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Tarkistus 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
–

Ehdotus hylkäämiseksi

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Tällä direktiivillä luodaan selkeyden sijasta uusia epävarmuustekijöitä, koska sillä luodaan 
lisäjärjestelmä sen potilaiden oikeuksia koskevan järjestelmän rinnalle, josta on jo säädetty 
asetuksissa 1408/71 ja 883/2004. Ehdotuksessa ei puututa terveydenhuollon laatuun potilaan 
näkökulmasta, vaan siinä keskitytään terveydenhuoltoon palvelujen tarjoamisen vapauden 
näkökulman kautta. Lisäksi sillä aiheutetaan paineita jäsenvaltioille, jotka ovat 
perustamissopimuksen 152 artiklan nojalla vastuussa terveydenhuollosta.

Tarkistus 43
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
–

Ehdotus hylkäämiseksi

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
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883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

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

Tarkistus 44
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
–

Ehdotus hylkäämiseksi

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. pl

Perustelu

Ehdotus direktiiviksi olisi hylättävä, koska se ei ole riittävän tarkkaan harkittu ja koska siitä 
aiheutuu hallinnollisia kustannuksia yhteisön tasolla. Direktiivin hyväksymisen myötä 
perustettaisiin uusi komitea (turvallista, korkealaatuista ja tehokasta rajatylittävää 
terveydenhuoltoa käsittelevä komitea), mikä merkitsisi uusia työtehtäviä.

Tarkistus 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN
JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
rajatylittävässä terveydenhuollossa 
sovellettavista potilaiden oikeuksista

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN
JA NEUVOSTON DIREKTIIVI potilaiden 
oikeudesta saada tasapuolisin edellytyksin 
turvallista, korkealaatuista ja tehokasta 
terveydenhuoltoa

Or. es
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Perustelu

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza.
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones 
que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían 
constituir el núcleo principal de la propuesta.

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

Tarkistus 46
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN
JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
rajatylittävässä terveydenhuollossa 
sovellettavista potilaiden oikeuksista

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN
JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
rajatylittävästä potilaiden liikkuvuudesta 
ja potilaiden oikeuksista

Or. nl

Perustelu

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues (reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border healt care.
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
152 artiklan,

Or. es

Perustelu

Perustamissopimuksen 95 artikla ei sovellu tämän direktiivin oikeusperustaksi, koska se ei 
koske sisämarkkinoiden luomista tai toimintaa. 152 artikla on parempi oikeusperusta, vaikka 
siinä todetaan nimenomaisesti, että yhteisön toiminnassa kansanterveyden alalla otetaan 
täysimääräisesti huomioon jäsenvaltioiden terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämiseen 
ja tarjoamiseen liittyvät velvollisuudet. 

Tarkistus 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
16 ja 152 artiklan,

Or. en
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Tarkistus 49
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42, 
152 ja 308 artiklan,

Or. en

Perustelu

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

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

Tarkistus 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95, 
137 ja 152 artiklan,

Or. fr

Perustelu

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
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et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.

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

Tarkistus 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 ja 152 artiklan,

Or. en

Perustelu

Perustamissopimuksen 152 artiklan nojalla yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä, joilla on 
tarkoitus varmistaa ihmisten terveyden suojelun korkea taso (eikä vain myötävaikuttaa 
asiaan). On tärkeää korostaa, että terveydenhuoltoa koskevaa direktiiviä ei voida perustaa 
yksinomaan sisämarkkinasäännöksiin, vaan sillä olisi varmistettava ihmisten terveyden 
suojelun korkea taso.

Tarkistus 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 ja 152 artiklan,



AM\763599FI.doc 9/67 PE418.293v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Direktiivin tarkoituksena ei ole pelkästään ihmisten vapaa liikkuvuus, vaan ensisijaisesti 
kansanterveyden korkean tason varmistaminen Euroopan unionissa.

Tarkistus 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Perustamissopimuksen 137 artiklan 
ja erityisesti sen 1, 2 ja 4 kohdan nojalla 
komission ehdotuksessa olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden toimivalta, 
koska kansalaisten sosiaaliturvaoikeudet 
perustuvat heidän työntekijän asemaansa. 

Or. fr

Tarkistus 54
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden vastuuseen tarjota 
alueellaan oleskeleville kansalaisille 
turvallista, korkealaatuista, tehokasta ja 
määrällisesti riittävää terveydenhoitoa.
Jäsenvaltiot eivät missään tapauksessa 
saa heikentää terveydenhuoltopalvelujaan 
sillä perusteella, että palveluja on tarjolla 
myös muissa jäsenvaltioissa. Tällä 
direktiivillä ei myöskään saa millään 
tavalla kannustaa potilaita hakeutumaan 
hoitoon toiseen jäsenvaltioon.
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Or. nl

Perustelu

Terveydenhuolto pysyy kunkin jäsenvaltion omalla vastuulla, eikä niiden saa olettaa toisen 
jäsenvaltion huolehtivan kyseisistä palveluista. Tällä direktiivillä ei saa kannustaa 
jäsenvaltioita siirtämään vastuuta Euroopan unionille eikä kannustaa vakuutusyhtiöitä 
ostamaan hoitoa ulkomailta taloudellisilla perusteilla.

Tarkistus 55
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kun otetaan huomioon, että 
edellytykset perustamissopimuksen 
95 artiklan käyttämiseksi oikeusperustana 
täyttyvät, yhteisön lainsäätäjän on 
nojauduttava tähän oikeusperustaan 
silloinkin, kun kansanterveyden suojelu 
on ratkaiseva tekijä tehtävissä 
päätöksissä; tältä osin 
perustamissopimuksen 95 artiklan 
3 kohdassa nimenomaisesti vaaditaan, 
että yhdenmukaistamiseen pyrittäessä 
ihmisten terveyden suojelun korkea taso 
olisi taattava ottaen erityisesti huomioon 
kaikki tieteelliseen tietoon perustuva uusi 
kehitys.

Poistetaan.

Or. sv

Perustelu

Terveydenhuolto ja sairaanhoito eivät ole mikä tahansa palvelu tai kauppatavara, ja sen 
vuoksi tämän direktiivin oikeusperustaksi ei pidä valita perustamissopimuksen 95 artiklaa, 
vaan 152 artikla.
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Tarkistus 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kun otetaan huomioon, että 
edellytykset perustamissopimuksen 
95 artiklan käyttämiseksi oikeusperustana 
täyttyvät, yhteisön lainsäätäjän on 
nojauduttava tähän oikeusperustaan 
silloinkin, kun kansanterveyden suojelu 
on ratkaiseva tekijä tehtävissä 
päätöksissä; tältä osin 
perustamissopimuksen 95 artiklan 
3 kohdassa nimenomaisesti vaaditaan, 
että yhdenmukaistamiseen pyrittäessä 
ihmisten terveyden suojelun korkea taso 
olisi taattava ottaen erityisesti huomioon 
kaikki tieteelliseen tietoon perustuva uusi 
kehitys.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale on tarpeeton, koska on esitetty tarkistus kaksinkertaisesta 
oikeusperustasta. 

Tarkistus 57
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kun otetaan huomioon, että 
edellytykset perustamissopimuksen 
95 artiklan käyttämiseksi oikeusperustana 
täyttyvät, yhteisön lainsäätäjän on 
nojauduttava tähän oikeusperustaan 
silloinkin, kun kansanterveyden suojelu 
on ratkaiseva tekijä tehtävissä 

(2) Kun otetaan huomioon, että 
edellytykset perustamissopimuksen 
95 artiklan käyttämiseksi oikeusperustana 
eivät täyty, yhteisön lainsäätäjän on 
nojauduttava samaan oikeusperustaan kuin 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa 
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päätöksissä; tältä osin 
perustamissopimuksen 95 artiklan 
3 kohdassa nimenomaisesti vaaditaan, 
että yhdenmukaistamiseen pyrittäessä
ihmisten terveyden suojelun korkea taso 
olisi taattava ottaen erityisesti huomioon 
kaikki tieteelliseen tietoon perustuva uusi 
kehitys.

asetuksessa 883/2004/EY ja otettava 
lisäksi huomioon perustamissopimuksen 
152 artikla. Ihmisten terveyden suojelun 
korkea taso olisi taattava ottaen erityisesti 
huomioon kaikki tieteelliseen tietoon 
perustuva uusi kehitys.

Or. en

Perustelu

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

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

Tarkistus 58
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kun otetaan huomioon, että 
edellytykset perustamissopimuksen 
95 artiklan käyttämiseksi oikeusperustana 
täyttyvät, yhteisön lainsäätäjän on 
nojauduttava tähän oikeusperustaan 
silloinkin, kun kansanterveyden suojelu on 
ratkaiseva tekijä tehtävissä päätöksissä; 
tältä osin perustamissopimuksen 
95 artiklan 3 kohdassa nimenomaisesti 
vaaditaan, että yhdenmukaistamiseen 
pyrittäessä ihmisten terveyden suojelun 
korkea taso olisi taattava ottaen erityisesti 
huomioon kaikki tieteelliseen tietoon 

(2) Kun otetaan huomioon, että 
edellytykset perustamissopimuksen 
95 artiklan käyttämiseksi oikeusperustana 
täyttyvät, yhteisön lainsäätäjän on 
nojauduttava tähän oikeusperustaan 
silloinkin, kun kansanterveyden suojelu on 
ratkaiseva tekijä tehtävissä päätöksissä; 
tältä osin perustamissopimuksen 
95 artiklan 3 kohdassa nimenomaisesti 
vaaditaan, että yhdenmukaistamiseen 
pyrittäessä ihmisten terveyden suojelun 
korkea taso olisi taattava.
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perustuva uusi kehitys.

Or. fr

Perustelu

Viimeinen lause ei ole tässä perusteltu, koska direktiivi koskee potilaiden pääsyä hoitoon 
muussa kuin asuinjäsenvaltiossa sekä tällaisen hoidon maksua tai korvaamista.

Tarkistus 59
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Tässä direktiivissä noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon yleiset 
oikeusperiaatteet, jotka on tunnustettu 
etenkin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa. Oikeus saada 
terveydenhuoltoa ja lääkinnällistä hoitoa 
kansallisen lainsäädännön ja kansallisten 
käytäntöjen mukaisin edellytyksin 
tunnustetaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 34 artiklan 1 ja 
2 kohdassa ja 35 artiklassa. Tämä 
direktiivi on pantava täytäntöön ja sitä on 
sovellettava ottaen huomioon oikeus 
yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamiseen, henkilötietojen suoja, 
yhdenvertaisuus lain edessä, 
syrjimättömyysperiaate sekä oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen 
perusoikeuskirjan 7, 8, 20, 21 ja 
47 artiklaan kirjattujen yleisten 
oikeusperiaatteiden mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklan mukaan ihmisten terveyden korkeatasoinen 
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suojelu varmistetaan kaikkien unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja 
toteuttamisessa ja jokaisella on oikeus saada terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa kansallisten 
lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisin edellytyksin. 34 artiklassa tunnustetaan oikeus 
sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin ja taataan suoja muun muassa sairauden varalta 
unionin oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti sekä kunnioitetaan tätä 
oikeutta.

Tarkistus 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Yhteisön terveysjärjestelmät ovat 
Euroopan korkeatasoisen sosiaalisen 
suojan keskeinen osatekijä, ja ne edistävät 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
oikeudenmukaisuutta samoin kuin kestävää 
kehitystä. Ne kuuluvat myös osana 
yleishyödyllisten palvelujen laajempiin
puitteisiin.

(4) Terveys ja jäsenvaltioiden 
terveysjärjestelmät ovat yleisen edun 
mukaisia. Jäsenvaltioiden
terveysjärjestelmät ovat Euroopan 
korkeatasoisen sosiaalisen suojan 
keskeinen osatekijä, ja ne edistävät 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
oikeudenmukaisuutta samoin kuin kestävää 
kehitystä. Erityisluonteensa vuoksi ne 
kuuluvat samalla osana yleishyödyllisten 
palvelujen laajempiin puitteisiin.

Or. fr

Perustelu

Kuten komissiokin on korostanut, terveysjärjestelmien tämä rooli on keskeinen ja se on syytä 
pitää mielessä; samoin on syytä korostaa yleisen edun mukaisuutta ja erityisluonnetta.
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Tarkistus 62
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Perustelu

Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut perustamissopimuksen soveltamisen vain 
rajatylittäviin terveydenhuoltopalveluihin. Esimerkiksi asiassa C-372/04, Watts, tuomioistuin 
piti irrelevanttina sitä, että Ison-Britannian kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä on 
kokonaan julkinen palvelu, joka on valtion rahoittama ja joka tarjoaa ilmaisen hoidon.
Relevanttia se sijaan oli Wattsin ja ranskalaisen sairaalan välinen asia, jossa Watts maksoi 
hoidon, jolloin hänestä tuli perustamissopimuksessa tarkoitettu palvelun saaja.

Tarkistus 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Kaikenlainen terveydenhuolto kuuluu 
perustamissopimuksen soveltamisalaan, 
kuten yhteisöjen tuomioistuin on useaan 
otteeseen vahvistanut, ottaen huomioon 
kuitenkin terveydenhuollon erityisen 
luonteen. Erityisesti kaikille 
eurooppalaisen sairausvakuutuskortin 
omaaville kansalaisille olisi yhteisvastuun 
ja vastavuoroisuuden periaatteiden 
nimissä annettava ensiapua missä 



AM\763599FI.doc 17/67 PE418.293v01-00

FI

tahansa jäsenvaltiossa riippumatta siitä, 
millaisia taloudellisia vaikutuksia 
kyseisestä hoidosta koituu palvelun 
tarjoavalle sairaalalle tai kyseisestä 
sairaalasta vastaavalle maalle tai 
paikallisviranomaiselle.
Vastavuoroisuuden periaatteen 
mukaisesti palvelut maksaisi jäsenvaltio, 
jossa ensiapu on annettu, ja kustannukset 
korvaisi myöhemmin täysimääräisesti 
vakuutusjäsenvaltio.

Or. it

Perustelu

Myös tällä direktiivillä olisi mahdollistettava eurooppalaisen sairausvakuutuskortin tuomat 
edut ja vahvistettava potilaiden oikeus saada varallisuudestaan riippumatta ensiapua missä 
tahansa oman vakuutusjäsenvaltionsa kustannuksella.

Tarkistus 64
Adamos Adamou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Kaikenlainen terveydenhuolto kuuluu 
perustamissopimuksen soveltamisalaan, 
kuten yhteisöjen tuomioistuin on useaan 
otteeseen vahvistanut, ottaen huomioon 
kuitenkin terveydenhuollon erityisen 
luonteen. Perustamissopimuksen 
152 artiklan nojalla yhteisöllä on 
täydentävä toimivalta kansanterveysalalla,
josta vastaavat jäsenvaltiot, jotka voivat 
tehdä keskenään sopimuksia, myös 
sopimuksia potilaille annettavasta 
rajatylittävästä terveydenhuollosta.

Or. el
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Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan nojalla jäsenvaltiot itse päättävät 
terveydenhuoltojärjestelmiensä organisoinnista ja rahoituksesta sekä määrittelevät sen, mikä 
on katsottava sairaalahoidoksi.

Tarkistus 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale(uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
eikä rajoiteta jäsenvaltioiden vapautta 
päättää siitä, minkä tyyppistä 
terveydenhuoltoa ne pitävät 
asianmukaisena. Mitään tämän 
direktiivin säännöstä ei saisi tulkita niin, 
että vaarannetaan jäsenvaltioiden eettiset 
perusvalinnat erityisesti suojeltaessa
jokaisen ihmisen oikeutta elämään.   

Or. en

Perustelu

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

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



AM\763599FI.doc 19/67 PE418.293v01-00

FI

Tarkistus 66
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tuomioistuin on jo käsitellyt joitakin 
rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyviä 
kysymyksiä, erityisesti korvauksen 
myöntämistä sellaisesta hoidosta, joka on 
annettu muussa kuin hoidon saajan 
asuinmaassa. Koska terveydenhuolto 
jätettiin palveluista sisämarkkinoilla 
12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY soveltamisalan 
ulkopuolelle, on tärkeää käsitellä aihetta 
erillisessä yhteisön säädöksessä, jotta 
pystytään soveltamaan yleisemmin ja 
tehokkaammin periaatteita, joita 
yhteisöjen tuomioistuin on kehittänyt 
tapauskohtaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Terveydenhuolto on perustellusti jätetty sisämarkkinapalveluista annetun direktiivin 
2006/123/EY soveltamisalan ulkopuolelle; se ei ole sisämarkkinalainsäädäntöön kuuluva 
asia. Ei ole mitään syytä sisällyttää sisämarkkinapalveludirektiiviin sisältyviä asioita 
(toisessa jäsenvaltiossa annetun terveydenhoidon kustannusten korvaaminen, sairaalahoidon 
määritelmä jne.) käsiteltävänä olevaan direktiiviehdotukseen rajatylittävästä 
terveydenhuollosta. Tuomioistuimen oikeuskäytännön soveltaminen on yksinomaan 
jäsenvaltioiden vastuulla. Asiassa ei siis tarvita mitään lisätoimia.

Tarkistus 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

vahvistaa säännöt toisessa jäsenvaltiossa 
syntyneiden terveydenhuollon 
kustannusten korvaamisesta potilaille, 
jotka päättävät terveydenhoitoa 
saadakseen mennä toiseen jäsenvaltioon, 
ja mahdollistaa jäsenvaltioiden yhteistyö 
terveysteknologian arvioinnissa ja 
osaamiskeskusten ja sähköisen 
terveydenhuollon kehittämisessä samalla, 
kun otetaan täysimääräisesti huomioon 
kansallinen toimivalta terveydenhuollon 
järjestämisessä ja tarjoamisessa yleisen 
saatavuuden, yhteisvastuullisuuden, 
kohtuuhintaisuuden, alueellisesti 
tasavertaisen saatavuuden sekä 
demokraattisen valvonnan periaatteiden 
mukaisesti. Siinä otetaan täysimääräisesti 
huomioon jäsenvaltioiden vastuu 
terveydenhuollosta perustamissopimuksen 
mukaisesti, myös terveyteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien määrittämisessä 
sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon 
sekä erityisesti sairauteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

Or. en

Tarkistus 68
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Tämän direktiivin tavoitteena on 
täydentää asetusta (ETY) N:o 1408/71 ja 
sen korvaavaa asetusta (EY) N:o 
883/2004 turvallisen, korkealaatuisen ja 
tehokkaan rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamisen osalta yhteisössä ja taata 
potilaiden oikeuksien soveltaminen
potilaiden vapaan liikkuvuuden puitteissa
sekä terveyden suojelun korkea taso 
ottamalla kuitenkin täysimääräisesti 
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sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon 
sekä erityisesti sairauteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

huomioon jäsenvaltioiden vastuu 
terveyteen liittyvien sosiaaliturvaetuuksien 
määrittämisessä sekä terveydenhuollon ja 
sairaanhoidon sekä erityisesti sairauteen 
liittyvien sosiaaliturvaetuuksien 
järjestämisessä ja tarjoamisessa.

Or. en

Perustelu

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty,
especially as regards the application of patients' rights´. The regulation on the coordination 
of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
ensuring the application of patients' rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.

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

Tarkistus 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Tämän direktiivin tavoitteena on luoda 
yleiset puitteet turvallisen, korkealaatuisen 
ja tehokkaan rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamiselle yhteisössä 
potilaiden vapaan liikkuvuuden sekä 
terveyden suojelun korkean tason osalta
ottamalla kuitenkin täysimääräisesti 
huomioon jäsenvaltioiden vastuu 
terveyteen liittyvien sosiaaliturvaetuuksien 
määrittämisessä sekä terveydenhuollon ja 
sairaanhoidon sekä erityisesti sairauteen 
liittyvien sosiaaliturvaetuuksien 
järjestämisessä ja tarjoamisessa.
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Or. en

Perustelu

Ehdotettu direktiivi koskee ainoastaan potilaiden liikkuvuutta eikä palvelujen tarjoajien 
vapaata liikkuvuutta.

Tarkistus 70
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan selventää, että direktiivillä ei ole tarkoitus kattaa palveluntarjoajien 
vapaata liikkuvuutta.
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Tarkistus 71
Colm Burke

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän direktiivin tavoitteena on luoda 
yleiset puitteet turvallisen, korkealaatuisen 
ja tehokkaan rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamiselle yhteisössä 

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

ja mahdollistaa potilaiden vapaa 
liikkuvuus tietyin edellytyksin ja 
terveydenhuollon tarjoamisen vapaus sekä 
terveyden suojelun korkea taso ottamalla 
kuitenkin täysimääräisesti huomioon 
jäsenvaltioiden vastuu terveyteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien määrittämisessä 
sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon 
sekä erityisesti sairauteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

Or. fr

Perustelu

On syytä vahvistaa kansalaisten oikeus saada hoitoa lähellä kotiaan sekä asettaa tiettyjä 
ehtoja potilaiden vapaalle liikkuvuudelle.

(Tarkistuksen toinen osa ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 73
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Tarkistus 74
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tätä direktiiviä potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa sovelletaan 
kaikenlaiseen terveydenhuoltoon. Kuten 
yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, 
terveydenhuollon erityinen luonne tai sen 
järjestämis- tai rahoitustapa eivät ole 
sellaisia, että se jäisi vapaata liikkuvuutta 
koskevan perusperiaatteen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Pitkäaikaishoidon osalta 
direktiiviä ei sovelleta sellaisille perheille 
tai henkilöille tarkoitettuun apuun ja 
tukeen, joilla on pitkäaikaisia 
erityistarpeita. Sitä ei esimerkiksi sovelleta 
hoitokoteihin taikka vanhuksille tai 
lapsille sosiaalityöntekijöiden tai 
vapaaehtoishoitajien tai muiden 
ammattihenkilöiden kuin 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
tarjoamaan apuun.

(9) Tätä direktiiviä potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa sovelletaan 
kaikenlaiseen terveydenhuoltoon. Kuten 
yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, 
terveydenhuollon erityinen luonne tai sen 
järjestämis- tai rahoitustapa eivät ole 
sellaisia, että se jäisi vapaata liikkuvuutta 
koskevan perusperiaatteen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Pitkäaikaishoidon osalta 
direktiiviä ei sovelleta sellaisille perheille 
tai henkilöille tarkoitettuun apuun ja 
tukeen, joilla on pitkäaikainen tarve saada 
hoitoa, tukea tai apua, sikäli kuin on kyse 
nimenomaan yhteisvastuullisesti 
tarjottavista etuuksista tai tuista. Tällaisia 
ovat muun muassa sellaiset 
pitkäaikaishoidon piiriin kuuluvat 
palvelut, jotka katsotaan välttämättömiksi, 
jotta hoitoa tarvitseva henkilö voi elää 
mahdollisimman täyttä ja itsenäistä 
elämää. Näihin palveluihin kuuluvat 
erityisesti perushoito (esimerkiksi 
kylvetys/suihkutus, pukeminen ja 
riisuminen, suuhun sopivan ravinnon 
valmistaminen ja tarjoaminen, itsenäinen 
vuoteesta nouseminen ja vuoteeseen 
meno, kävely/istuminen, WC:ssä käynti ja 
rakon ja suolen tyhjennys), kotitalouden 
hoito (esimerkiksi asunnon siivous ja 
lämmitys, tiskaus, ruoanlaitto, kaupassa 
käynti, viranomaiskäynnit ja sosiaalisissa 
tilaisuuksissa käynti) ja lääkinnälliset 
toimenpiteet (esimerkiksi apu siteiden 
vaihdossa, kivun hoito, lääkkeiden otto).  
Tätä direktiiviä ei siis sovelleta 
esimerkiksi pitkäaikaisena laitoshoitona 
(hoitokodit) tai avustetun asumisen 
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muodossa tapahtuvaan hoitoon. 

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä pitää oikeana, että johdanto-osan 9 kappaleessa ehdotetaan 
pitkäaikaishoitopalveluja koskevaa poikkeusta, koska sekä yhteisvastuuseen perustuva 
sosiaaliturva että varsinkin tällaisten (pitkäaikaista) hoitoa tarvitseville tarkoitettujen 
palvelujen järjestäminen, hallinto ja rahoitus on hoidettu hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa.  
Tarkistus selventää asiaa ja sen oikeudellista puolta. 

Tarkistus 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tätä direktiiviä potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa sovelletaan 
kaikenlaiseen terveydenhuoltoon. Kuten 
yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, 
terveydenhuollon erityinen luonne tai sen 
järjestämis- tai rahoitustapa eivät ole 
sellaisia, että se jäisi vapaata liikkuvuutta 
koskevan perusperiaatteen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Pitkäaikaishoidon osalta 
direktiiviä ei sovelleta sellaisille perheille 
tai henkilöille tarkoitettuun apuun ja 
tukeen, joilla on pitkäaikaisia 
erityistarpeita. Sitä ei esimerkiksi sovelleta 
hoitokoteihin taikka vanhuksille tai lapsille 
sosiaalityöntekijöiden tai 
vapaaehtoishoitajien tai muiden 
ammattihenkilöiden kuin terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden tarjoamaan apuun.

(9) Tätä direktiiviä potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa sovelletaan potilaisiin, 
jotka päättävät hakeutua hoitoon muuhun 
kuin asuinjäsenvaltioonsa, ja sitä voidaan 
soveltaa kaikenlaiseen terveydenhuoltoon.
Pitkäaikaishoidon osalta direktiiviä ei 
sovelleta sellaisille perheille tai henkilöille 
tarkoitettuun apuun ja tukeen, joilla on 
pitkäaikaisia erityistarpeita. Sitä ei 
esimerkiksi sovelleta hoitokoteihin taikka 
vanhuksille tai lapsille 
sosiaalityöntekijöiden tai 
vapaaehtoishoitajien tai muiden 
ammattihenkilöiden kuin terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden tarjoamaan apuun.

Or. fr

Perustelu

On syytä täsmentää, minkä tyyppisiin potilaisiin tätä direktiiviä sovelletaan.
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Komissio on viitannut tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, mutta siinä mennään liian pitkälle. 
Jos vapaa liikkuvuus asetetaan terveydenhuoltoa ja terveydenhuollon lähipalveluja koskevan 
oikeuden edelle, vaarana on, että estetään potilaiden liikkuvuus hoitoon hakeutumisessa.

Tarkistus 76
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tätä direktiiviä potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa sovelletaan 
kaikenlaiseen terveydenhuoltoon. Kuten 
yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, 
terveydenhuollon erityinen luonne tai sen 
järjestämis- tai rahoitustapa eivät ole 
sellaisia, että se jäisi vapaata liikkuvuutta 
koskevan perusperiaatteen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Pitkäaikaishoidon osalta 
direktiiviä ei sovelleta sellaisille perheille 
tai henkilöille tarkoitettuun apuun ja 
tukeen, joilla on pitkäaikaisia 
erityistarpeita. Sitä ei esimerkiksi sovelleta 
hoitokoteihin taikka vanhuksille tai lapsille 
sosiaalityöntekijöiden tai 
vapaaehtoishoitajien tai muiden 
ammattihenkilöiden kuin 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
tarjoamaan apuun.

(9) Tätä direktiiviä potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa sovelletaan 
kaikenlaiseen rajatylittävään
terveydenhuoltoon. Kuten yhteisöjen 
tuomioistuin on vahvistanut, 
terveydenhuollon erityinen luonne tai sen 
järjestämis- tai rahoitustapa eivät ole 
sellaisia, että se jäisi vapaata liikkuvuutta 
koskevan perusperiaatteen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Pitkäaikaishoidon osalta 
direktiiviä ei sovelleta sellaisille perheille 
tai henkilöille tarkoitettuun muuhun kuin 
nimenomaan lääketieteelliseen apuun ja 
tukeen, joilla on pitkäaikaisia 
erityistarpeita. Sitä ei esimerkiksi sovelleta 
palveluihin, jotka tarjotaan yleensä 
hoitokodeissa, taikka vanhuksille tai 
lapsille tarjottavaan apuun tai 
vammaishuoltoon.

Or. nl

Perustelu

Palvelun luonne on selkeämpi kriteeri kuin palvelun tarjoajan pätevyys. Hoidon keston ohella 
myös nimenomaan lääketieteellinen luonne erottaa terveyspalvelut muista palveluista.
Vammaisten hoito ja vanhusten ja lasten hoitaminen ovat tyypillisiä esimerkkejä 
pitkäaikaishoidosta, jota ei yleensä määritellä terveyspalveluksi.
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Tarkistus 77
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Tässä direktiivissä ’rajatylittävällä 
terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
yksinomaan terveydenhuollon käyttöä 
ulkomailla.

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

– valtioiden rajat ylittävä 
terveydenhuollon tarjonta (eli palvelun 
tarjoaminen yhden jäsenvaltion alueelta 
toisen jäsenvaltion alueelle); esimerkiksi 
etälääketieteen palvelut, etädiagnoosit ja 
-lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut

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

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

Or. de

Tarkistus 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
terveydenhuollon käyttöä muussa kuin 
potilaan asuinjäsenvaltiossa, kun potilas 
päättää mennä toiseen jäsenvaltioon 
saamaan hoitoa. 

– terveydenhuollon käyttö ulkomailla (eli 
potilas menee toisessa jäsenvaltiossa 
toimivan terveydenhuollon tarjoajan luo 
saadakseen hoitoa); tästä käytetään 
nimitystä ’potilaiden liikkuvuus’
– valtioiden rajat ylittävä 
terveydenhuollon tarjonta (eli palvelun 
tarjoaminen yhden jäsenvaltion alueelta 
toisen jäsenvaltion alueelle); esimerkiksi 
etälääketieteen palvelut, etädiagnoosit ja 
-lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut
– terveydenhuollon tarjoajan pysyvä 
läsnäolo (eli terveydenhuollon tarjoajan 
sijoittautuminen toiseen jäsenvaltioon) ja
– henkilöiden tilapäinen läsnäolo (eli 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
liikkuvuus, esim. muuttaminen tilapäisesti 
potilaan jäsenvaltioon tarjoamaan 
palveluja).

Or. en

Tarkistus 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Tässä direktiivissä ’rajatylittävällä 
terveydenhuollolla’ tarkoitetaan 
yksinomaan terveydenhuollon käyttöä
ulkomailla (eli potilas menee omasta 
tahdostaan toisessa jäsenvaltiossa 
toimivan terveydenhuollon tarjoajan luo 
saadakseen hoitoa); tästä käytetään 
nimitystä ’potilaiden liikkuvuus’;
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– terveydenhuollon käyttö ulkomailla (eli 
potilas menee toisessa jäsenvaltiossa 
toimivan terveydenhuollon tarjoajan luo 
saadakseen hoitoa); tästä käytetään 
nimitystä ’potilaiden liikkuvuus’
– valtioiden rajat ylittävä 
terveydenhuollon tarjonta (eli palvelun 
tarjoaminen yhden jäsenvaltion alueelta
toisen jäsenvaltion alueelle); esimerkiksi 
etälääketieteen palvelut, etädiagnoosit ja 
-lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut
– terveydenhuollon tarjoajan pysyvä 
läsnäolo (eli terveydenhuollon tarjoajan 
sijoittautuminen toiseen jäsenvaltioon) ja
– henkilöiden tilapäinen läsnäolo (eli 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
liikkuvuus, esim. muuttaminen tilapäisesti 
potilaan jäsenvaltioon tarjoamaan 
palveluja).

Or. en

Perustelu

Ehdotettu direktiivi koskee ainoastaan potilaiden liikkuvuutta. Sen vuoksi rajatylittävän 
terveydenhuollon käsite olisi rajoitettava yksinomaan potilaiden liikkuvuuteen.

Tarkistus 80
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

– terveydenhuollon käyttö ulkomailla (eli 
potilas menee toisessa jäsenvaltiossa 
toimivan terveydenhuollon tarjoajan luo 
saadakseen hoitoa); tästä käytetään 
nimitystä ’potilaiden liikkuvuus’
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– valtioiden rajat ylittävä 
terveydenhuollon tarjonta (eli palvelun 
tarjoaminen yhden jäsenvaltion alueelta
toisen jäsenvaltion alueelle); esimerkiksi 
etälääketieteen palvelut, etädiagnoosit ja 
-lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut
– terveydenhuollon tarjoajan pysyvä 
läsnäolo (eli terveydenhuollon tarjoajan 
sijoittautuminen toiseen jäsenvaltioon) ja
– henkilöiden tilapäinen läsnäolo (eli 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
liikkuvuus, esim. muuttaminen tilapäisesti 
potilaan jäsenvaltioon tarjoamaan 
palveluja).

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä olisi keskityttävä ainoastaan potilaiden liikkuvuuteen; terveyspalvelujen ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden liikkuvuus olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 81
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Tässä direktiivissä ’rajatylittävällä 
terveydenhuollolla’ tarkoitetaan:

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

– tilanne, jossa potilas menee muussa 
kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa hän on 
vakuutettuna, toimivan terveydenhuollon 
tarjoajan luo saadakseen terveyspalveluja;
tästä käytetään nimitystä ’potilaiden 
liikkuvuus’

– valtioiden rajat ylittävä 
terveydenhuollon tarjonta (eli palvelun 
tarjoaminen yhden jäsenvaltion alueelta 
toisen jäsenvaltion alueelle); esimerkiksi 
etälääketieteen palvelut, etädiagnoosit ja 

– tilanne, jossa terveydenhuoltopalvelu 
ylittää rajat joko virtuaalisesti tai muuten:
potilas ei mene toiseen jäsenvaltioon, 
mutta saa terveyspalveluja muun kuin 
vakuutusjäsenvaltionsa alueelta;
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-lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut esimerkiksi etäkirurgia, lääkärin 
konsultointi, lääkemääräykset, 
etälaboratoriopalvelut; tästä käytetään 
nimitystä "etälääketiede"

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

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

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

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

– terveydenhuoltoalan hyödykkeiden, 
kuten lääketieteellisten laitteiden ja 
lääkkeiden, osto muusta jäsenvaltiosta 
kuin siitä, jossa ostaja vakuutettuna;
tähän voi mutta siihen ei ole pakko 
kuulua potilaan meneminen kyseiseen
toiseen jäsenvaltioon.

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistus 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

– terveydenhuollon käyttö ulkomailla (eli 
potilas menee toisessa jäsenvaltiossa 
toimivan terveydenhuollon tarjoajan luo 
saadakseen hoitoa); tästä käytetään 
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nimitystä ’potilaiden liikkuvuus’ nimitystä ’potilaiden liikkuvuus’
– valtioiden rajat ylittävä terveydenhuollon 
tarjonta (eli palvelun tarjoaminen yhden 
jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion 
alueelle); esimerkiksi etälääketieteen 
palvelut, etädiagnoosit ja 
-lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut

– valtioiden rajat ylittävä terveydenhuollon 
tarjonta (eli palvelun tarjoaminen yhden 
jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion 
alueelle); esimerkiksi etälääketieteen 
palvelut, etädiagnoosit ja 
-lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut.

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

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

Or. es

Perustelu

Rajatylittävän terveydenhuollon käsitteen katsotaan sisältävän sekä potilaiden että 
terveydenhuoltopalvelujen, joita voidaan tarjota etäpalveluina, liikkuvuuden. Siksi tässä ei 
ole syytä mainita erikseen terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja terveydenhuollon 
tarjoajien liikkuvuutta.

Tarkistus 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

– valtioiden rajat ylittävä terveydenhuollon – valtioiden rajat ylittävä terveydenhuollon 
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tarjonta (eli palvelun tarjoaminen yhden 
jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion 
alueelle); esimerkiksi etälääketieteen 
palvelut, etädiagnoosit ja 
-lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut

tarjonta (eli palvelun tarjoaminen yhden 
jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion 
alueelle); esimerkiksi etälääketieteen 
palvelut, etädiagnoosit ja 
-lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut

– ensiavun antaminen ja hoidon 
antaminen tietyn edellytyksin potilaille, 
jotka ovat hakeutuneet toiseen 
jäsenvaltioon ("hoitojäsenvaltio") 
suunniteltua hoitoa saadakseen

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

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

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

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

Or. it

Perustelu

Myös tällä direktiivillä olisi mahdollistettava eurooppalaisen sairausvakuutuskortin tuomat 
edut ja vahvistettava potilaiden oikeus saada varallisuudestaan riippumatta ensiapua missä 
tahansa oman vakuutusjäsenvaltionsa kustannuksella.

Tarkistus 84
Kathy Sinnott

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

– terveydenhuollon käyttö ulkomailla (eli 
potilas menee toisessa jäsenvaltiossa 
toimivan terveydenhuollon tarjoajan luo 
saadakseen hoitoa); tästä käytetään 
nimitystä ’potilaiden liikkuvuus’
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valtioiden rajat ylittävä terveydenhuollon 
tarjonta (eli palvelun tarjoaminen yhden 
jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion 
alueelle); esimerkiksi etälääketieteen 
palvelut, etädiagnoosit ja 
-lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut

valtioiden rajat ylittävä terveydenhuollon 
tarjonta (eli palvelun tarjoaminen yhden 
jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion 
alueelle); esimerkiksi etälääketieteen 
palvelut, etädiagnoosit ja 
-lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut

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

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

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

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

– hätäkeskuspalvelut, joissa vastataan 
eurooppalaiseen 112-hätänumeroon 
tuleviin puheluihin ja huolehditaan 
onnettomuuksien ja katastrofien uhrien 
hoidosta erityisesti raja-alueilla.   

Or. en

Perustelu

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

Kun raja-alueilla tarvitaan nopeaa toimintaa hätätilanteissa, tarvitaan laajaa aluetason 
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden päivystyspalveluiden välillä.  

Tarkistus 85
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tässä direktiivissä ’rajatylittävällä 
terveydenhuollolla’ tarkoitetaan lisäksi  
hätäkeskuspalveluja, joissa vastataan 
eurooppalaiseen 112-hätänumeroon 
tuleviin puheluihin ja huolehditaan 
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onnettomuuksien ja katastrofien uhrien 
hoidosta erityisesti raja-alueilla.   

Or. en

Tarkistus 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Kuten jäsenvaltiot totesivat EU:n 
terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja 
periaatteista annetuissa neuvoston 
päätelmissä, yhteisön terveysjärjestelmissä 
on joukko yhteisiä toimintaperiaatteita. 
Näitä periaatteita ovat laatu, turvallisuus, 
näyttöön ja etiikkaan perustuva hoito, 
potilaiden osallistuminen, 
muutoksenhakuoikeus, perusoikeus 
yksityisyyteen henkilötietojen käsittelyssä 
ja luottamuksellisuus. Potilaiden, 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja 
terveysjärjestelmistä vastaavien 
viranomaisten on voitava luottaa siihen, 
että näitä yhteisiä periaatteita noudatetaan 
ja niiden täytäntöönpanemiseksi luodaan 
rakenteet koko yhteisössä. Sen vuoksi on 
aiheellista vaatia, että sen jäsenvaltion 
viranomaiset, jonka alueella hoito 
tarjotaan, vastaavat näiden 
toimintaperiaatteiden noudattamisesta. 
Tämä on välttämätöntä, jotta varmistetaan 
potilaiden luottamus rajatylittävään 
terveydenhuoltoon, mikä puolestaan on 
välttämättömyys, jotta saavutetaan 
potilaiden vapaa liikkuvuus ja 
terveydenhuollon tarjoamisen vapaus 
sisämarkkinoilla samoin kuin terveyden 
suojelun korkea taso. Nämä yhteiset arvot 
huomioon ottaen jäsenvaltiot saavat 
kuitenkin tehdä eettisin perustein 
toisenlaisia päätöksiä tiettyjen 
hoitomenetelmien saatavuuden ja 
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konkreettisten hoitoonpääsyehtojen 
osalta. Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
eettistä monimuotoisuutta. Sillä ei 
velvoiteta jäsenvaltioita tarjoamaan 
alueellaan sellaisia hoitoja ja palveluja, 
jotka eivät ole sallittuja kansallisten 
lakien, asetusten ja terveydenhuoltoalan 
ammattien käytännesääntöjen nojalla, 
eikä korvaamaan tällaisista (toisessa 
jäsenvaltiossa saaduista) hoidoista 
aiheutuneita kustannuksia.  

Or. en

Tarkistus 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

terveydenhuoltoon, mikä puolestaan on 
välttämättömyys, jotta saavutetaan 
potilaiden vapaa liikkuvuus ja 
terveydenhuollon tarjoamisen vapaus 
sisämarkkinoilla samoin kuin terveyden 
suojelun korkea taso. Nämä yhteiset arvot 
huomioon ottaen jäsenvaltiot saavat 
kuitenkin tehdä eettisin perustein 
toisenlaisia päätöksiä tiettyjen 
hoitomenetelmien saatavuuden ja 
konkreettisten hoitoonpääsyehtojen 
osalta. Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
eettistä monimuotoisuutta. Sillä ei 
velvoiteta jäsenvaltioita tarjoamaan 
alueellaan sellaisia hoitoja ja palveluja, 
jotka eivät ole sallittuja kansallisten 
lakien, asetusten ja terveydenhuoltoalan 
ammattien käytännesääntöjen nojalla, 
eikä korvaamaan tällaisista (toisessa 
jäsenvaltiossa saaduista) hoidoista 
aiheutuneita kustannuksia.  

Or. en

Perustelu

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Myös tällä direktiivillä olisi mahdollistettava eurooppalaisen sairausvakuutuskortin tuomat 
edut ja vahvistettava potilaiden oikeus saada varallisuudestaan riippumatta ensiapua missä 
tahansa oman vakuutusjäsenvaltionsa kustannuksella.
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Tarkistus 89
Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kaikki lääketieteellinen hoito 
perushoitoa lukuun ottamatta edellyttää 
entistä monimutkaisempaa organisointia. 
Lääketieteellisen hoidon laatu riippuu 
makrotekijöistä, kuten toimijoiden 
ammattipätevyys, tekniikkaan ja 
infrastruktuuriin liittyvät vaatimukset, 
organisaatio ja käytettävissä olevat 
resurssit. 

Or. en

Perustelu

Kaikki lääketieteellinen hoito on vaatimustasoltaan erilaista: perustasolla suoritetaan 
yksinkertaisia hoitotoimenpiteitä eikä tarvita niin suurta organisaatiota, kun taas toisaalta 
suoritetaan yhä vaativampia toimenpiteitä, joissa tarvitaan useita eri hoitoja, eri määrä 
ammattihenkilöstöä ja joskus jopa eri toimintaympäristöä. 

Tarkistus 90
Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b)Potilaiden saatavilla olevien tietojen 
on oltava tarkkoja ja avoimia, ja niistä on 
käytävä muillekin kuin 
ammattihenkilöille ymmärrettävällä 
tavalla ilmi saatujen ja kaikkien 
jäsenvaltioiden hyväksymien sertifiointien 
tulokset, myös ilmoitukset mahdollisista 
puutteista turvallisuudessa ja tarjottujen 
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palvelujen laadussa. 

Or. en

Perustelu

Potilaiden pitää voida saada tarkkoja ja avoimia tietoja, joista on käytävä myös maallikolle 
selväksi jäsenvaltioiden saamat ja hyväksymät sertifioinnit ja jäsenvaltioiden vastuulla olevat 
tiedot, jotka ovat välttämättömiä, jotta hoitoa antava laitos saa toimiluvan kyseisessä maassa. 

Tarkistus 91
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kun otetaan huomioon, että on 
mahdotonta tietää ennalta, tarjoaako tietty 
terveydenhuollon tarjoaja terveydenhuoltoa 
toisesta vai omasta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille, on tarpeen soveltaa kaikenlaiseen 
terveydenhuoltoon vaatimuksia, joiden 
mukaan terveydenhuolto on tarjottava 
selkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien 
mukaisesti, jotta varmistetaan vapaus 
tarjota ja käyttää rajatylittävää 
terveydenhuoltoa direktiivin tavoitteen 
mukaisesti. Tätä varmistaessaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten on otettava 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat yhteiset arvot, jotka yhteisön 
toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot ovat 
yleisesti tunnustaneet terveysjärjestelmien 
yhteisiksi arvoiksi kaikkialla Euroopassa.
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
nämä arvot otetaan huomioon muista 
jäsenvaltioista tulevien potilaiden ja 
kansalaisten kohdalla ja että kaikkia 
potilaita kohdellaan tasapuolisesti heidän 
hoitotarpeensa perusteella eikä sen 
perusteella, missä jäsenvaltiossa he ovat 

(12) Kun otetaan huomioon, että on 
mahdotonta tietää ennalta, tarjoaako tietty 
terveydenhuollon tarjoaja terveydenhuoltoa 
toisesta vai omasta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille, on tarpeen soveltaa kaikenlaiseen 
terveydenhuoltoon vaatimuksia, joiden 
mukaan terveydenhuolto on tarjottava 
selkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien 
mukaisesti. Tämä on tarpeen, jotta 
voidaan varmistaa vapaus tarjota ja 
käyttää rajatylittävää terveydenhuoltoa.
Tätä varmistaessaan jäsenvaltioiden 
viranomaisten on otettava huomioon 
universaalisuutta, korkealaatuiseen hoitoon 
pääsyä, tasapuolisuutta ja 
yhteisvastuullisuutta koskevat yhteiset 
arvot. Nämä ovat arvoja, jotka ovat
yhteisön toimielinten ja kaikkien 
jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien 
yksimielisesti hyväksymiä. Jäsenvaltioiden 
on myös varmistettava, että nämä arvot 
otetaan huomioon muista jäsenvaltioista 
tulevien potilaiden ja kansalaisten kohdalla 
ja että kaikkia potilaita kohdellaan 
tasapuolisesti heidän hoitotarpeensa 
perusteella eikä sen perusteella, missä 
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vakuutettuina. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon vapaan liikkuvuuden ja 
muun muassa kansalaisuuteen (tai 
oikeushenkilöiden osalta
sijoittautumiseen) perustuvan 
syrjimättömyyden periaatteet sekä 
vapaaseen liikkuvuuteen sovellettavien 
mahdollisten rajoitusten välttämättömyys
ja suhteellisuus. Tähän direktiiviin ei 
kuitenkaan sisälly mitään sellaisia 
säännöksiä, jotka edellyttäisivät, että 
terveydenhuollon tarjoajat hyväksyisivät 
jostakin jäsenvaltiosta suunniteltuun 
hoitoon tulevat potilaat tai asettaisivat 
heidät etusijalle hoitotarpeeltaan 
samanlaisten potilaiden vahingoksi, 
esimerkiksi pidentämällä hoidon 
odotusaikoja.

jäsenvaltiossa he ovat vakuutettuina. Tässä 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
vapaan liikkuvuuden ja muun muassa 
kansalaisuuteen tai sijoittautumiseen 
perustuvan syrjimättömyyden periaatteet 
sekä vapaaseen liikkuvuuteen 
sovellettavien mahdollisten rajoitusten 
välttämättömyyden ja suhteellisuuden 
periaate. Tämä tarkoittaa, että tähän 
direktiiviin ei sisälly mitään sellaisia 
säännöksiä, jotka edellyttäisivät, että 
terveydenhuollon tarjoajat hyväksyisivät 
jostakin jäsenvaltiosta suunniteltuun 
hoitoon tulevat potilaat tai laskuttaisivat 
heiltä aina saman hinnan kuin omien 
maidensa potilailta. Vapaan liikkuvuuden 
esteitä voidaan sallia pakottavista yleisen 
edun mukaisista syistä, esimerkiksi jos 
potilaiden määrä uhkaa tai saattaa uhata 
terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteettia 
tai taloudellista tasapainoa.

Or. nl

Perustelu

Ensimmäinen osa: parempi sanamuoto. Toinen osa: myös tässä on otettava huomioon 
pakottavat yleisen edun mukaiset syyt, jotka liittyvät jäsenvaltion kykyyn järjestää ja rahoittaa 
hoitojärjestelmänsä (vrt. mm. oikeustapaus Ferlini).

Tarkistus 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kun otetaan huomioon, että on 
mahdotonta tietää ennalta, tarjoaako tietty 
terveydenhuollon tarjoaja terveydenhuoltoa 
toisesta vai omasta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille, on tarpeen soveltaa kaikenlaiseen 
terveydenhuoltoon vaatimuksia, joiden 
mukaan terveydenhuolto on tarjottava 

(12) Kun otetaan huomioon, että on 
mahdotonta tietää ennalta, tarjoaako tietty 
terveydenhuollon tarjoaja terveydenhuoltoa 
toisesta vai omasta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille, on tarpeen soveltaa kaikenlaiseen 
terveydenhuoltoon vaatimuksia, joiden 
mukaan terveydenhuolto on tarjottava 
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selkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien 
mukaisesti, jotta varmistetaan vapaus 
tarjota ja käyttää rajatylittävää 
terveydenhuoltoa direktiivin tavoitteen 
mukaisesti. Tätä varmistaessaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten on otettava 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat yhteiset arvot, jotka yhteisön 
toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot ovat 
yleisesti tunnustaneet terveysjärjestelmien 
yhteisiksi arvoiksi kaikkialla Euroopassa. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
nämä arvot otetaan huomioon muista 
jäsenvaltioista tulevien potilaiden ja 
kansalaisten kohdalla ja että kaikkia 
potilaita kohdellaan tasapuolisesti heidän 
hoitotarpeensa perusteella eikä sen 
perusteella, missä jäsenvaltiossa he ovat 
vakuutettuina. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon vapaan liikkuvuuden ja 
muun muassa kansalaisuuteen (tai 
oikeushenkilöiden osalta 
sijoittautumiseen) perustuvan 
syrjimättömyyden periaatteet sekä 
vapaaseen liikkuvuuteen sovellettavien 
mahdollisten rajoitusten välttämättömyys 
ja suhteellisuus. Tähän direktiiviin ei 
kuitenkaan sisälly mitään sellaisia 
säännöksiä, jotka edellyttäisivät, että 
terveydenhuollon tarjoajat hyväksyisivät 
jostakin jäsenvaltiosta suunniteltuun 
hoitoon tulevat potilaat tai asettaisivat 
heidät etusijalle hoitotarpeeltaan 
samanlaisten potilaiden vahingoksi, 
esimerkiksi pidentämällä hoidon 
odotusaikoja.

selkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien 
mukaisesti, jotta varmistetaan vapaus 
käyttää rajatylittävää terveydenhuoltoa 
direktiivin tavoitteen mukaisesti. Tätä 
varmistaessaan jäsenvaltioiden 
viranomaisten on otettava huomioon 
universaalisuutta, korkealaatuiseen hoitoon 
pääsyä, tasapuolisuutta ja 
yhteisvastuullisuutta koskevat yhteiset 
arvot, jotka yhteisön toimielimet ja kaikki 
jäsenvaltiot ovat yleisesti tunnustaneet 
terveysjärjestelmien yhteisiksi arvoiksi 
kaikkialla Euroopassa. Jäsenvaltioiden on 
myös varmistettava, että nämä arvot 
otetaan huomioon muista jäsenvaltioista 
tulevien potilaiden ja kansalaisten kohdalla 
ja että kaikkia potilaita kohdellaan 
tasapuolisesti heidän hoitotarpeensa 
perusteella eikä sen perusteella, missä 
jäsenvaltiossa he ovat vakuutettuina. Tässä 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
vapaan liikkuvuuden ja muun muassa 
kansalaisuuteen perustuvan 
syrjimättömyyden periaatteet sekä 
vapaaseen liikkuvuuteen sovellettavien 
mahdollisten rajoitusten välttämättömyys 
ja suhteellisuus. Tähän direktiiviin ei 
kuitenkaan sisälly mitään sellaisia 
säännöksiä, jotka edellyttäisivät, että 
terveydenhuollon tarjoajat hyväksyisivät 
jostakin jäsenvaltiosta suunniteltuun 
hoitoon tulevat potilaat tai asettaisivat 
heidät etusijalle hoitotarpeeltaan 
samanlaisten potilaiden vahingoksi, 
esimerkiksi pidentämällä hoidon 
odotusaikoja. Olisi kuitenkin annettava 
erityissäännöksiä välitöntä 
lääketieteellistä hoitoa tarvitsevien 
onnettomuus- ja katastrofiuhrien 
auttamiseksi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että laatustandardit ja universaalisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet  
koskevat myös ensiapupalveluja.
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Tarkistus 93
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kun otetaan huomioon, että on 
mahdotonta tietää ennalta, tarjoaako tietty 
terveydenhuollon tarjoaja terveydenhuoltoa 
toisesta vai omasta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille, on tarpeen soveltaa kaikenlaiseen 
terveydenhuoltoon vaatimuksia, joiden 
mukaan terveydenhuolto on tarjottava 
selkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien 
mukaisesti, jotta varmistetaan vapaus 
tarjota ja käyttää rajatylittävää 
terveydenhuoltoa direktiivin tavoitteen 
mukaisesti. Tätä varmistaessaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten on otettava 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat yhteiset arvot, jotka yhteisön 
toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot ovat 
yleisesti tunnustaneet terveysjärjestelmien 
yhteisiksi arvoiksi kaikkialla Euroopassa.
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
nämä arvot otetaan huomioon muista 
jäsenvaltioista tulevien potilaiden ja 
kansalaisten kohdalla ja että kaikkia 
potilaita kohdellaan tasapuolisesti heidän 
hoitotarpeensa perusteella eikä sen 
perusteella, missä jäsenvaltiossa he ovat 
vakuutettuina. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon vapaan liikkuvuuden ja 
muun muassa kansalaisuuteen (tai 
oikeushenkilöiden osalta sijoittautumiseen) 
perustuvan syrjimättömyyden periaatteet 
sekä vapaaseen liikkuvuuteen 
sovellettavien mahdollisten rajoitusten 
välttämättömyys ja suhteellisuus. Tähän 
direktiiviin ei kuitenkaan sisälly mitään 
sellaisia säännöksiä, jotka edellyttäisivät, 
että terveydenhuollon tarjoajat 

(12) Kun otetaan huomioon, että on 
mahdotonta tietää ennalta, tarjoaako tietty 
terveydenhuollon tarjoaja terveydenhuoltoa 
toisesta vai omasta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille, on tarpeen soveltaa kaikenlaiseen 
terveydenhuoltoon vaatimuksia, joiden 
mukaan terveydenhuolto on tarjottava 
selkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien 
mukaisesti, jotta varmistetaan vapaus 
tarjota ja käyttää rajatylittävää 
terveydenhuoltoa direktiivin tavoitteen 
mukaisesti. Tätä varmistaessaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten on otettava 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat yhteiset arvot, jotka yhteisön 
toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot ovat 
yleisesti tunnustaneet terveysjärjestelmien 
yhteisiksi arvoiksi kaikkialla Euroopassa. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
nämä arvot otetaan huomioon muista 
jäsenvaltioista tulevien potilaiden ja 
kansalaisten kohdalla ja että kaikkia 
potilaita kohdellaan tasapuolisesti (tämä 
tarkoittaa nimenomaisesti, ettei saa syrjiä 
myöskään kotimaisia potilaita eikä 
terveydenhuollon tarjoajia) heidän 
hoitotarpeensa perusteella eikä sen 
perusteella, missä jäsenvaltiossa he ovat 
vakuutettuina. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon vapaan liikkuvuuden ja 
muun muassa kansalaisuuteen (tai 
oikeushenkilöiden osalta sijoittautumiseen) 
perustuvan syrjimättömyyden periaatteet 
sekä vapaaseen liikkuvuuteen 
sovellettavien mahdollisten rajoitusten 
välttämättömyys ja suhteellisuus. Tähän 
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hyväksyisivät jostakin jäsenvaltiosta 
suunniteltuun hoitoon tulevat potilaat tai 
asettaisivat heidät etusijalle 
hoitotarpeeltaan samanlaisten potilaiden 
vahingoksi, esimerkiksi pidentämällä 
hoidon odotusaikoja.

direktiiviin ei kuitenkaan sisälly mitään 
sellaisia säännöksiä, jotka edellyttäisivät, 
että terveydenhuollon tarjoajat 
hyväksyisivät jostakin jäsenvaltiosta 
suunniteltuun hoitoon tulevat potilaat tai 
asettaisivat heidät etusijalle 
hoitotarpeeltaan samanlaisten potilaiden 
vahingoksi, esimerkiksi pidentämällä 
hoidon odotusaikoja.

Or. de

Tarkistus 94
Nicolae Vlad Popa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kun otetaan huomioon, että on 
mahdotonta tietää ennalta, tarjoaako tietty 
terveydenhuollon tarjoaja terveydenhuoltoa 
toisesta vai omasta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille, on tarpeen soveltaa kaikenlaiseen 
terveydenhuoltoon vaatimuksia, joiden 
mukaan terveydenhuolto on tarjottava 
selkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien 
mukaisesti, jotta varmistetaan vapaus 
tarjota ja käyttää rajatylittävää 
terveydenhuoltoa direktiivin tavoitteen 
mukaisesti. Tätä varmistaessaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten on otettava 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat yhteiset arvot, jotka yhteisön 
toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot ovat 
yleisesti tunnustaneet terveysjärjestelmien 
yhteisiksi arvoiksi kaikkialla Euroopassa. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
nämä arvot otetaan huomioon muista 
jäsenvaltioista tulevien potilaiden ja 
kansalaisten kohdalla ja että kaikkia 
potilaita kohdellaan tasapuolisesti heidän
hoitotarpeensa perusteella eikä sen 

(12) Kun otetaan huomioon, että on 
mahdotonta tietää ennalta, tarjoaako tietty 
terveydenhuollon tarjoaja terveydenhuoltoa 
toisesta vai omasta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille, on tarpeen soveltaa kaikenlaiseen 
terveydenhuoltoon vaatimuksia, joiden 
mukaan terveydenhuolto on tarjottava 
selkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien 
mukaisesti, jotta varmistetaan vapaus 
tarjota ja käyttää rajatylittävää 
terveydenhuoltoa direktiivin tavoitteen 
mukaisesti. Tätä varmistaessaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten on otettava 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat yhteiset arvot, jotka yhteisön 
toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot ovat 
yleisesti tunnustaneet terveysjärjestelmien 
yhteisiksi arvoiksi kaikkialla Euroopassa. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
nämä arvot otetaan huomioon muista 
jäsenvaltioista tulevien potilaiden ja 
kansalaisten kohdalla ja että kaikkia 
potilaita kohdellaan tasapuolisesti heidän 
hoitotarpeensa perusteella eikä sen 
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perusteella, missä jäsenvaltiossa he ovat 
vakuutettuina. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon vapaan liikkuvuuden ja 
muun muassa kansalaisuuteen (tai 
oikeushenkilöiden osalta 
sijoittautumiseen) perustuvan 
syrjimättömyyden periaatteet sekä 
vapaaseen liikkuvuuteen sovellettavien 
mahdollisten rajoitusten välttämättömyys 
ja suhteellisuus. Tähän direktiiviin ei 
kuitenkaan sisälly mitään sellaisia 
säännöksiä, jotka edellyttäisivät, että 
terveydenhuollon tarjoajat hyväksyisivät 
jostakin jäsenvaltiosta suunniteltuun 
hoitoon tulevat potilaat tai asettaisivat 
heidät etusijalle hoitotarpeeltaan 
samanlaisten potilaiden vahingoksi, 
esimerkiksi pidentämällä hoidon 
odotusaikoja.

perusteella, missä jäsenvaltiossa he ovat 
vakuutettuina. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden vapaan 
liikkuvuuden ja muun muassa 
kansalaisuuteen perustuvan 
syrjimättömyyden periaatteet sekä 
vapaaseen liikkuvuuteen sovellettavien 
mahdollisten rajoitusten välttämättömyys 
ja suhteellisuus. Tähän direktiiviin ei 
kuitenkaan sisälly mitään sellaisia 
säännöksiä, jotka edellyttäisivät, että 
terveydenhuollon tarjoajat hyväksyisivät 
jostakin jäsenvaltiosta suunniteltuun 
hoitoon tulevat potilaat tai asettaisivat 
heidät etusijalle hoitotarpeeltaan 
samanlaisten potilaiden vahingoksi, 
esimerkiksi pidentämällä hoidon 
odotusaikoja.

Or. en

Perustelu

Alkuperäisessä tekstissä puhutaan sekä luonnollisista henkilöistä terveydenhuollon 
edunsaajina että oikeushenkilöistä terveydenhuollon tarjoajina. Käsite "yksittäinen" ei ole 
riittävän selvä.

Tarkistus 95
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kun otetaan huomioon, että on 
mahdotonta tietää ennalta, tarjoaako tietty 
terveydenhuollon tarjoaja terveydenhuoltoa 
toisesta vai omasta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille, on tarpeen soveltaa kaikenlaiseen 
terveydenhuoltoon vaatimuksia, joiden 
mukaan terveydenhuolto on tarjottava 
selkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien 
mukaisesti, jotta varmistetaan vapaus 

(12) Kun otetaan huomioon, että on 
mahdotonta tietää ennalta, tarjoaako tietty 
terveydenhuollon tarjoaja terveydenhuoltoa 
toisesta vai omasta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille, on tarpeen soveltaa kaikenlaiseen 
terveydenhuoltoon vaatimuksia, joiden 
mukaan terveydenhuolto on tarjottava 
selkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien 
mukaisesti, jotta varmistetaan vapaus 
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tarjota ja käyttää rajatylittävää 
terveydenhuoltoa direktiivin tavoitteen 
mukaisesti. Tätä varmistaessaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten on otettava 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat yhteiset arvot, jotka yhteisön 
toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot ovat 
yleisesti tunnustaneet terveysjärjestelmien 
yhteisiksi arvoiksi kaikkialla Euroopassa. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
nämä arvot otetaan huomioon muista 
jäsenvaltioista tulevien potilaiden ja 
kansalaisten kohdalla ja että kaikkia 
potilaita kohdellaan tasapuolisesti heidän 
hoitotarpeensa perusteella eikä sen 
perusteella, missä jäsenvaltiossa he ovat 
vakuutettuina. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon vapaan liikkuvuuden ja 
muun muassa kansalaisuuteen (tai 
oikeushenkilöiden osalta sijoittautumiseen) 
perustuvan syrjimättömyyden periaatteet 
sekä vapaaseen liikkuvuuteen 
sovellettavien mahdollisten rajoitusten 
välttämättömyys ja suhteellisuus. Tähän 
direktiiviin ei kuitenkaan sisälly mitään 
sellaisia säännöksiä, jotka edellyttäisivät, 
että terveydenhuollon tarjoajat 
hyväksyisivät jostakin jäsenvaltiosta 
suunniteltuun hoitoon tulevat potilaat tai 
asettaisivat heidät etusijalle 
hoitotarpeeltaan samanlaisten potilaiden 
vahingoksi, esimerkiksi pidentämällä 
hoidon odotusaikoja.

tarjota ja käyttää rajatylittävää 
terveydenhuoltoa direktiivin tavoitteen 
mukaisesti. Tätä varmistaessaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten on otettava 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat yhteiset arvot, jotka yhteisön 
toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot ovat 
yleisesti tunnustaneet terveysjärjestelmien 
yhteisiksi arvoiksi kaikkialla Euroopassa. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
nämä arvot otetaan huomioon muista 
jäsenvaltioista tulevien potilaiden ja 
kansalaisten kohdalla ja että kaikkia 
potilaita kohdellaan tasapuolisesti heidän 
hoitotarpeensa perusteella eikä sen 
perusteella, missä jäsenvaltiossa he ovat 
vakuutettuina. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon vapaan liikkuvuuden ja 
muun muassa kansalaisuuteen (tai 
oikeushenkilöiden osalta sijoittautumiseen) 
perustuvan syrjimättömyyden periaatteet 
sekä vapaaseen liikkuvuuteen 
sovellettavien mahdollisten rajoitusten 
välttämättömyys ja suhteellisuus. Tähän 
direktiiviin ei kuitenkaan sisälly mitään 
sellaisia säännöksiä, jotka edellyttäisivät, 
että terveydenhuollon tarjoajat 
hyväksyisivät jostakin jäsenvaltiosta 
suunniteltuun hoitoon tulevat potilaat tai 
asettaisivat heidät etusijalle 
hoitotarpeeltaan samanlaisten potilaiden 
vahingoksi, esimerkiksi pidentämällä 
hoidon odotusaikoja. Jotta potilaat voivat 
tehdä tietoisen valinnan hakiessaan 
terveydenhuoltoa toisesta jäsenvaltiosta, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
potilaat saavat pyytäessään asianmukaiset 
tiedot hoitojäsenvaltion terveys- ja 
laatustandardeista sekä tietyn 
terveydenhuollon tarjoajan tarjoamien 
hoitopalvelujen ominaispiirteistä. Tiedot 
on annettava myös vammaisten 
henkilöiden saatavilla olevassa muodossa.

Or. en
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Tarkistus 96
Kathy Sinnott

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kun otetaan huomioon, että on 
mahdotonta tietää ennalta, tarjoaako tietty 
terveydenhuollon tarjoaja terveydenhuoltoa 
toisesta vai omasta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille, on tarpeen soveltaa kaikenlaiseen 
terveydenhuoltoon vaatimuksia, joiden 
mukaan terveydenhuolto on tarjottava 
selkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien 
mukaisesti, jotta varmistetaan vapaus 
tarjota ja käyttää rajatylittävää 
terveydenhuoltoa direktiivin tavoitteen 
mukaisesti. Tätä varmistaessaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten on otettava 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat yhteiset arvot, jotka yhteisön 
toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot ovat 
yleisesti tunnustaneet terveysjärjestelmien 
yhteisiksi arvoiksi kaikkialla Euroopassa. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
nämä arvot otetaan huomioon muista 
jäsenvaltioista tulevien potilaiden ja 
kansalaisten kohdalla ja että kaikkia 
potilaita kohdellaan tasapuolisesti heidän 
hoitotarpeensa perusteella eikä sen 
perusteella, missä jäsenvaltiossa he ovat 
vakuutettuina. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon vapaan liikkuvuuden ja 
muun muassa kansalaisuuteen (tai 
oikeushenkilöiden osalta sijoittautumiseen) 
perustuvan syrjimättömyyden periaatteet 
sekä vapaaseen liikkuvuuteen 
sovellettavien mahdollisten rajoitusten 
välttämättömyys ja suhteellisuus. Tähän 
direktiiviin ei kuitenkaan sisälly mitään 
sellaisia säännöksiä, jotka edellyttäisivät, 
että terveydenhuollon tarjoajat 

(12) Kun otetaan huomioon, että on 
mahdotonta tietää ennalta, tarjoaako tietty 
terveydenhuollon tarjoaja terveydenhuoltoa 
toisesta vai omasta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille, on tarpeen soveltaa kaikenlaiseen 
terveydenhuoltoon vaatimuksia, joiden 
mukaan terveydenhuolto on tarjottava 
selkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien 
mukaisesti, jotta varmistetaan vapaus 
tarjota ja käyttää rajatylittävää 
terveydenhuoltoa direktiivin tavoitteen 
mukaisesti. Tätä varmistaessaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten on otettava 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta
koskevat yhteiset arvot, jotka yhteisön 
toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot ovat 
yleisesti tunnustaneet terveysjärjestelmien 
yhteisiksi arvoiksi kaikkialla Euroopassa. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
nämä arvot otetaan huomioon muista 
jäsenvaltioista tulevien potilaiden ja 
kansalaisten kohdalla ja että kaikkia 
potilaita kohdellaan tasapuolisesti heidän 
hoitotarpeensa perusteella eikä sen 
perusteella, missä jäsenvaltiossa he ovat 
vakuutettuina. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon vapaan liikkuvuuden ja 
muun muassa kansalaisuuteen (tai 
oikeushenkilöiden osalta sijoittautumiseen) 
perustuvan syrjimättömyyden periaatteet 
sekä vapaaseen liikkuvuuteen 
sovellettavien mahdollisten rajoitusten 
välttämättömyys ja suhteellisuus. Tähän 
direktiiviin ei kuitenkaan sisälly mitään 
sellaisia säännöksiä, jotka edellyttäisivät, 
että terveydenhuollon tarjoajat 
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hyväksyisivät jostakin jäsenvaltiosta 
suunniteltuun hoitoon tulevat potilaat tai 
asettaisivat heidät etusijalle 
hoitotarpeeltaan samanlaisten potilaiden 
vahingoksi, esimerkiksi pidentämällä 
hoidon odotusaikoja. 

hyväksyisivät jostakin jäsenvaltiosta 
suunniteltuun hoitoon tulevat potilaat tai 
asettaisivat heidät etusijalle 
hoitotarpeeltaan samanlaisten potilaiden 
vahingoksi, esimerkiksi pidentämällä 
hoidon odotusaikoja. Olisi kuitenkin 
annettava erityissäännöksiä välitöntä 
lääketieteellistä hoitoa tarvitsevien 
onnettomuus- ja katastrofiuhrien 
auttamiseksi. 

Or. en

Perustelu

On itsestään selvää, että onnettomuustapauksissa (tai katastrofeissa) terveydenhuoltoa on 
oltava saatavilla siten, että etukäteishyväksyntään liittyvät hallinnolliset menettelyt ovat 
mahdollisimman vähäisiä.  Kun raja-alueilla tarvitaan nopeaa toimintaa hätätilanteissa, 
tarvitaan laajaa aluetason yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden päivystyspalveluiden välillä.  

Tarkistus 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön (asiassa 
C-496/01, komission vastaan Ranska, 
11. maaliskuuta 2004 annettu tuomio) 
perusteella yhdenmukaistamistoimien 
puuttuessa yhteisön oikeus ei estä 
jäsenvaltiota lupajärjestelyn yhteydessä 
vaatimasta oman maansa tasoista 
kansanterveyden suojelua 
terveydenhuollon tarjoajilta, jotka ovat 
sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon ja 
haluavat tarjota palveluja ensimmäisessä 
jäsenvaltiossa vakuutetuille potilaille.
Lupaehtojen ei kuitenkaan saa olla 
päällekkäisiä niiden lakisääteisten ehtojen 
kanssa, jotka on jo täytetty 
sijoittautumisjäsenvaltiossa.
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Or. es

Perustelu

Tällä halutaan taata kansalaisille, että laatunormit vastaavat vähintään vakuutusjäsenvaltion 
normeja.

Tarkistus 98
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Muista jäsenvaltioista tulevia 
potilaita olisi kohdeltava yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisen kanssa, ja
perusoikeuskirjan 21 artiklassa 
tunnustettujen tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä koskevien periaatteiden 
mukaisesti heitä ei pitäisi millään tavoin 
syrjiä sukupuolen, rodun, ihonvärin, 
etnisen tai sosiaalisen alkuperän, 
geneettisten ominaisuuksien, kielen, 
uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai 
muiden mielipiteiden, kansalliseen 
vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, 
syntyperän, vammaisuuden, iän tai 
sukupuolisen suuntautumisen perusteella.
Jäsenvaltiot voivat tehdä eron eri 
potilasryhmille annettavassa hoidossa vain, 
jos ne voivat osoittaa, että tämä on 
perusteltua oikeutetuista lääketieteellisistä 
syistä, kuten erityistoimenpiteissä, jotka on 
suunnattu naisille tai tietyille ikäryhmille 
(esim. ilmaiset rokotukset lapsille tai 
vanhuksille). Koska tässä direktiivissä 
lisäksi noudatetaan perusoikeuksia ja 
kunnioitetaan varsinkin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita, se on pantava täytäntöön ja sitä 
on sovellettava ottaen täysimääräisesti 
huomioon oikeus yhdenvertaisuuteen lain 
edessä sekä syrjimättömyysperiaate 
perusoikeuskirjan 20 ja 21 artiklaan 

(13) Perusoikeuskirjan 21 artiklassa 
tunnustettujen tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä koskevien periaatteiden 
mukaisesti muista jäsenvaltioista tulevia 
potilaita ei pitäisi millään tavoin syrjiä 
sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai 
sosiaalisen alkuperän, geneettisten 
ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai 
vakaumuksen, poliittisten tai muiden 
mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön 
kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, 
vammaisuuden, iän tai sukupuolisen 
suuntautumisen perusteella. Jäsenvaltiot 
voivat tehdä eron eri potilasryhmille 
annettavassa hoidossa vain, jos ne voivat 
osoittaa, että tämä on perusteltua 
oikeutetuista lääketieteellisistä syistä, 
kuten erityistoimenpiteissä, jotka on 
suunnattu naisille tai tietyille ikäryhmille 
(esim. ilmaiset rokotukset lapsille tai 
vanhuksille). Koska tässä direktiivissä 
lisäksi noudatetaan perusoikeuksia ja 
kunnioitetaan varsinkin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita, se on pantava täytäntöön ja sitä 
on sovellettava ottaen täysimääräisesti 
huomioon oikeus yhdenvertaisuuteen lain 
edessä sekä syrjimättömyysperiaate 
perusoikeuskirjan 20 ja 21 artiklaan 
kirjattujen yleisten oikeusperiaatteiden 
mukaisesti. Tätä direktiiviä sovelletaan 
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kirjattujen yleisten oikeusperiaatteiden 
mukaisesti. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rajoittamatta rodusta tai etnisestä 
alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 
2000 annetun neuvoston direktiivin 
2000/43/EY ja muiden EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklan 
täytäntöönpanemiseksi annettujen 
direktiivien soveltamista. Tämä huomioon 
ottaen direktiivissä säädetään, että 
potilaita on kohdeltava yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa;
tähän sisältyy se, että heidän on voitava 
hyödyntää yhteisön lainsäädännössä ja 
hoitojäsenvaltion lainsäädännössä 
säädettyä suojelua syrjintää vastaan.

rajoittamatta rodusta tai etnisestä 
alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 
2000 annetun neuvoston direktiivin 
2000/43/EY ja muiden EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklan 
täytäntöönpanemiseksi annettujen 
direktiivien soveltamista.

Or. nl

Perustelu

Ks. myös johdanto-osan 12 kappaleeseen esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Kun jostakin jäsenvaltiosta tulevat 
potilaat haluavat käyttää toisen 
jäsenvaltion julkisen terveydenhuollon 
palveluja, heidän on mukauduttava 
hoitojäsenvaltion tai heidät 
vastaanottavan alueen lainsäädäntöön 
sekä hoitoonpääsyehtojen, jonotuslistojen 
ja lääkärin valinnan että potilaiden 
oikeuksien ja sairaalasääntöjen osalta.

Or. es
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Perustelu

Jos rajatylittävät potilaat saisivat eri oikeuksia kuin hoitojäsenvaltion omat potilaat, syntyisi 
sisäisiä jännitteitä ja kahtalainen järjestelmä

Tarkistus 100
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tutkimusten mukaan 
terveydenhuollossa noin 10 prosenttiin 
tapauksista liittyy vahinkoja. Sen vuoksi on 
keskeisen tärkeää varmistaa selvät yhteiset 
velvollisuudet, joiden mukaan toimitaan 
terveydenhuollosta aiheutuvissa 
vahinkotapauksissa, jotta vältetään 
luottamuksen puute, joka luo esteen 
rajatylittävälle terveydenhuollolle. 
Vahinkojen kattamisen ja hoitovaltion 
järjestelmästä maksettavan korvauksen ei 
pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta laajentaa oman maansa 
järjestelmä kattamaan potilaat, jotka 
hakeutuvat ulkomaille hoitoon, jos tämä on 
asianmukaisempaa potilaan kannalta, 
etenkin kun kyseessä ovat potilaat, joille 
toisen jäsenvaltion terveydenhuollon 
käyttäminen on välttämätöntä. 

(15) Tutkimusten mukaan 
terveydenhuollossa noin 10 prosenttiin 
tapauksista liittyy vahinkoja. Sen vuoksi on 
keskeisen tärkeää varmistaa, että 
hoitojäsenvaltiossa on käytössä 
järjestelmiä (myös jälkihoitojärjestelmiä), 
joiden mukaan toimitaan hoitojäsenvaltion 
määrittelemissä terveydenhuollosta 
aiheutuvissa vahinkotapauksissa, jotta 
vältetään luottamuksen puute, joka luo 
esteen rajatylittävälle terveydenhuollolle. 
Vahinkojen kattamisen ja hoitovaltion 
järjestelmästä maksettavan korvauksen ei 
pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta laajentaa oman maansa 
järjestelmä kattamaan potilaat, jotka 
hakeutuvat ulkomaille hoitoon, jos tämä on 
asianmukaisempaa potilaan kannalta, 
etenkin kun kyseessä ovat potilaat, joille 
toisen jäsenvaltion terveydenhuollon 
käyttäminen on välttämätöntä.

Or. en

Perustelu

Vahingon määritelmässä on otettava huomioon, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä on 
erilaisia versioita asiasta. Väärinkäsitysten välttämiseksi olisi sovellettava hoitojäsenvaltion 
oikeusjärjestelmässä käytettävää vahingon määritelmää.
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Tarkistus 101
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tutkimusten mukaan 
terveydenhuollossa noin 10 prosenttiin 
tapauksista liittyy vahinkoja. Sen vuoksi on 
keskeisen tärkeää varmistaa selvät yhteiset 
velvollisuudet, joiden mukaan toimitaan
terveydenhuollosta aiheutuvissa 
vahinkotapauksissa, jotta vältetään 
luottamuksen puute, joka luo esteen 
rajatylittävälle terveydenhuollolle.
Vahinkojen kattamisen ja hoitovaltion 
järjestelmästä maksettavan korvauksen ei 
pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta laajentaa oman maansa 
järjestelmä kattamaan potilaat, jotka 
hakeutuvat ulkomaille hoitoon, jos tämä on 
asianmukaisempaa potilaan kannalta, 
etenkin kun kyseessä ovat potilaat, joille 
toisen jäsenvaltion terveydenhuollon 
käyttäminen on välttämätöntä.

(15) Tutkimusten mukaan 
terveydenhuollossa noin 10 prosenttiin 
tapauksista liittyy vahinkoja. Sen vuoksi on 
keskeisen tärkeää varmistaa selvät yhteiset 
velvollisuudet terveydenhuollosta 
aiheutuvien vältettävissä olevien 
vahinkotapausten osalta, jotta vältetään 
luottamuksen puute, joka luo esteen 
rajatylittävälle terveydenhuollolle.
Vahinkojen kattamisen ja hoitovaltion 
järjestelmästä maksettavan korvauksen ei 
pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta laajentaa oman maansa 
järjestelmä kattamaan potilaat, jotka 
hakeutuvat ulkomaille hoitoon, jos tämä on 
asianmukaisempaa potilaan kannalta, 
etenkin kun kyseessä ovat potilaat, joille 
toisen jäsenvaltion terveydenhuollon 
käyttäminen on välttämätöntä.

Or. pt

Tarkistus 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joilla 
suojellaan potilasta ja korvataan vahingot 
sen alueella tarjotun terveydenhuollon 
osalta, ja että mekanismit ovat 
asianmukaiset riskin luonteeseen ja 
laajuuteen nähden. Jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin päättää, minkälainen tällainen 

(16) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joilla 
suojellaan potilasta ja korvataan vahingot 
sen alueella tarjotun terveydenhuollon 
osalta, ja että mekanismit ovat 
asianmukaiset riskin luonteeseen ja 
laajuuteen nähden. Jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin päättää, minkälainen tällainen 
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mekanismi on ja/tai miten se toimii. mekanismi on ja/tai miten se toimii.
Erityisesti olisi laadittava 
erityissäännöksiä ja erityisiä 
koordinointitoimenpiteitä, jotta voidaan 
koordinoida osaamiskeskuksia 
muodostavien sairaaloiden toimintoja ja 
etenkin varmistaa paras hoito unionin 
alueen niille potilaille, jotka tällaista 
erityishoitoa tarvitsevat. Tätä varten ja 
kun on kyse omasta tahdostaan toimivista 
potilaista, kunkin jäsenvaltion olisi 
nimettävä kansallinen, alueellinen ja 
paikallinen taho, jonka vastuulla on 
selvittää, onko jollakin todellinen tarve 
käyttää toisen jäsenvaltion 
terveydenhuoltoa, ja koota luetteloja 
etukäteisluvista hoidon saamiseksi 
muussa kuin potilaan asuinjäsenvaltiossa.
Vakuutusjäsenvaltion olisi sen jälkeen 
myönnettävä tarvittavat varat 
etukäteisluvan kattaman hoidon 
kustannusten korvaamiseksi.

Or. it

Perustelu

On syytä kehittää tiettyjen sairauksien hoitoon erikoistuneita osaamiskeskuksia ja huolehtia 
siitä, että potilaat voivat turvautua niiden palveluihin.

Tarkistus 103
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Oikeus henkilötietojen suojaan on 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
8 artiklassa tunnustettu perusoikeus. 
Rajatylittävän terveydenhuollon 
jatkuvuuden varmistaminen edellyttää 
potilaiden terveyttä koskevien tietojen 
siirtämistä. Henkilötiedot pitäisi voida 

(17) Oikeus henkilötietojen suojaan on 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
8 artiklassa tunnustettu perusoikeus. 
Rajatylittävän terveydenhuollon 
jatkuvuuden varmistaminen edellyttää 
potilaiden terveyttä koskevien tietojen 
siirtämistä. Henkilötiedot pitäisi voida 
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siirtää vapaasti yhdestä jäsenvaltiosta 
toiseen, mutta samalla olisi huolehdittava 
yksilöiden perusoikeuksien suojaamisesta.
Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY 
vahvistetaan yksilöiden oikeus saada 
terveyttään koskevia henkilökohtaisia 
tietoja, esimerkiksi potilaskansiot, jotka 
sisältävät diagnoosin, tutkimustulokset, 
hoitavan lääkärin arvion ja määrätyt hoidot 
tai toimenpiteet. Näitä säännöksiä 
sovelletaan myös tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan rajatylittävän 
terveydenhuollon yhteydessä.

siirtää vapaasti yhdestä jäsenvaltiosta 
toiseen, mutta samalla olisi huolehdittava 
yksilöiden perusoikeuksien suojaamisesta. 
Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY 
vahvistetaan yksilöiden oikeus saada 
terveyttään koskevia henkilökohtaisia 
tietoja, esimerkiksi potilaskansiot, jotka 
sisältävät diagnoosin, tutkimustulokset, 
hoitavan lääkärin arvion ja määrätyt hoidot 
tai toimenpiteet. Näitä säännöksiä 
sovelletaan myös tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan rajatylittävän 
terveydenhuollon yhteydessä. Potilaalla on 
aina oikeus kieltää häntä itseään 
koskevien tietojen luovuttaminen sekä 
saada tietojen poistamisen jälkeen 
vahvistus asiasta.

Or. de

Tarkistus 104
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisöjen tuomioistuin on 
tunnustanut useissa tuomioissaan 
potilaiden oikeuden saada korvausta 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannuksista siitä 
lakisääteisestä sosiaaliturvajärjestelmästä, 
jossa he ovat vakuutettuina. Tuomioistuin 
on katsonut, että palvelujen tarjoamisen 
vapautta koskeviin perustamissopimuksen 
määräyksiin kuuluu terveydenhuollon 
saajien, myös lääketieteellistä hoitoa 
tarvitsevien, vapaus mennä toiseen 
jäsenvaltioon saadakseen 
terveydenhuoltoa siellä. Sama koskee 

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

tavaroita toisesta jäsenvaltiosta. Sama 
koskee terveydenhuollon vastaanottajia, 
jotka hakevat terveydenhuoltopalveluja 
etäpalveluna muusta kuin 
vakuutusjäsenvaltiostaan. Yhteisön 
lainsäädännöllä ei vähennetä 
jäsenvaltioiden toimivaltaa järjestää 
terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmänsä, 
mutta toimivaltaansa harjoittaessaan
jäsenvaltioiden on noudatettava yhteisön 
lainsäädäntöä ja etenkin palvelujen ja 
tavaroiden tarjoamisen vapautta koskevia 
perustamissopimuksen määräyksiä.
Kyseisissä määräyksissä kielletään 
jäsenvaltioita ottamasta käyttöön tai 
pitämästä voimassa perusteettomia 
rajoituksia, jotka koskevat näitä 
vapauksia.

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistus 105
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisöjen tuomioistuin on 
tunnustanut useissa tuomioissaan 
potilaiden oikeuden saada korvausta 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannuksista siitä 
lakisääteisestä sosiaaliturvajärjestelmästä, 
jossa he ovat vakuutettuina. Tuomioistuin 
on katsonut, että palvelujen tarjoamisen 
vapautta koskeviin perustamissopimuksen 
määräyksiin kuuluu terveydenhuollon 

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

saajien, myös lääketieteellistä hoitoa 
tarvitsevien, vapaus mennä toiseen 
jäsenvaltioon saadakseen terveydenhuoltoa 
siellä. Yhteisön lainsäädännöllä ei 
vähennetä jäsenvaltioiden toimivaltaa 
järjestää terveys- ja 
sosiaaliturvajärjestelmänsä, mutta 
toimivaltaansa harjoittaessaan 
jäsenvaltioiden on noudatettava yhteisön 
lainsäädäntöä ja etenkin palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevia 
perustamissopimuksen määräyksiä. 
Kyseisissä määräyksissä kielletään 
jäsenvaltioita ottamasta käyttöön tai 
pitämästä voimassa perusteettomia 
rajoituksia, jotka koskevat kyseisen 
vapauden harjoittamista 
terveydenhuoltosektorilla.

Or. en

Tarkistus 106
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisöjen tuomioistuin on 
tunnustanut useissa tuomioissaan 
potilaiden oikeuden saada korvausta 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannuksista siitä 
lakisääteisestä sosiaaliturvajärjestelmästä, 
jossa he ovat vakuutettuina. Tuomioistuin 
on katsonut, että palvelujen tarjoamisen 
vapautta koskeviin perustamissopimuksen 
määräyksiin kuuluu terveydenhuollon 
saajien, myös lääketieteellistä hoitoa 
tarvitsevien, vapaus mennä toiseen 

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

jäsenvaltioon saadakseen terveydenhuoltoa 
siellä. Yhteisön lainsäädännöllä ei 
vähennetä jäsenvaltioiden toimivaltaa 
järjestää terveys- ja 
sosiaaliturvajärjestelmänsä, mutta 
toimivaltaansa harjoittaessaan 
jäsenvaltioiden on noudatettava yhteisön 
lainsäädäntöä ja etenkin palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevia 
perustamissopimuksen määräyksiä. 
Kyseisissä määräyksissä kielletään 
jäsenvaltioita ottamasta käyttöön tai 
pitämästä voimassa perusteettomia 
rajoituksia, jotka koskevat kyseisen 
vapauden harjoittamista 
terveydenhuoltosektorilla.

Or. en

Perustelu

Tätä periaatetta ei ole vahvistettu oikeuskäytännössä. Sen vuoksi johdanto-osan kappaleen 
poistettavaksi ehdotettu virke on harhaanjohtava. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on 
internetapteekkiasiassa (C-322/01) todennut, että tietyt kansalliset rajoitukset, joita 
sovelletaan lääkkeiden verkkokauppaan, ovat sopusoinnussa perustamissopimuksen 
sisämarkkinasäännösten kanssa.  Jotta asia olisi täysin selvä, tässä ehdotuksessa ei saisi 
luoda epäselvyyksiä internetapteekkeja koskevien sääntöjen laillisuudesta jäsenvaltioiden 
tasolla.

Tarkistus 107
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisöjen tuomioistuin on 
tunnustanut useissa tuomioissaan 
potilaiden oikeuden saada korvausta 

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

toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannuksista siitä 
lakisääteisestä sosiaaliturvajärjestelmästä, 
jossa he ovat vakuutettuina. Tuomioistuin 
on katsonut, että palvelujen tarjoamisen 
vapautta koskeviin perustamissopimuksen 
määräyksiin kuuluu terveydenhuollon 
saajien, myös lääketieteellistä hoitoa 
tarvitsevien, vapaus mennä toiseen 
jäsenvaltioon saadakseen terveydenhuoltoa 
siellä. Yhteisön lainsäädännöllä ei 
vähennetä jäsenvaltioiden toimivaltaa 
järjestää terveys- ja 
sosiaaliturvajärjestelmänsä, mutta 
toimivaltaansa harjoittaessaan 
jäsenvaltioiden on noudatettava yhteisön 
lainsäädäntöä ja etenkin palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevia 
perustamissopimuksen määräyksiä. 
Kyseisissä määräyksissä kielletään 
jäsenvaltioita ottamasta käyttöön tai 
pitämästä voimassa perusteettomia 
rajoituksia, jotka koskevat kyseisen 
vapauden harjoittamista 
terveydenhuoltosektorilla.

Or. de

Perustelu

Toisin kuin tässä esitetään tuomioistuin ei ole käsitellyt sähköisiin terveydenhuoltopalveluihin 
liittyviä kysymyksiä.  Sen sijaan tuomioistuin on esimerkiksi lääkkeiden postimyyntiä 
koskevassa asiassa todennut, että reseptilääkkeiden postimyyntiä koskevat kansalliset kiellot 
ovat sopusoinnussa perustamissopimuksen kanssa (asia C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband). Oikeudellisen selkeyden varmistamiseksi direktiiviehdotuksessa ei pitäisi 
esittää mahdollisesti ristiriitaista tietoa.
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Tarkistus 108
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Tämä periaate ei perustu oikeuskäytäntöön. Siksi se on poistettava. Tarkistus liittyy johdanto-
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osan uuteen 41 a kappaleeseen.

Tarkistus 109
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisöjen tuomioistuimen 
vahvistamien periaatteiden mukaisesti ja 
vaarantamatta jäsenvaltioiden terveys- ja 
sosiaaliturvajärjestelmien rahoituksen 
tasapainoa potilaille sekä 
terveydenhuollon ammattihenkilöille, 
terveydenhuollon tarjoajille ja 
sosiaaliturvalaitoksille olisi tarjottava 
parempi oikeusvarmuus terveydenhuollon 
kustannusten korvaamisen osalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön soveltaminen ja täytäntöönpano on yksinomaan 
jäsenvaltioiden vastuulla, ja monet niistä ovat jo toimineet sen mukaisesti. Ei ole syytä 
puuttua näihin kysymyksiin erillisessä rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevassa 
direktiivissä.

Tarkistus 110
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) On asianmukaista vaatia, että myös 
potilaat, jotka menevät hoitoon toiseen 
jäsenvaltioon muissa kuin 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista varten asetuksella 
(ETY) N:o 1408/71 vahvistetuissa 

Poistetaan.
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olosuhteissa, voisivat hyötyä 
perustamissopimuksen mukaisesta 
palvelujen vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta ja tämän direktiivin 
säännöksistä. Potilaille olisi taattava 
tällaisen terveydenhuollon kustannusten 
korvaaminen vähintään saman tasoisesti 
kuin heille olisi korvattu 
vakuutusjäsenvaltiossa samasta tai 
samankaltaisesta terveydenhuollosta. 
Tässä otetaan täysimääräisesti huomioon 
jäsenvaltioiden oikeus määrittää 
kansalaisten sairausvakuutuksen 
kattavuus ja torjutaan merkittävät 
vaikutukset kansallisten 
terveysjärjestelmien rahoitukseen. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää 
kansallisessa lainsäädännössään hoidon 
kustannusten korvaamisesta tariffeilla, 
jotka ovat voimassa hoitojäsenvaltiossa, 
jos tämä on suotuisampaa potilaan 
kannalta. Tämä saattaa koskea erityisesti 
tämän direktiivin 15 artiklassa 
mainittujen eurooppalaisten 
osaamisverkostojen kautta tarjottua 
hoitoa.

Or. en

Perustelu

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care.The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 111
Maria Berger

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) On asianmukaista vaatia, että myös 
potilaat, jotka menevät hoitoon toiseen 
jäsenvaltioon muissa kuin 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista varten asetuksella 
(ETY) N:o 1408/71 vahvistetuissa 
olosuhteissa, voisivat hyötyä 
perustamissopimuksen mukaisesta 
palvelujen vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta ja tämän direktiivin 
säännöksistä. Potilaille olisi taattava 
tällaisen terveydenhuollon kustannusten 
korvaaminen. Tässä otetaan 
täysimääräisesti huomioon jäsenvaltioiden 
oikeus määrittää kansalaisten 
sairausvakuutuksen kattavuus ja torjutaan 
merkittävät vaikutukset kansallisten 
terveysjärjestelmien rahoitukseen. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin säädettävä
kansallisessa lainsäädännössään hoidon 
kustannusten korvaamisesta tariffeilla, 
jotka ovat voimassa hoitojäsenvaltiossa. 
Tämä koskee erityisesti tämän direktiivin 
15 artiklassa mainittujen eurooppalaisten 
osaamisverkostojen kautta tarjottua hoitoa.

Or. de
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Tarkistus 112
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Perustelu

Direktiiviä ei sovelleta pelkästään palveluihin, vaan myös rajatylittävän terveydenhuollon 
yhteydessä ostettaviin tavaroihin. Tarkistuksella selvennetään asiaa.
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Tarkistus 113
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ilmaus "sama tai samankaltainen" terveydenhuolto on oikeudellisesti epäselvä, minkä vuoksi 
se olisi poistettava.
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Tarkistus 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) On asianmukaista vaatia, että myös 
potilaat, jotka menevät hoitoon toiseen 
jäsenvaltioon muissa kuin 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista varten asetuksella 
(ETY) N:o 1408/71 vahvistetuissa 
olosuhteissa, voisivat hyötyä 
perustamissopimuksen mukaisesta 
palvelujen vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta ja tämän direktiivin 
säännöksistä. Potilaille olisi taattava 
tällaisen terveydenhuollon kustannusten 
korvaaminen vähintään saman tasoisesti 
kuin heille olisi korvattu 
vakuutusjäsenvaltiossa samasta tai 
samankaltaisesta terveydenhuollosta. Tässä 
otetaan täysimääräisesti huomioon 
jäsenvaltioiden oikeus määrittää 
kansalaisten sairausvakuutuksen kattavuus. 
Samalla on estettävä merkittävät 
vaikutukset kansallisten 
terveysjärjestelmien rahoitukseen. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää 
kansallisessa lainsäädännössään hoidon 
kustannusten korvaamisesta tariffeilla, 
jotka ovat voimassa hoitojäsenvaltiossa, jos 
tämä on suotuisampaa potilaan kannalta. 
Tämä saattaa koskea erityisesti tämän 
direktiivin 15 artiklassa mainittujen 
eurooppalaisten osaamisverkostojen kautta 
tarjottua hoitoa.
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(22) Potilaan kannalta nämä kaksi 
järjestelmää ovat siis johdonmukaiset: 
sovelletaan joko tätä direktiiviä tai 
asetusta (ETY) N:o 1408/71. Joka 
tapauksessa kaikille vakuutetuille, jotka 
pyytävät lupaa saada tilansa kannalta 
asianmukaista hoitoa toisessa 
jäsenvaltiossa, myönnetään aina tämä 
lupa asetuksissa (ETY) 1408/71 ja (EY) 
N:o 883/2004 säädetyin edellytyksin, jos 
kyseistä hoitoa ei voida antaa 
lääketieteellisesti perustellun ajan 
kuluessa, kun otetaan huomioon potilaan 
senhetkinen terveydentila ja sairauden 
todennäköinen eteneminen. Potilaalta ei 
pitäisi riistää asetuksilla (ETY) 
N:o 1408/71 ja (EY) N:o 883/2004 
taattuja oikeuksia, jos ne ovat 
edullisempia hänen kannaltaan ja jos 
edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care.The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.

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