 
alueella annettavaa hoitoa varten ja 
hoitohenkilöstö ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille tällaisten vakuutusten 
allekirjoittamisesta.
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Or. fr

Perustelu

Vakuutus turvaa potilaiden suojelun. On kuitenkin syytä huolehtia, että alan 
sääntelyviranomainen valvoo asiaa, ja vakuutusten tarjoamia takeita olisi myös syytä 
koordinoida sekä korvausten ylärajojen että täytäntöönpanomenettelyjen osalta.

Tarkistus 354
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) potilailla on oikeus hoidon 
jatkuvuuteen, siten että potilasta koskevat 
lääketieteelliset tiedot toimitetaan 
eteenpäin. Tässä yhteydessä
henkilötietojen käsittelyssä on 
kunnioitettava perusoikeutta yksityisyyden 
suojaan niiden kansallisten toimenpiteiden 
mukaisesti, joilla pannaan täytäntöön 
henkilötietojen suojaa koskevat yhteisön 
säännökset, erityisesti direktiivit 95/46/EY 
ja 2002/58/EY

Or. nl

Tarkistus 355
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) muista jäsenvaltioista tulevilla potilailla 
on samat oikeudet myös käytettävien 
hoitoprosessien osalta, heitä kohdellaan 
yhdenvertaisesti hoitojäsenvaltion 
kansalaisten kanssa, heille tiedotetaan 
käytettävissä olevista 
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muutoksenhakukeinoista, mukaan 
luettuna suojelu syrjintää vastaan, josta 
säädetään voimassa olevassa yhteisön ja 
hoitojäsenvaltion lainsäädännössä.

Or. pl

Perustelu

Tarkistus on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa tarkoitettujen 
oikeusperiaatteiden ja syrjimättömyyden periaatteen mukainen. 

Tarkistus 356
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) muista jäsenvaltioista tulevia potilaita 
kohdellaan yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa, 
mukaan luettuna suojelu syrjintää vastaan, 
josta säädetään voimassa olevassa yhteisön 
ja hoitojäsenvaltion lainsäädännössä. 
Yhdenvertainen kohtelu ei estä 
jäsenvaltioita asettamasta etusijalle oman 
jäsenvaltion potilaita, jos tämä 
osoittautuu välttämättömäksi sen 
varmistamiseksi, että rajatylittävän 
terveydenhuollon vaikutukset 
odotusaikoihin jäävät kohtuullisiksi ja 
hallittaviksi. Yhdenvertainen kohtelu ei 
estä jäsenvaltioita määräämästä erilaisia 
maksuja rajatylittävälle 
terveydenhuollolle, jos se on 
välttämätöntä hoidon tarjoamisen ja 
hoitoinfrastruktuurin 
kehittämiskustannusten huomioon 
ottamiseksi.

Or. nl
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Tarkistus 357
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) muista jäsenvaltioista tulevia potilaita 
kohdellaan yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa, 
mukaan luettuna suojelu syrjintää vastaan, 
josta säädetään voimassa olevassa yhteisön 
ja hoitojäsenvaltion lainsäädännössä.
Direktiivillä ei kuitenkaan velvoiteta 
jäsenvaltioiden terveydenhuollon tarjoajia 
tarjoamaan hoitoa toisesta jäsenvaltiosta 
tulevalle vakuutetulle tai asettamaan 
terveydenhoidon tarjonnassa etusijalle 
toisesta jäsenvaltiosta tulevaa vakuutettua 
hoitotarpeeltaan samanlaisen 
hoitojäsenvaltion vakuutetun vahingoksi.

Or. en

Tarkistus 358
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi on syytä sisällyttää direktiivin varsinaiseen tekstiin 
lausuma, jossa todetaan, että terveydenhuollon tarjoajien ei edellytetä hyväksyvän toisista 
jäsenvaltioista suunniteltuun hoitoon tulevia potilaita tai asettavan heitä etusijalle 
hoitojäsenvaltion potilaiden vahingoksi.

Tarkistus 359
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) muista jäsenvaltioista tulevia potilaita 
kohdellaan yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa, 
mukaan luettuna suojelu syrjintää vastaan, 
josta säädetään voimassa olevassa yhteisön 
ja hoitojäsenvaltion lainsäädännössä 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioiden velvoitetta huolehtia, että 
julkisrahoitteisessa järjestelmässä 
tarjoajat suosivat terveydenhuoltoa 
antaessaan potilaita, joita on hoidettava 
kansallisissa normeissa määriteltyjen 
lähetejärjestelyjen mukaisesti tai jotka 
ovat jonotuslistalla.

Or. hu

Perustelu

 Tämän 5 artiklan 1 kohdan g alakohdan osalta syrjinnän kieltäminen ei vaikuta 
jäsenvaltioiden velvoitteeseen huolehtia, että terveydenhuollossa suositaan potilaita, joita on 
hoidettava kansallisissa normeissa määriteltyjen lähetejärjestelyjen mukaisesti. Hoidon 
antamista koskevan velvoitteen seurauksena jäsenvaltiot voidaan velvoittaa direktiivillä 
varmistamaan hoito muista jäsenvaltioista tuleville potilaille.
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Tarkistus 360
Marianne Thyssen

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

Komission teksti Tarkistus

g a) on turvattava oikeus kirjallisiin tai 
sähköisiin potilastietoihin hoidon 
jatkuvuuden takia 

Or. nl

Perustelu

Potilastiedot ovat erittäin tärkeitä, sillä jatkuvuuden turvaaminen rajat ylittävissä tilanteissa 
on erityinen ongelma.

Tarkistus 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

g a) toteutetaan järjestelmällisiä ja 
jatkuvia toimia näiden standardien 
parantamisen varmistamiseksi Euroopan 
unionin terveysjärjestelmien yhteisistä 
arvoista ja periaatteista annettujen 
neuvoston päätelmien mukaisesti ja 
ottaen huomioon kansainvälisen 
lääketieteen edistys ja yleisesti tunnustetut 
hyvät lääketieteelliset toimintatavat sekä 
uusi terveysteknologia

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin terveysjärjestelmien ohjenuorana pitäisi olla neuvoston määrittelemät 
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yhteiset arvot ja periaatteet ja niiden pitäisi seurata lääketieteen, teknologian ja 
toimintatapojen kehitystä.

Tarkistus 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

g a) jäsenvaltioiden on määriteltävä 
selvästi terveydenhuoltoon liittyvät 
potilaiden oikeudet ja henkilöiden 
oikeudet Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan mukaisesti

Or. en

Perustelu

Direktiivin tavoitteena on ottaa käyttöön potilaiden oikeudet rajat ylittävässä 
terveydenhuollossa. Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja kodifioitava nämä oikeudet ja yleisesti 
ihmisten terveydenhoitoon liittyvät oikeudet. Tämä pitää tehdä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan mukaisesti.

Tarkistus 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hoitojäsenvaltion viranomaisten on 
seurattava säännöllisesti 
terveysjärjestelmiensä saatavuutta, laatua 
ja rahoituksen tilaa tämän direktiivin 
18 artiklan mukaisesti kerättyjen tietojen 
perusteella. Niiden on ryhdyttävä ajoissa 
toimenpiteisiin kansanterveyden tason ja 
sosiaaliturvajärjestelmien rahoituksen 
kestävyyden säilyttämiseksi.
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Or. en

Perustelu

Euroopan unionin terveydenhoitojärjestelmien pitäisi vastata ihmisten tarpeisiin, eli tarjota 
helposti saatavilla olevaa ja laadukasta terveydenhoitoa, joka on asianmukaisesti rahoitettu.
Siksi on tärkeää, että julkiset viranomaiset seuraavat säännöllisesti terveysjärjestelmiään 
objektiivisten tietojen perusteella, ja että viranomaiset ryhtyvät tarvittaviin toimiin 
varmistaakseen terveysjärjestelmiensä saatavuuden, laadun ja rahoituksen tilan.

Tarkistus 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
selvästi terveydenhuoltoon liittyvät 
potilaiden oikeudet ja henkilöiden 
oikeudet Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tavoitteena on ottaa käyttöön potilaiden oikeudet rajat ylittävässä 
terveydenhuollossa. Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja kodifioitava nämä oikeudet ja yleisesti 
ihmisten terveydenhoitoon liittyvät oikeudet Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti.

Tarkistus 365
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiolla on mahdollisuus, ei 
velvollisuutta, ottaa vastaan potilaita 
toisista jäsenvaltioista suunniteltuun 
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hoitoon. Tällainen suunniteltu hoito ei 
saa rajoittaa jäsenvaltion mahdollisuuksia 
ja velvollisuuksia tarjota hoitoa omille 
kansalaisilleen. 

Or. sv

Perustelu

On tärkeää täsmentää, että direktiivi ei saa johtaa terveydenhuollon laadun tai saatavuuden 
heikentymiseen jäsenvaltioissa. 

Tarkistus 366
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan täytäntöönpanoa 
varten jäsenvaltioiden toteuttamissa 
toimenpiteissä on noudatettava 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annettua direktiiviä 2005/36/EY ja 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista annettua 
direktiiviä 2000/31/EY.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viittaukset näihin direktiiveihin on siirretty 3 artiklaan.
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Tarkistus 367
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ei ole tarpeen kehittää ohjeita ehdotetussa muodossa, koska komissiolla on yleiset valtuudet 
laatia ohjeita yhteisön lainsäädännön saattamisesta kansalliseen lainsäädäntöön.

Tarkistus 368
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla koskee hoitojäsenvaltion vastuuta ja siksi tämä kohta on tarpeeton.
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Tarkistus 369
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 370
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 371
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Mikäli on tarpeen helpottaa 
rajatylittävän terveydenhuollon tarjoamista 
ja ottaen perustaksi terveyden suojan 
korkean tason jäsenvaltiot laativat ohjeita, 
joilla helpotetaan 1 kohdan 
täytäntöönpanoa ja ilmoittavat komissiolle 
ohjeiden sisällöstä kolmen vuoden 
kuluessa säädöksen voimaantulosta.
Jos jäsenvaltiot eivät ole kehittäneet 
ohjeita joilla helpotetaan 1 kohdan 
täytäntöönpanoa, komissio laatii 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
kyseiset ohjeet.
Jäsenvaltioiden ja komission on 
huolehdittava, että ohjeet ovat helposti 
potilaiden ja terveydenhuollon tarjoajien 
saatavilla.

Or. en

Perustelu

Näin ehdotus vastaa paremmin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta, ja samalla otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta terveydenhuollossa.

Tarkistus 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli on tarpeen helpottaa 
rajatylittävän terveydenhuollon tarjoamista 
ja ottaen perustaksi terveyden suojan 
korkean tason komissio yhteistyössä 

3. Mikäli on tarpeen helpottaa 
rajatylittävän terveydenhuollon ja 
rajatylittävien ensiapupalvelujen
tarjoamista ja ottaen perustaksi terveyden 

Adlib Express Watermark



AM\762980FI.doc 51/99 PE418.256v01-00

FI

jäsenvaltioiden kanssa laatii ohjeita, joilla 
helpotetaan 1 kohdan täytäntöönpanoa.

suojan korkean tason komissio yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa laatii ohjeita, joilla 
helpotetaan 1 kohdan täytäntöönpanoa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että laatustandardit koskevat myös ensiapupalveluja.

Tarkistus 373
Kathy Sinnott

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On itsestään selvää, että onnettomuustapauksissa (tai katastrofeissa) terveydenhuoltoa on 
oltava saatavilla siten, että ennakkolupaan liittyvät hallinnolliset menettelyt ovat 
mahdollisimman vähäisiä.

Kun raja-alueilla tarvitaan nopeaa toimintaa hätätilanteissa, tarvitaan laajaa aluetason 
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden päivystyspalveluiden välillä. Avustavaan 
hoitohenkilökuntaan kuuluvat ovat tärkeitä näissä tilanteissa.

Adlib Express Watermark



PE418.256v01-00 52/99 AM\762980FI.doc

FI

Tarkistus 374
Georgs Andrejevs

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Korkeatasoisten standardien varmistamiseksi terveydenhuollon tarjoamisessa koko 
Euroopassa tarvitaan Euroopan laajuisia ohjeita. Näiden ohjeiden kehittämiseksi, 
hyväksymiseksi ja täytäntöön panemiseksi tarvitaan terveysalan ammattilaisten ja heitä 
edustavien järjestöjen osallistumista alkuvaiheesta asti.

Tarkistus 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. da
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Tarkistus 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ottaen huomioon että rajatylittävän 
hoidon laadun ja turvallisuuden 
varmistaminen on erittäin tärkeää 
erityisesti potilaille, 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen standardien ja ohjeiden 
laatimisessa mukana oleviin 
organisaatioihin kuuluvat ainakin (rajat 
ylittävät) potilasorganisaatiot.

Or. nl

Tarkistus 377
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

III luku Poistetaan.
Terveydenhuollon käyttäminen toisessa 

jäsenvaltiossa

Or. en

Perustelu

II ja III luvun välinen ero on turha. On selkeämpää poistaa molempien lukujen otsikot.
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Tarkistus 378
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Potilaiden valinnan vapauden 

turvaaminen
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rajatylittävän terveydenhuollon valitsevat 
potilaat tekevät sen vapaasti ja että 
hoitovakuutuksenantajat eivät koskaan 
kannusta tai pakota potilaita ulkomaille 
hoitoon halvempien kustannusten takia.

Or. nl

Perustelu

Päätöksen rajat ylittävän terveydenhoidon valitsemisesta pitää aina olla potilaiden 
vapaaehtoisesti tekemä. 

Tarkistus 379
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6 artikla 6 artikla
Toisessa jäsenvaltiossa tarjottava 

terveydenhuolto
Vakuutusjäsenvaltion viranomaisten 

vastuu

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään saattamaan 6 artiklan otsikko paremmin 5 artiklan otsikon 
mukaiseksi. Koko ehdotusta vaivaa yleinen ongelma, sillä artikloiden otsikot eivät ilmennä 
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niiden sisältöä, joten tarvitaan laajamittainen otsikoiden tarkistus.

Tarkistus 380
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 6, 7, 8 ja 9 artiklan 
soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutettuja, jotka 
matkustavat toiseen jäsenvaltioon 
terveydenhuollon saamista varten tai 
haluavat saada toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, ei estetä 
saamasta toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, jos kyseinen hoito 
kuuluu etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä ja 
joihin he ovat oikeutettuja samojen 
järjestelyjen mukaisesti, joista säädetään 
asetuksessa (ETY) 1408/71 ja sen jälkeen 
annetussa asetuksessa (EY) 883/2004.

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

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisten terveysjärjestelmien tai 
lakisääteisten sosiaaliturvajärjestelmien 
sopimuskumppaneina toimivat lääkärit ja 
palvelujen tarjoajat velvoitetaan 
hyväksymään eurooppalainen 
sairaanhoitokortti ja E-112-lomake ja 
hoitamaan eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin esittäviä potilaita 
samoin edellytyksin, kuin 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevassa 
asetuksessa. Jäsenvaltioiden on 
velvoitettava palvelujen tarjoajat 

Adlib Express Watermark



PE418.256v01-00 56/99 AM\762980FI.doc

FI

sijoittamaan eurooppalaista 
sairaanhoitokorttia esittävän symbolin 
palvelujen tarjoajien odotushuoneeseen 
samaan tapaan kuin luottokortit esitetään 
kaupoissa ja ravintoloissa, osoittaakseen, 
että ne hyväksyvät kortin edellä mainitun 
asetuksen mukaisesti.

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

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

4. Jäsenvaltioilla on oltava käytössä 
mekanismi, jolla lasketaan yhteen 
kustannukset, jotka on korvattava 
vakuutetulle lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta. Mekanismin on 
perustuttava puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, jotka 
tiedetään ennalta, ja mekanismin 
mukaisesti korvattavat kustannukset eivät 
saa olla vähemmän kuin mitä 
korvattaisiin, jos sama tai samankaltainen 
terveydenhuolto olisi tarjottu 
vakuutusjäsenvaltion alueella.
5. Potilailla, jotka matkustavat toiseen 
jäsenvaltioon saadakseen siellä 
terveydenhuoltoa tai jotka haluavat saada 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, on oikeus saada 
potilastietojaan niiden kansallisten 
toimenpiteiden mukaisesti, joilla pannaan 
täytäntöön henkilötietojen suojasta annetut 
yhteisön säännökset, erityisesti direktiivit 
95/46/EY ja 2002/58/EY.

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

Or. en
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Perustelu

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

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

Tarkistus 381
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että potilaita, jotka tarvitsevat 
terveydenhuoltoa toisessa jäsenvaltiossa, 
ei estetä saamasta toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, jos kyseinen 
hoito kuuluu etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä ja 
joihin he ovat oikeutettuja, ja että hoitoon 
pääsyssä noudatetaan 
vakuutusjäsenvaltion lähetemenettelyitä.
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joka tapauksessa päättää korvattavasta 
terveydenhuollosta riippumatta siitä, 
missä se tarjotaan.

Or. pt

Tarkistus 382
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 
soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutetuille, jotka 
matkustavat toiseen jäsenvaltioon 
terveydenhuollon saamista varten, 
maksetaan korvaus toisessa valtiossa 
saadusta terveydenhuollosta.

Vakuutusjäsenvaltio joka tapauksessa 
päättää, mistä hoidosta vakuutetulla on 
oikeus saada korvaus, korvauksen tasosta 
ja maksusta, joka kyseisen henkilön on 
maksettava itse, riippumatta siitä, missä se 
tarjotaan.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään kohtaa.

Tarkistus 383
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toisessa jäsenvaltiossa tarjottava 
terveydenhuolto

Toisessa jäsenvaltiossa tai toisesta 
jäsenvaltiosta tarjottava terveydenhuolto

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

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 
soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutettuja, jotka 
matkustavat toiseen jäsenvaltioon 
terveydenhuollon saamista varten tai 
haluavat saada terveydenhuoltoa toisesta 
jäsenvaltiosta, käymättä fyysisesti 
kyseisessä jäsenvaltiossa, tai haluavat 
ostaa sikäläiseen terveydenhuoltoon 
liittyviä tavaroita, ei estetä saamasta 
tällaista terveydenhuoltoa tai näitä 
tavaroita, jos kyseinen hoito tai tavarat 
kuuluvat etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä ja 
joihin he ovat oikeutettuja. 
Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
vakuutetulle kustannukset, jotka olisi 
maksettu sen lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä, jos sama tai 
samankaltainen terveydenhuolto olisi 
tarjottu sen alueella tai samat tai 
samankaltaiset tavarat olisi ostettu sen 
alueella. Direktiivillä ei estetä 
jäsenvaltioita hyväksymästä suotuisampia 
sääntöjä, esimerkiksi että hoidon 
kustannuksia korvataan suuremmalla 
osuudella, jota sovelletaan jäsenvaltiossa, 
jossa hoito on annettu tai tavarat ostettu.
Tämä saattaa koskea erityisesti tämän 
direktiivin 15 artiklassa mainittujen 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
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kautta tarjottua hoitoa.
Vakuutusjäsenvaltio joka tapauksessa 
päättää korvattavasta terveydenhuollosta
riippumatta siitä, missä se tarjotaan.

Vakuutusjäsenvaltio joka tapauksessa 
päättää, mitä terveyspalveluja ja 
terveydenhoito-tavaroita korvataan
riippumatta siitä, missä ne tarjotaan tai 
ostetaan.

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistus 384
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

tiettyä sairautta tai vammaa, potilaalla on 
oikeus saada korvausta kaikista 
hoitomenetelmistä, joita on käytetty ja 
testattu riittävästi kansainvälisessä 
lääketieteessä, vaikka nämä menetelmät 
eivät olisikaan käytettävissä potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa. Jos jäsenvaltio 
kieltäytyy korvaamasta tällaista hoitoa, 
jäsenvaltion on perusteltava päätöksensä 
lääketieteellisesti. Vakuutusjäsenvaltio 
joka tapauksessa päättää korvattavasta 
terveydenhuollosta riippumatta siitä, missä 
se tarjotaan. Vakuutusjäsenvaltion on 
otettava käyttöön tarkoituksenmukaiset ja 
johdonmukaiset järjestelyt, jotta näistä 
kustannuksista maksettaisiin suoraan 
terveydenhuollon tarjoajille.

Or. en

Perustelu

If there are several methods available for treating a certain disease or injury, the patient 
should have the right to reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried 
and tested by international medical science, even if they are not offered in the patient’s home 
Member State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits 
their individual condition. Additionally, Member States and the Commission should work 
together to put in place some mechanisms to pay healthcare providers directly and thus avoid 
the need for patients to advance funds.

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

Tarkistus 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 
soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutettuja, jotka 

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 
soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutettuja, jotka 

Adlib Express Watermark



PE418.256v01-00 62/99 AM\762980FI.doc

FI

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

matkustavat toiseen jäsenvaltioon 
terveydenhuollon saamista varten tai 
haluavat saada toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, ei estetä 
saamasta toisessa jäsenvaltiossa tarjottua
terveydenhuoltoa, jos kyseinen hoito 
kuuluu etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä, 
mukaan lukien hallinnollisissa 
asetuksissa, ohjeissa ja 
terveydenhuoltoalan ammattien 
käytännesäännöissä, ja joihin he ovat 
oikeutettuja. Vakuutusjäsenvaltion on 
korvattava vakuutetulle kustannukset, jotka 
olisi maksettu sen lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä, jos sama tai 
samankaltainen terveydenhuolto olisi 
tarjottu sen alueella. Terveydenhoito 
voidaan katsoa vastaavaksi vain, jos se on 
vakuutusjäsenvaltion kansallisten lakien, 
asetusten ja terveydenhuoltoalan 
ammattien käytännesääntöjen mukaista.
Vakuutusjäsenvaltio joka tapauksessa 
päättää korvattavasta terveydenhuollosta 
riippumatta siitä, missä se tarjotaan.

Or. en

Perustelu

Toisinaan jäsenvaltiot sääntelevät terveydenhuoltoa muulla kuin lainsäädännöllä, nimittäin 
hallinnollisilla asetuksilla, ohjeilla ja terveydenhuoltoalan ammattien käytännesäännöillä. Ne 
ovat jäsenvaltioiden terveysalan työntekijöille sitovia, joten samojen edellytysten pitäisi päteä 
myös niissä jäsenvaltioissa, joissa potilas saa hoitoa.

Tarkistus 386
Maria Berger

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 

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

soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutettuja, jotka 
matkustavat toiseen jäsenvaltioon 
terveydenhuollon saamista varten tai 
haluavat saada toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, ei estetä 
saamasta toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, jos kyseinen hoito 
kuuluu etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä ja 
joihin he ovat oikeutettuja.
Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
vakuutetulle hoitojäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta aiheutuneet 
tosiasialliset kustannukset. Jos on 
olemassa useita tapoja hoitaa tiettyä 
sairautta tai vammaa, potilaalla on oikeus 
saada korvausta kaikista 
hoitomenetelmistä, joita on käytetty ja 
testattu riittävästi kansainvälisessä 
lääketieteessä, vaikka nämä menetelmät 
eivät olisikaan käytettävissä potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa.
Vakuutusjäsenvaltio joka tapauksessa 
päättää korvattavasta terveydenhuollosta 
riippumatta siitä, missä se tarjotaan.

Or. de

Perustelu

Jotta ei vaarannettaisi hoitojäsenvaltioiden terveysjärjestelmien keskeisiä
rahoitusperiaatteita, hoitojäsenvaltioille aiheutuvat tosiasialliset kustannukset olisi 
arvioitava.

Tarkistus 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 

Adlib Express Watermark



PE418.256v01-00 64/99 AM\762980FI.doc

FI

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

soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutettuja, jotka 
matkustavat toiseen jäsenvaltioon 
terveydenhuollon saamista varten tai 
haluavat saada toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, ei estetä 
saamasta toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, jos kyseinen hoito 
kuuluu etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä ja 
joihin he ovat oikeutettuja.
Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
vakuutetulle kustannukset hoidosta, joka 
on annettu yleisesti ja sääntöjen mukaan 
hoitojäsenvaltiossa tietyn diagnoosin 
perusteella, saman tasoisena kuin olisi 
korvattu, jos hoito olisi annettu yleisesti ja 
sääntöjen mukaan hänen 
vakuutusjäsenvaltiossaan.
Vakuutusjäsenvaltio joka tapauksessa 
päättää korvattavasta terveydenhuollosta 
riippumatta siitä, missä se tarjotaan.

Or. de

Perustelu

Terveyspalvelut eivät ole tällä hetkellä vertailukelpoisia yli rajojen. Jotta kuluja yleensäkin 
voitaisiin korvata tässä direktiivissä ehdotetun järjestelmän mukaisesti, potilaalle korvataan 
tietyn diagnoosin mukainen hoito, joka annetaan tavallisesti ja sääntöjen mukaan 
hoitojäsenvaltiossa. Kulujen korvaaminen rajoitetaan sellaisten hoitojen kustannuksiin, joita 
olisi aiheutunut yleisesti ja sääntöjen mukaan samasta diagnoosista hänen 
vakuutusjäsenvaltiossaan.

Tarkistus 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 
soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 

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

on varmistettava, että vakuutettuja, jotka 
matkustavat toiseen jäsenvaltioon 
terveydenhuollon saamista varten tai 
haluavat saada toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, ei estetä 
saamasta toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, jos kyseinen hoito 
kuuluu etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä ja 
joihin he ovat oikeutettuja.
Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
vakuutetulle kustannukset, jotka olisi 
maksettu sen lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä, jos sama tai 
samankaltainen terveydenhuolto olisi 
tarjottu sen alueella. Vakuutusjäsenvaltio 
joka tapauksessa päättää, onko 
vakuutetulla henkilöllä oikeus 
terveydenhuollon kustannusten 
korvaamiseen, korvauksen tasosta ja 
maksusta, joka kyseisen henkilön on 
maksettava itse, riippumatta siitä, missä se 
tarjotaan.

Or. es

Perustelu

Vakuutusjäsenvaltiolla on toimivalta päättää paitsi korvattavasta terveydenhuollosta 
(6 artiklan 1 kohdan viimeinen kappale) myös korvauksen tasosta ja sovellettavasta 
omavastuusta kaikissa tapauksissa.

Tarkistus 389
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 
soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutettuja, jotka 
matkustavat toiseen jäsenvaltioon 

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

terveydenhuollon saamista varten tai 
haluavat saada toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, ei estetä 
saamasta toisessa jäsenvaltiossa tarjottua
terveydenhuoltoa, jos kyseinen hoito 
kuuluu etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä ja 
joihin he ovat oikeutettuja. 
Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
vakuutetulle kustannukset, jotka olisi 
maksettu sen lakisääteisestä julkisesta
järjestelmästä, jos sama tai samankaltainen 
terveydenhuolto olisi tarjottu sen alueella. 
Potilailla on oikeus saada korvausta 
sellaisistakin hoidoista, joita ei korvattaisi 
potilaan vakuutusjäsenvaltiossa, 
edellyttäen että hoito korvataan 
vastaanottajavaltiossa ja että kyseessä on 
kansainvälisen lääketieteellisen yhteisön 
tunnustama hoitomenetelmä.

Or. sv

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava oikeus itse päättää sosiaaliturvajärjestelmästään. Se, mitä 
hoitomenetelmiä käytetään, riippuu kuitenkin usein kyseisen lääketieteellisen ammattiryhmän 
käytännöstä, joka perustuu sen koulutukseen ja erikoistumiseen. Korvausten maksamisen ei 
pidä perustua tähän, vaan sen on oltava riippuvaista potilaan saamasta avusta. Tämä ei 
vaikuta korvausten tasoon, mutta antaa potilaille enemmän valinnan vapautta. Erityisen 
tärkeää tämä on potilaille, joilla on uusia tai harvinaisempia sairauksia.

Tarkistus 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 
soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutettuja, jotka 
matkustavat toiseen jäsenvaltioon 

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

jäsenvaltioon terveydenhuollon saamista 
varten tai haluavat saada toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottua terveydenhuoltoa, 
ei estetä saamasta toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, jos kyseinen 
hoito kuuluu etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä ja 
joihin he ovat oikeutettuja. 
Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
vakuutetulle kustannukset, jotka olisi 
maksettu sen lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä, jos sama tai 
samankaltainen terveydenhuolto olisi 
tarjottu sen alueella. Vakuutusjäsenvaltio 
joka tapauksessa päättää korvattavasta 
terveydenhuollosta riippumatta siitä, missä 
se tarjotaan.

Or. nl

Tarkistus 391
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

samankaltainen terveydenhuolto olisi 
tarjottu sen alueella. Vakuutusjäsenvaltio 
joka tapauksessa päättää korvattavasta 
terveydenhuollosta riippumatta siitä, missä 
se tarjotaan.

Or. it

Perustelu

On hyvä mainita erikseen, että tässä artiklassa käsitellään suunniteltuja hoitoja, jotka ovat 
ulkomaille matkustamisen syy.

Tarkistus 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Perustelu

Käsite "samankaltainen terveydenhuolto" ei vastaa tarkalleen todellisuutta päinvastoin kuin 
"sama terveydenhuolto". Ensin mainitun poistaminen on tarpeen, jotta voidaan poistaa 
epävarmuus. 

Tarkistus 393
Niels Busk

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. da

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden terveyspalvelut perustuvat periaatteeseen, että potilailla on yhtäläiset 
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oikeudet maksuttomaan terveydenhoitoon ja jotta ne voisivat jatkaa tältä pohjalta, potilaiden 
kulut pitäisi voida maksaa etukäteen, jotta heidän ei tarvitse maksaa kuluja ensin itse ja 
saada ne omalta valtioltaan myöhemmin takaisin. Tämä asettaisi potilaat samanarvoiseen 
asemaan heidän maksukyvystään riippumatta.

Tarkistus 394
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti enintään 
samantasoisena kuin olisi korvattu, jos 
sama tai samankaltainen hoito olisi annettu 
vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä saadun 
hoidon tosiasiallisia kustannuksia.
Vakuutusjäsenvaltio joka tapauksessa 
päättää korvattavasta terveydenhuollosta 
riippumatta siitä, missä se tarjotaan.

2. Vakuutusjäsenvaltion on 
terveydenhuoltojärjestelmän mallin
mukaan korvattava tai maksettava toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
kustannukset tämän direktiivin säännösten 
mukaisesti enintään samantasoisena kuin 
olisi korvattu, jos sama tai samankaltainen 
hoito olisi annettu vakuutusjäsenvaltiossa, 
ylittämättä saadun hoidon tosiasiallisia 
kustannuksia edellisen kohdan säännöksiä 
noudattaen (lähetemenettelyt).

Or. pt

Tarkistus 395
Maria Berger

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset 
kokonaisuudessaan. Jäsenvaltioiden on 
korvattava muut terveydenhoitoon liittyvät 
kustannukset, kuten terapeuttisen hoidon 
kustannukset.
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kustannuksia.

Or. de

Tarkistus 397
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset, siinä 
määrin kuin ne kuuluvat etuuksiin, jotka 
tarjotaan vakuutusjäsenvaltion 
lainsäädännössä ja joihin vakuutettu on 
oikeutettu, tämän direktiivin säännösten 
mukaisesti enintään samantasoisena kuin 
olisi korvattu, jos sama tai samankaltainen 
hoito olisi annettu vakuutusjäsenvaltiossa, 
ylittämättä saadun hoidon tosiasiallisia 
kustannuksia.

Or. nl

Tarkistus 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vakuutusjäsenvaltion
sosiaaliturvajärjestelmän on korvattava tai 
maksettava toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti enintään 
samantasoisena kuin olisi korvattu, jos 
sama tai samankaltainen hoito olisi annettu 
vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä saadun 
hoidon tosiasiallisia kustannuksia.
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Jäsenvaltiot voivat päättää korvata muut 
asiaan liittyvät kustannukset, kuten 
majoitus- ja matkustuskustannukset.

Or. en

Perustelu

Terveydenhuollon järjestämistavasta riippuen jäsenvaltion itsensä sijasta ulkomailla saadun 
terveydenhoidon kustannukset saattaa korvata esimerkiksi vakuutuslaitos. Tässä on näin ollen 
parempi viitata vakuutusjäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään. Tehdäkseen 
terveydenhuollon käytön helpommaksi potilaille ulkomailla jäsenvaltioiden olisi voitava 
kattaa myös oleskelu- ja matkakustannukset.

Tarkistus 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vakuutusjäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmän on korvattava tai 
maksettava toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti enintään 
samantasoisena kuin olisi korvattu, jos 
sama tai samankaltainen hoito olisi annettu 
vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä saadun 
hoidon tosiasiallisia kustannuksia.
Jäsenvaltioiden on katettava myös 
matkakustannukset.

Or. en

Perustelu

Terveydenhuollon järjestämistavasta riippuen jäsenvaltion itsensä sijasta ulkomailla saadun 
terveydenhoidon kustannukset saattaa korvata esimerkiksi vakuutuslaitos. Tässä on näin ollen 
parempi viitata vakuutusjäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään. Tehdäkseen 
terveydenhuollon käytön helpommaksi potilaille ulkomailla jäsenvaltioiden olisi voitava 
kattaa myös potilaiden matkakustannukset.
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Tarkistus 400
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti enintään 
samantasoisena kuin vakuutusjäsenvaltio 
olisi korvannut, jos hoito olisi annettu sen 
alueella, ylittämättä saadun hoidon 
tosiasiallisia kustannuksia.

Or. en

Perustelu

Ilmaus "sama tai samankaltainen" terveydenhuolto on oikeudellisesti epäselvä, minkä vuoksi 
se olisi poistettava.

Tarkistus 401
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

ks. 6 artiklan 1 kohta

Tarkistus 402
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Perustelu on sama kuin 2 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa, jotta varmistetaan artiklan 
johdonmukaisuus.

Tarkistus 403
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti enintään 
samantasoisena kuin saman sairaudentilan 
kyseessä ollessa olisi korvattu
vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä saadun 
hoidon tosiasiallisia kustannuksia.
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Or. sv

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava oikeus itse päättää sosiaaliturvajärjestelmästään. Se, mitä 
hoitomenetelmiä käytetään, riippuu kuitenkin usein kyseisen lääketieteellisen ammattiryhmän 
käytännöstä, joka perustuu sen koulutukseen ja erikoistumiseen. Korvausten maksamisen ei 
pidä perustua tähän, vaan sen on oltava riippuvaista potilaan saamasta avusta. Tämä ei 
vaikuta korvausten tasoon, mutta antaa potilaille enemmän valinnan vapautta. Erityisen 
tärkeää tämä on potilaille, joilla on uusia tai harvinaisempia sairauksia.

Tarkistus 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti enintään 
saman tasoisena kuin olisi korvattu, jos 
sama tai samankaltainen hoito olisi annettu 
vakuutusjäsenvaltiossa. Jos 
vakuutusjäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset ovat 
suuremmat kuin toisessa jäsenvaltiossa, 
vakuutusjäsenvaltion on maksettava 
erotus toisen jäsenvaltion solidaariseen 
hoitorahastoon. Solidaarisen 
hoitorahaston on annettava tukea, jotta 
halvempien maiden potilaat voivat saada 
täysimääräisen korvauksen kalliimmissa 
maissa saaduista hoidoista.

Or. da

Perustelu

Tarvitaan järjestelmä, joka antaisi paremmat mahdollisuudet köyhien jäsenvaltioiden 
kansalaisille saada hoitoa rikkaissa jäsenvaltioissa. Muutoin direktiivi asettaisi nämä 
kansalaiset rikkaiden jäsenvaltioiden kansalaisia huonompaan asemaan, kun viimeksi 
mainitut alkavat käyttää enemmän köyhien jäsenvaltioiden terveyspalveluita.
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Tarkistus 405
Colm Burke

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti enintään 
samantasoisena kuin olisi korvattu, jos 
sama tai samankaltainen hoito olisi annettu 
vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä saadun 
hoidon tosiasiallisia kustannuksia.
Jäsenvaltioiden on katettava muut asiaan 
liittyvät kustannukset, kuten terapeuttinen 
hoito, jos kokonaiskustannukset eivät ylitä 
vakuutusjäsenvaltiossa maksettavaa 
summaa.

Or. en

Perustelu

Monissa hoidoissa on käsitteellisesti ja käytännössä mahdotonta vetää tarkka raja 
varsinaisen hoidon ja lisähoidon, kuten toipumisen, välille. Siksi on loogista, että pitää kattaa 
sairauden hoitaminen kokonaisuudessaan, eikä vain tiettyä menettelyä.

Tarkistus 406
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
vammaisille henkilöille mahdollisesti 
aiheutuvat lisäkustannukset heidän 
saadessaan yhden tai useampien 
vammojen vuoksi terveydenhoitoa toisessa 
jäsenvaltiossa kansallisen lainsäädännön 
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mukaisesti ja sillä edellytyksellä, että 
näistä kustannuksista on riittävä näyttö.

Or. en

Perustelu

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border health care. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for health care than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
language interpretation and supported decision-making.

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

Tarkistus 407
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kustannukset, jotka olisi korvattu 
samasta tai samankaltaisesta hoidosta 
vakuutusjäsenvaltiossa lasketaan 
avoimella ja ei-kaavamaisella tavalla ja 
laskentaan pitää sisältyä kaikki kulut 
hoidosta, joka olisi tarjottu 
vakuutusjäsenvaltiossa, eikä se saa 
rajoittua pelkästään muuttuviin 
kustannuksiin. Kustannukset on myös 
laskettava tarkoituksenmukaisella 
hallinnollisella tasolla, jos potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa on hajautettu 
terveydenhuoltojärjestelmä. 

Or. sv

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa hoitokustannuksissa on eroja, ja lainsäädännössä on otettava nämä 
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erot huomioon.

Tarkistus 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vakuutusjäsenvaltio voi asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavaa hoitoa hakeville 
potilaille samat ehdot, valintakriteerit ja 
sääntely- ja hallintomuodollisuudet 
terveydenhuollon saamiseksi ja 
kustannusten osalta kuin se asettaisi, jos 
sama tai samankaltainen terveydenhuolto 
tarjottaisiin sen alueella, mikäli ne ovat 
objektiivisia, syrjimättömiä ja ne tiedetään 
ennalta.

Näihin ehtoihin voi sisältyä eräissä 
jäsenvaltioissa jo käytössä olevia 
rajoituksia, jotka koskevat 
sopimusjärjestelmän ulkopuolisilta 
hoitopalvelujen tarjoajilta tai oman 
alueensa ulkopuolisilta tarjoajilta saatuja 
hoitoja, kunhan sopimusjärjestelmän 
mukaiset tarjoajat tai oman alueen 
tarjoajat voivat antaa tarvittavan hoidon 
lääketieteellisesti hyväksyttävän ajan 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

Ehdotetusta tekstistä ei käy selväksi, milloin ehdot olisivat este vapaalle liikkuvuudelle. Eräät 
jäsenvaltiot ovat jo nyt säätäneet rajoituksia, jotka koskevat sopimusjärjestelmän 
ulkopuolisilta hoitopalvelujen tarjoajilta tai oman alueensa ulkopuolisilta tarjoajilta saatuja 
hoitoja. Rajoitusten kieltäminen, kun kyse on rajat ylittävästä terveydenhuollosta, olisi 
sekaantumista jäsenvaltioiden suunnitteluun ja niiden toimivaltaan määrittää itse oma 
terveydenhuoltojärjestelmänsä perustamissopimuksen 152 artiklan mukaisesti.
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Tarkistus 409
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vakuutusjäsenvaltio voi asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavia terveyspalveluja 
tai terveydenhoito-tavaroita hakeville 
potilaille samat ehdot, valintakriteerit ja 
sääntely- ja hallintomuodollisuudet 
terveydenhuollon saamiseksi ja 
kustannusten korvaamiseksi kuin se 
asettaisi, jos sama tai samankaltainen 
terveydenhuolto tarjottaisiin tai samat 
tavarat ostettaisiin sen alueella, mikäli 
ehdot ja muodollisuudet eivät ole syrjiviä
eivätkä muodosta estettä palvelujen ja 
tavaroiden tarjoamisen vapaudelle.

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistus 410
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusjäsenvaltio voi asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavaa hoitoa hakeville 
potilaille samat ehdot, valintakriteerit ja 
sääntely- ja hallintomuodollisuudet 
terveydenhuollon saamiseksi ja 
kustannusten korvaamiseksi kuin se 
asettaisi, jos sama tai samankaltainen
terveydenhuolto tarjottaisiin sen alueella, 

3. Vakuutusjäsenvaltio voi asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavaa hoitoa hakeville 
potilaille samat joko kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella tasolla 
säädetyt ehdot, valintakriteerit ja sääntely-
ja hallintomuodollisuudet,
terveydenhuollon saamiseksi ja 
kustannusten korvaamiseksi kuin se 
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mikäli ehdot ja muodollisuudet eivät 
syrjiviä eivätkä muodosta estettä 
henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle.

asettaisi, jos tämä terveydenhuolto 
tarjottaisiin sen alueella, mikäli ehdot ja 
muodollisuudet eivät syrjiviä eivätkä 
muodosta estettä henkilöiden, palveluiden 
ja tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle.
Tähän saattaa sisältyä vaatimus, jonka 
mukaan vakuutusjäsenvaltion 
lainmukaisen sosiaaliturvajärjestelmän 
mukaisia palveluja tarjoavan 
terveydenhuollon ammattihenkilön tai 
terveysviranomaisen on arvioitava 
vakuutetut, jotta voidaan soveltaa kyseisiä 
edellytyksiä, kriteereitä tai 
muodollisuuksia, jos tällainen arviointi 
olisi lisäksi pakollinen 
vakuutusjäsenvaltion 
terveydenhoitopalveluiden piiriin 
pääsemiseksi.

Or. en

Perustelu

Ilmaus "sama tai samankaltainen" terveydenhuolto on oikeudellisesti epäselvä, minkä vuoksi 
se olisi poistettava. Uudella sanamuodolla pyritään varmistamaan, että terveydenhuollon 
ammattihenkilö arvioi potilaat ennen hakeutumista hoitoon toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 411
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vakuutusjäsenvaltio voi asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavaa hoitoa hakeville 
potilaille samat joko kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella tasolla 
säädetyt ehdot, valintakriteerit ja sääntely-
ja hallintomuodollisuudet,
terveydenhuollon saamiseksi ja 
kustannusten korvaamiseksi kuin se 
asettaisi, jos tämä terveydenhuolto 
tarjottaisiin sen alueella, mikäli ehdot ja 

Adlib Express Watermark



AM\762980FI.doc 81/99 PE418.256v01-00

FI

henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle. muodollisuudet eivät syrjiviä eivätkä 
muodosta estettä henkilöiden, palveluiden 
ja tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle.
Tähän saattaa liittyä vaatimus, että 
terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi 
vakuutetun hänen lähettämisekseen 
toisen jäsenvaltion terveydenhuollon 
tarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 412
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

On aiheellista tiukentaa tämän kohdan säännöksiä, jotta vältetään potilaiden välinen syrjintä. 

Perustelu on sama kuin 2 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa, jotta varmistetaan artiklan 
johdonmukaisuus.
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Tarkistus 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Toisinaan jäsenvaltiot sääntelevät terveydenhuoltoa muulla kuin lainsäädännöllä, nimittäin 
hallinnollisilla asetuksilla, ohjeilla ja terveydenhuoltoalan ammattien käytännesäännöillä. Ne 
ovat jäsenvaltioiden terveysalan työntekijöille sitovia, joten samojen edellytysten pitäisi päteä 
myös niissä jäsenvaltioissa, joissa potilas saa hoitoa. Viimeinen osa 3 kohdassa on 
harhaanjohtava, koska henkilöiden vapaa liikkuvuus ei tarkoita terveydenhoitopalveluiden 
korvaamista sellaisista hoitopalveluista, joita ei syystä tai toisesta korvata omassa 
jäsenvaltiossa.

Tarkistus 414
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusjäsenvaltio voi asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavaa hoitoa hakeville 
potilaille samat ehdot, valintakriteerit ja 

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

sääntely- ja hallintomuodollisuudet 
terveydenhuollon saamiseksi ja 
kustannusten korvaamiseksi kuin se 
asettaisi, jos tämä terveydenhuolto 
tarjottaisiin sen alueella, mikäli ehdot ja 
muodollisuudet eivät syrjiviä eivätkä 
muodosta estettä henkilöiden vapaalle 
liikkuvuudelle. Tähän saattaa sisältyä 
vaatimus, jonka mukaan 
vakuutusjäsenvaltion lainmukaisen 
sosiaaliturvajärjestelmän mukaisia 
palveluja tarjoavan terveysviranomaisen 
on arvioitava vakuutetut, jotta voidaan 
soveltaa kyseisiä edellytyksiä, kriteereitä 
tai muodollisuuksia.

Or. en

Perustelu

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested deleting the wording “same or similar”.

In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health 
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be extension of the range of entitlements from the system of the Member State of 
affiliation.

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

Tarkistus 415
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusjäsenvaltio voi asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavaa hoitoa hakeville 
potilaille samat ehdot, valintakriteerit ja 
sääntely- ja hallintomuodollisuudet 

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

terveydenhuollon saamiseksi ja 
kustannusten korvaamiseksi kuin se 
asettaisi, jos sama tai samankaltainen 
terveydenhuolto tarjottaisiin sen alueella, 
mikäli ehdot ja muodollisuudet eivät ole 
syrjiviä eivätkä muodosta estettä 
henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen
vapaalle liikkuvuudelle.

Or. sv

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö tällä alalla perustuu palvelujen ja 
tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen. Nämä kaksi periaatetta on siksi lisättävä tekstiin.

Tarkistus 416
Miroslav Mikolášik

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa hedelmöityshoitoja koskeviin kansallisiin lakeihin ja 
asetuksiin.
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Tarkistus 417
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
lääkäreitä ja muita palvelujen tarjoajia, 
jotka työskentelevät jäsenvaltionsa 
terveydenhuoltojärjestelmien tai 
lakisääteisten sosiaaliturvajärjestelmien 
sopimuskumppaneina, kielletään 
hoitamasta toisesta jäsenvaltiosta kotoisin 
olevia potilaita yksityisesti tai pyytämästä 
heiltä etukäteen käteismaksua sellaisissa 
tapauksissa, joissa potilas kykenee 
osoittamaan asemansa tietyn 
vakuutusvaltion lainmukaisen 
sosiaaliturvajärjestelmän vakuutettuna 
jäsenenä esimerkiksi eurooppalaisen 
sairausvakuutuskortin ja E112 -
lomakkeen avulla.

Or. en

Perustelu

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 418
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Direktiivillä ei kuitenkaan velvoiteta 
jäsenvaltioiden terveydenhuollon tarjoajia 
tarjoamaan hoitoa toisesta jäsenvaltiosta 
tulevalle vakuutetulle eikä asettamaan 
terveydenhuollon tarjonnassa etusijalle 
toisesta jäsenvaltiosta tulevaa vakuutettua 
samanlaisen hoidon tarpeessa olevan 
hoitojäsenvaltion vakuutetun 
kustannuksella.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltio saattaa joutua ottamaan käyttöön väliaikaisia järjestelyitä toimiakseen 
varaventtiilinä, jos ulkomainen kysyntä nousee hyvin nopeasti, jotta hoidon tarjoajat 
selviäisivät potilasvirroista. Tämä koskee vain suunniteltua terveydenhoitoa, sillä sellaista 
terveydenhoitoa, joka tulee tarpeelliseksi toiseen maahan matkustamisen aikana, koskee 
asetus 1408/71, eikä tämä muutos vaikuta siihen.

Tarkistus 419
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioilla on oltava käytössä 
mekanismi, jolla lasketaan yhteen 
kustannukset, jotka on korvattava 
vakuutetulle lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta. Mekanismin on 
perustuttava puolueettomiin ja 

4. Tämän kohdan säännösten osalta
jäsenvaltioilla on oltava käytössä 
mekanismi, jolla lasketaan yhteen 
kustannukset, joista on maksettava 
korvaus lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta. Mekanismin on 
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syrjimättömiin kriteereihin, jotka tiedetään 
ennalta, ja mekanismin mukaisesti 
korvattavat kustannukset eivät saa olla 
vähemmän kuin mitä korvattaisiin, jos 
sama tai samankaltainen terveydenhuolto 
olisi tarjottu vakuutusjäsenvaltion 
alueella.

perustuttava puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, jotka tiedetään 
ennalta.

Or. en

Tarkistus 420
Maria Berger

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioilla on oltava käytössä 
mekanismi, jolla lasketaan yhteen 
kustannukset, jotka on korvattava 
vakuutetulle lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta. Mekanismin on 
perustuttava puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, jotka tiedetään 
ennalta.

Or. de
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Tarkistus 421
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. sv

Perustelu

Monilla jäsenvaltioilla on luontoisetuina saatavien etuuksien malliin perustuvia terveyden- ja 
sairaanhoitojärjestelmiä eikä niissä siksi yleensä korvata hoitokustannuksia 
sosiaaliturvajärjestelmästä. Teksti on siksi muotoiltava neutraalimmin ottaen huomioon 
jäsenvaltioissa sovellettavat erilaiset järjestelmät. (Ks. vastaava muutos 1 kohdassa).

Tarkistus 422
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioilla on oltava käytössä 
mekanismi, jolla lasketaan yhteen 
kustannukset, jotka on korvattava 
vakuutetulle lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 

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

terveydenhuollosta. Mekanismin on 
perustuttava puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, jotka tiedetään 
ennalta, ja mekanismin mukaisesti 
korvattavien kustannusten on vastattava 
kustannuksia, jotka olisi korvattu, jos 
sama tai samankaltainen terveydenhuolto 
olisi saatu vakuutusjäsenvaltiossa, mutta 
ne eivät saa ylittää saadun hoidon 
tosiasiallisia kustannuksia.

Or. hu

Perustelu

Nähdäksemme 6 artiklan 4 kohdan toisen lauseen jälkimmäinen osa, jossa korvaukset 
poikkeuksetta määritellään maan omien kustannusten mukaisesti, on ristiriidassa 6 artiklan 2 
kohdan kanssa, joka on laadittu EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella ja jonka 
mukaan korvaus ei saa ylittää saadun hoidon tosiasiallisia kustannuksia.

Tarkistus 423
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Adlib Express Watermark



PE418.256v01-00 90/99 AM\762980FI.doc

FI

Perustelu

Perustelu on sama kuin 2 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa, jotta varmistetaan artiklan 
johdonmukaisuus. On tarpeen toistaa, että korvaus ei saa ylittää saadun hoidon kustannuksia. 

Tarkistus 424
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Hoidon tarjoavan jäsenvaltion on 
otettava käyttöön järjestelmä, jolla 
mahdollistetaan hoidon tosiasiallisten 
kustannusten periminen potilailta, jotka 
eivät ole vakuutettuja kyseisen 
jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmässä.

Or. nl

Perustelu

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

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

Tarkistus 425
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Potilailla, jotka matkustavat toiseen 
jäsenvaltioon saadakseen siellä 

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

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

Or. en

Perustelu

Potilailla pitäisi olla oikeus saada potilastietojaan, erityisesti jos potilas hakeutuu 
jatkohoitoon omassa maassaan oltuaan sitä ennen hoidossa ulkomailla. Potilasta hoitaneen 
terveydenhoitoalan ammattilaisen on toimitettava nämä potilastiedot vakuutusjäsenvaltion 
määräysten ja ehtojen mukaisesti.

Tarkistus 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Potilaiden pitää saada tutustua potilastietoihinsa, mutta terveyspalveluiden tarjoajan on 
tietoja antaessaan noudatettava vakuutusjäsenvaltion ehtoja.
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Tarkistus 427
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. On toteutettava tarvittavat toimet 
korkealaatuisten ensiapupalvelujen 
tarjoamiseksi Euroopan unionin 
kansalaisille, jotka joutuvat 
onnettomuuteen toisessa jäsenvaltiossa.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että laatustandardit koskevat myös ensiapupalveluja.

Tarkistus 428
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Toteutetaan tarvittavat toimet, joilla 
mahdollistetaan, että toisessa 
jäsenvaltiossa onnettomuuteen tai 
muuhun terveyttä koskevaan hätätilaan 
joutuvat EU:n kansalaiset saavat 
korkeatasoista ensiapua.

Or. de

Perustelu

Yhteistyö olisi onnettomuuksien lisäksi ulotettava koskemaan myös muita terveyttä koskevia 
hätätiloja.
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Tarkistus 429
Kathy Sinnott

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Olisi kuitenkin annettava 
erityissäännöksiä korkealaatuisen 
ensiavun antamisesta onnettomuuksien ja 
katastrofien uhreiksi toisissa 
jäsenvaltioissa joutuneille EU:n 
kansalaisille.

Or. en

Perustelu

On itsestään selvää, että onnettomuustapauksissa (tai katastrofeissa) terveydenhuoltoa on 
oltava saatavilla siten, että ennakkolupaan liittyvät hallinnolliset menettelyt ovat 
mahdollisimman vähäisiä.

Kun raja-alueilla tarvitaan nopeaa toimintaa hätätilanteissa, tarvitaan laajaa aluetason 
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden päivystyspalveluiden välillä. Avustavaan 
hoitohenkilökuntaan kuuluvat ovat tärkeitä näissä tilanteissa.

Tarkistus 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vakuutusjäsenvaltio maksaa 
korvauksen toisessa valtiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta ilman ennakkolupaa 
8 ja 9 artiklan soveltamista rajoittamatta.

Or. es

Perustelu

Tekstiä muutetaan vastaamaan oikeuskäytäntöä, jonka mukaan kansalaisten liikkuvuutta ei 
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rajoiteta, soveltamalla yleisperiaatetta, että ennakkolupaa ei tarvita, samoin kuin 8 artiklassa 
tarkoitettuja oikeuskäytännön mukaisia sairaalahoitoon liittyviä varauksia.

Tarkistus 431
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Hoitojäsenvaltiota ei pidä velvoittaa 
hyväksymään potilaita toisista 
jäsenvaltioista tai asettamaan heitä 
etusijalle hoitojäsenvaltiossa 
vakuutettujen, samanlaisen hoidon 
tarpeessa olevien potilaiden vahingoksi, 
jotka saattaisivat tämän seurauksena 
joutua jonotuslistalle.

Or. nl

Perustelu

Belgiaan kohdistuu jo nykyisin suhteellisen suuri potilasvirta muualta. Siksi on merkittävä 
huoli siitä, että Belgiassa vakuutettuja potilaita saatettaisiin siirtää jonotuslistalle rajat 
ylittävän terveydenhoidon lisääntymisen seurauksena. Ongelmasta on jo maininta johdanto-
osan 12 kappaleessa, mutta sitä vastaavaa kohtaa ei ole ehdotuksen varsinaisessa 
tekstiosassa, sitä vastoin on säädetty toimia potilaiden liiallisen muualle siirtymisen 
rajoittamiseksi.  Tarkistuksella yritetään ratkaista mahdolliset ongelmat, jotka aiheutuvat 
kasvavasta muualta tulevasta potilasvirrasta. 

Tarkistus 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tämän luvun säännökset eivät 
vaikuta suunniteltua terveydenhuoltoa 
koskevien rajatylittävien 
sopimusjärjestelyjen tekoon.
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Or. en

Perustelu

On tärkeää tarkentaa, että nämä säännökset eivät estä suunniteltua terveydenhuoltoa 
koskevien rajat ylittävien sopimusjärjestelyjen tekoa. Jos tällaisia järjestelyjä on, 
sopimuspuolet noudattavat sosiaaliturvan koordinointia koskevia sääntöjä tai soveltavat 
sopimuskumppaneiden neuvotteluissa sovittuja erityissääntöjä ja -hintoja.

Tarkistus 433
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Hoitojäsenvaltiolle on korvattava 
kaikki hoidosta aiheutuneet tosiasialliset 
kustannukset (kokonaiskustannukset).

Or. en

Perustelu

Uuden kohdan (6 artiklan 5 a kohta) lisäämisellä parannetaan rahoitusjärjestelmän vakautta 
ja sen jäsenvaltion terveydenhuoltojärjestelmän palveluita, jossa hoito on annettu, 
varmistamalla, että hoitojäsenvaltiolle korvataan kaikki sille aiheutuneet kulut. Jos korvaus 
jää alle hoidon tosiasiallisten kustannusten, potilas voi maksaa osan hoidosta.

Tarkistus 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.

Muu kuin sairaalahoito

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

Or. es

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen ehdotetun, uuden 6 artiklan 5 a kohdan lisäävän tarkistuksen 
kanssa.

Tarkistus 435
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.

Muu kuin sairaalahoito

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

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa tunnustetaan, että ennakkolupajärjestelmät ovat potilaiden kannalta 
arvokkaita, sillä ne tuovat selvyyttä sellaisiin asioihin kuten, mitä korvauksia he voivat saada 
ja mistä kustannuksista heidän on huolehdittava itse, jälkihoitoa koskeviin järjestelyihin sekä 
siihen, miten on toimittava, jos jokin menee pieleen. Nämä seikat koskevat myös sairaaloissa 
ja muissa laitoksissa annettavaa hoitoa, samoin kuin palvelujen suunnittelutarvetta sekä 
terveydenhuoltojärjestelmistä vastaavien toteuttamaa taloudellisten resurssien hallintoa.
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Tarkistus 436
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistus 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Vakuutusjäsenvaltio ei saa edellyttää 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun muun kuin 
sairaalahoidon kustannusten korvaamiseksi 
ennakkolupaa.

Toisessa jäsenvaltiossa muuta kuin 
sairaalahoitoa saavan potilaan on 
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ilmoitettava hoidosta 
vakuutusjäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmälle ennen kuin 
hän lähtee saamaan kyseistä hoitoa.
Hänen on myös vakuutettava, että hän on 
saanut kyseisen hoidon tarjoamista 
koskevat tiedot tämän direktiivin 10 
artiklan mukaisesti.
Jos muun kuin sairaalahoidon 
tarjoamista toisessa jäsenvaltiossa 
koskevaan ilmoitukseen ei liitetä tällaista 
vakuutusta, vakuutusjäsenvaltion 
sosiaaliturvaviranomaiset varmistavat 
potilaalta, että tämä on ryhtynyt toimiin 
saadakseen ennen lähtöään kaikki 
tarvittavat toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottavaa muuta kuin sairaalahoitoa 
koskevat tiedot.

Or. fr

Perustelu

Perustelu on sama kuin johdanto-osan 29 kappaleeseen tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 438
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Vakuutusjäsenvaltio ei saa edellyttää 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun muun kuin 
sairaalahoidon kustannusten korvaamiseksi 
ennakkolupaa, jos kyseisen hoidon 
kustannukset olisi maksettu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, jos hoito olisi 
tarjottu sen alueella. Jos 
vakuutusjäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä vakuutettujen potilaiden 
terveyspalveluiden rahoittamisen ehtona 
on, että terveyspalvelun tuottaa paikan 
päällä julkisesti rahoitettu 
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terveydenhuollon tarjoaja, 
vakuutusjäsenvaltio on velvollinen 
hyvittämään vain sen osuuden 
hoitojäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannuksista, jonka 
potilas on käyttänyt samoin ehdoin kuin 
hoitojäsenvaltiossa vakuutetut henkilöt.

Or. hu

Perustelu

Jos vakuutusjäsenvaltiossa oleva vakuuttaja velvoitetaan korvaamaan hoito, joka on saatu 
hoitojäsenvaltiossa muulta kuin julkisrahoitteiselta eli sairausvakuutusjärjestelmän 
ulkopuoliselta tarjoajalta, potilaalta saattaa jäädä saamatta korvaus vakuutusjäsenvaltiossa 
muulta kuin julkiselta tarjoajalta saadusta hoidosta. Jos potilas kuitenkin saa hoitoa toisessa 
jäsenvaltiossa, vakuutusjäsenvaltio on velvollinen korvaamaan hoidosta aiheutuneet 
kustannukset.
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Komission teksti Tarkistus

Muuhun kuin sairaalahoitoon pitäisi 
sisältyä vaihtoehtoiset hoidot, jos ne on 
hyväksytty vakuutusjäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Jos vakuutusjäsenvaltio tarjoaa valtion maksamia vaihtoehtoisia hoitoja, esimerkiksi 
yrttilääkkeitä, homeopatiaa, osteopatiaa, kiropraktiikkaa jne., tällä direktiivillä pitäisi sallia 
kulujen korvaaminen, jos henkilöä hoitaa toisessa jäsenvaltiossa asianmukaisen pätevyyden 
omaava ammatinharjoittaja.
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