
AM\763902ET.doc PE418.320v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

2008/0142(COD)

21.1.2009

MUUDATUSETTEPANEKUD
116–188

Raporti projekt
John Bowis
(PE415.355v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius

Ettepanek võtta vastu direktiiv
(KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))



PE418.320v01-00 2/68 AM\763902ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\763902ET.doc 3/68 PE418.320v01-00

ET

Muudatusettepanek 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Patsient võib valida, millist süsteemi 
ta eelistab, kuid juhul kui määruse 
1408/71 kohaldamine on patsiendi jaoks 
soodsam, ei tohiks teda ilma jätta selle 
määrusega tagatud õigustest.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kui piiriülestele patsientidele antakse teistsugused õigused, kui kehtivad teistes asjaomastes 
riikides, võib see kaasa tuua sisepingeid ja tekitada kahetasandilisi süsteeme.

Muudatusettepanek 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Patsient võib valida, millist süsteemi 
ta eelistab, kuid juhul kui määruse 
1408/71 kohaldamine on patsiendi jaoks 
soodsam, ei tohiks teda ilma jätta selle 
määrusega tagatud õigustest.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
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ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Muudatusettepanek 118
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Patsient võib valida, millist süsteemi 
ta eelistab, kuid juhul kui määruse 
1408/71 kohaldamine on patsiendi jaoks 
soodsam, ei tohiks teda ilma jätta selle 
määrusega tagatud õigustest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

To apply and implement the case law of European Court 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 sufficient 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.

Muudatusettepanek 119
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Patsient võib valida, millist süsteemi 
ta eelistab, kuid juhul kui määruse 1408/71 
kohaldamine on patsiendi jaoks soodsam, 
ei tohiks teda ilma jätta selle määrusega 
tagatud õigustest.

(23) Juhul kui määruse 1408/71 
kohaldamine on patsiendi jaoks soodsam, 
ei tohiks teda ilma jätta selle määrusega 
tagatud õigustest.
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Or. fr

Selgitus

Teoreetiliselt ja põhimõtteliselt peaks patsient saama valida, kuid selle valiku tagamine nõuab 
investeeringuid teabe valdkonnas, et teave oleks täielik ja pidevalt reaalajas ajakohastatud, 
mis on võimatu. Järelikult on see valikuvõimalus petlik ja patsient ei ole suuteline tegema 
teadlikku valikut.

Muudatusettepanek 120
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Patsient ei tohiks mingil juhul teenida 
kasumit teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuse arvelt ning seega tuleks
hüvitada üksnes saadud tervishoiuteenuse
tegelikud kulud.

(24) Patsient ei tohiks mingil juhul teenida 
kasumit teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuse või ostetud tervishoiuga 
seotud toodete arvelt. Hüvitada tuleks 
seega üksnes tegelikud kulud.

Or. nl

Selgitus

Direktiiv ei käsitle mitte ainult teenuste osutamist, vaid ka toodete ostmist piiriüleses 
tervishoius. Parandati ka põhjenduse sõnastust.

Muudatusettepanek 121
Maria Berger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Patsient ei tohiks mingil juhul teenida 
kasumit teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuse arvelt ning seega tuleks 
hüvitada üksnes saadud tervishoiuteenuse 
tegelikud kulud.

(24) Patsient ei tohiks mingil juhul teenida 
kasumit teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuse arvelt ning seega tuleks 
hüvitada üksnes saadud tervishoiuteenuse 
tegelikud kulud. Kuid liikmesriigid 
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peaksid katma ka muud 
tervishoiuteenusega seotud kulud, näiteks 
teraapiakulud.

Or. de

Muudatusettepanek 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Patsient ei tohiks mingil juhul teenida 
kasumit teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuse arvelt ning seega tuleks 
hüvitada üksnes saadud tervishoiuteenuse 
tegelikud kulud.

(24) Patsient ei tohiks mingil juhul teenida 
kasumit teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuse arvelt ning seega tuleks 
hüvitada üksnes saadud tervishoiuteenuse 
tegelikud kulud. Liikmesriigid võivad 
otsustada katta muud seonduvad kulud, 
näiteks reisi- ja majutuskulud või 
ravikulud, kui nende üldmaksumus ei 
ületa kindlustajariigis tasutavat summat.

Or. en

Selgitus

Et patsientidel oleks lihtsam kasutada tervishoiuteenuseid välismaal, tuleks liikmesriikidel 
lubada katta muu hulgas ka majutus- ja reisikulud. 

Muudatusettepanek 123
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
luua õigust teises liikmesriigis osutatud 
ravi hüvitamisele, kui kõnealune ravi ei 
kuulu patsiendi kindlustajariigi 
õigusaktidega ette nähtud hüvitiste hulka. 

(25) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
luua õigust teises liikmesriigis osutatud 
ravi või ostetud tervishoiuga seotud toote
hüvitamisele, kui kõnealune ravi või toode
ei kuulu patsiendi kindlustajariigi 
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Samamoodi ei takistata käesoleva 
direktiiviga liikmesriike laiendada oma 
mitterahaliste hüvitiste skeemi teises 
liikmesriigis osutatavate tervishoiuteenuste 
suhtes vastavalt oma õigusnormidele.

õigusaktidega ette nähtud hüvitiste hulka. 
Samamoodi ei takistata käesoleva 
direktiiviga liikmesriike laiendamast oma 
mitterahaliste ja tervishoiutoodete hüvitiste 
skeemi teises liikmesriigis osutatavatele
tervishoiuteenustele või 
tervishoiutoodetele vastavalt oma 
õigusnormidele.

Or. nl

Selgitus

Direktiiv ei käsitle mitte ainult teenuste osutamist, vaid ka toodete ostmist piiriüleses 
tervishoius. Parandati ka põhjenduse sõnastust.

Muudatusettepanek 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
luua õigust teises liikmesriigis osutatud 
ravi hüvitamisele, kui kõnealune ravi ei 
kuulu patsiendi kindlustajariigi 
õigusaktidega ette nähtud hüvitiste hulka. 
Samamoodi ei takistata käesoleva 
direktiiviga liikmesriike laiendada oma 
mitterahaliste hüvitiste skeemi teises 
liikmesriigis osutatavate tervishoiuteenuste 
suhtes vastavalt oma õigusnormidele.

(25) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
luua õigust teises liikmesriigis osutatud 
ravi hüvitamisele, kui kõnealune ravi ei 
kuulu patsiendi kindlustajariigi 
õigusaktidega ette nähtud hüvitiste hulka, 
ega muuta selle õiguse tingimusi, kui 
need on sätestatud kindlustajariigi 
õigusaktides. Samamoodi ei takistata 
käesoleva direktiiviga liikmesriike 
laiendamast oma mitterahaliste hüvitiste 
skeemi teises liikmesriigis osutatavatele
tervishoiuteenustele vastavalt oma 
õigusnormidele.

Or. es

Selgitus

EÜ asutamislepingu artikli 152 kohaselt kuulub tervishoiuteenuste korraldus liikmesriikide 
pädevusse.



PE418.320v01-00 8/68 AM\763902ET.doc

ET

Muudatusettepanek 125
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
luua õigust teises liikmesriigis osutatud 
ravi hüvitamisele, kui kõnealune ravi ei 
kuulu patsiendi kindlustajariigi 
õigusaktidega ette nähtud hüvitiste hulka.
Samamoodi ei takistata käesoleva 
direktiiviga liikmesriike laiendada oma 
mitterahaliste hüvitiste skeemi teises 
liikmesriigis osutatavatele 
tervishoiuteenustele vastavalt oma 
õigusnormidele.

(25) Käesolevas direktiivis tunnistatakse 
asjaolu, et õigust ravile ei määra 
liikmesriigid alati kindlaks riiklikul 
tasandil ning et liikmesriigid võivad 
korraldada oma tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustussüsteeme nii, et õigus 
ravile määratakse kindlaks piirkondlikul 
või kohalikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Muudatusega arvestatakse neid tervishoiusüsteeme, mis ei ole korraldatud riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 126
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
luua õigust teises liikmesriigis osutatud 
ravi hüvitamisele, kui kõnealune ravi ei 
kuulu patsiendi kindlustajariigi 
õigusaktidega ette nähtud hüvitiste hulka. 
Samamoodi ei takistata käesoleva 
direktiiviga liikmesriike laiendada oma 
mitterahaliste hüvitiste skeemi teises 
liikmesriigis osutatavate tervishoiuteenuste 

(25) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
luua õigust teises liikmesriigis osutatud 
ravi hüvitamisele, kui kõnealune ravi ei 
kuulu patsiendi kindlustajariigi 
õigusaktidega ette nähtud hüvitiste hulka. 
Samamoodi ei takistata käesoleva 
direktiiviga liikmesriike laiendamast oma 
mitterahaliste hüvitiste skeemi teises 
liikmesriigis osutatavatele
tervishoiuteenustele vastavalt oma 
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suhtes vastavalt oma õigusnormidele. õigusnormidele. Käesolevas direktiivis 
tunnistatakse asjaolu, et õigust ravile ei 
määra liikmesriigid alati kindlaks 
riiklikul tasandil ning et liikmesriigid 
võivad korraldada oma tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustussüsteeme nii, et õigus 
ravile määratakse kindlaks piirkondlikul 
või kohalikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Õiguste kindlaksmääramise süsteemid ja menetlused on liikmesriigiti erinevad ning see peaks 
tekstis kajastuma.

Muudatusettepanek 127
Iles Braghetto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Käesolevas direktiivis tunnistatakse 
asjaolu, et õigust ravile ei määra 
liikmesriigid alati kindlaks riiklikul 
tasandil ning et kõikidel liikmesriikidel ei 
ole määratletud loetelu teenustest, mida 
seal osutatakse või ei osutata. Peab 
säilima liikmesriikide õigus korraldada 
oma tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustussüsteeme nii, et ravi 
kättesaadavuse ja õiguse ravile saab 
määrata kindlaks piirkondlikul või 
kohalikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Paljudes tervishoiusüsteemides puuduvad riiklikul tasandil kriteeriumeid, millega määrataks 
kindlaks konkreetsele ravile juurdepääsu õigus, ning samuti puudub määratletud nn 
tervishoiuteenuste korv, millele on automaatselt õigus kõigil kindlustatud isikutel. Direktiivis 
tuleks täielikult tunnistada asjaolu, et mõnedes liikmesriikides tehakse tervishoiusüsteemi 
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korraldamiseks ja rahastamiseks otsuseid riigi tasandist allpool.

Muudatusettepanek 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Käesolevas direktiivis ei sätestata ka 
sotsiaalkindlustusõiguste ülekandmist 
liikmesriikide vahel ega 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamist. Teises liikmesriigis 
osutatava tervishoiuteenusega seotud 
eelluba ja hüvitist käsitlevate sätete ainus 
eesmärk on anda tervishoiuteenuste 
osutamise vabadus nii patsientidele kui ka 
tervishoiuteenuste osutajatele ning 
kõrvaldada põhjendamatud takistused 
selle põhivabaduse kasutamiselt patsiendi 
kindlustajariigis. Järelikult austatakse 
direktiivis täielikult riiklike 
tervishoiusüsteemide erinevust ning 
liikmesriikide vastutust tervishoiuteenuste 
ja arstiabi korraldamisel ja 
kättesaadavaks tegemisel.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Liikmesriikides, kus on avalik tervishoiuteenistus, ei saa patsiendile anda täielikku 
valikuvabadust, vaid ta peab järgima riikliku teenistuse kohaldatavaid teenuste osutamise 
eeskirju. Teisiti on olukord juhul, kui teenuseosutaja on eraomanduses. 
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Muudatusettepanek 129
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Käesolevas direktiivis ei sätestata ka 
sotsiaalkindlustusõiguste ülekandmist 
liikmesriikide vahel ega 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamist. Teises liikmesriigis 
osutatava tervishoiuteenusega seotud 
eelluba ja hüvitist käsitlevate sätete ainus 
eesmärk on anda tervishoiuteenuste 
osutamise vabadus nii patsientidele kui ka 
tervishoiuteenuste osutajatele ning 
kõrvaldada põhjendamatud takistused 
selle põhivabaduse kasutamiselt patsiendi 
kindlustajariigis. Järelikult austatakse 
direktiivis täielikult riiklike 
tervishoiusüsteemide erinevust ning 
liikmesriikide vastutust tervishoiuteenuste 
ja arstiabi korraldamisel ja 
kättesaadavaks tegemisel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

To apply and implement the case law of European Court 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 sufficient 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.
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Muudatusettepanek 130
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Käesolevas direktiivis ei sätestata ka 
sotsiaalkindlustusõiguste ülekandmist 
liikmesriikide vahel ega 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamist. Teises liikmesriigis 
osutatava tervishoiuteenusega seotud 
eelluba ja hüvitist käsitlevate sätete ainus 
eesmärk on anda tervishoiuteenuste 
osutamise vabadus nii patsientidele kui ka 
tervishoiuteenuste osutajatele ning 
kõrvaldada põhjendamatud takistused 
selle põhivabaduse kasutamiselt patsiendi 
kindlustajariigis. Järelikult austatakse 
direktiivis täielikult riiklike 
tervishoiusüsteemide erinevust ning 
liikmesriikide vastutust tervishoiuteenuste 
ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks 
tegemisel.

(26) Käesolevas direktiivis ei sätestata ka 
sotsiaalkindlustusõiguste ülekandmist 
liikmesriikide vahel ega 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamist. Samuti austatakse 
direktiivis täielikult riiklike 
tervishoiusüsteemide erinevust ning 
liikmesriikide vastutust tervishoiuteenuste 
ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks 
tegemisel.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on viia põhjendus paremini kooskõlla eellubasid käsitleva artikliga. 

Muudatusettepanek 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Käesolevas direktiivis ei sätestata ka 
sotsiaalkindlustusõiguste ülekandmist 
liikmesriikide vahel ega 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamist. Teises liikmesriigis 

(26) Käesolevas direktiivis ei sätestata ka 
sotsiaalkindlustusõiguste ülekandmist 
liikmesriikide vahel ega 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamist. Järelikult austatakse 
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osutatava tervishoiuteenusega seotud 
eelluba ja hüvitist käsitlevate sätete ainus 
eesmärk on anda tervishoiuteenuste 
osutamise vabadus nii patsientidele kui ka 
tervishoiuteenuste osutajatele ning 
kõrvaldada põhjendamatud takistused 
selle põhivabaduse kasutamiselt patsiendi 
kindlustajariigis. Järelikult austatakse 
direktiivis täielikult riiklike 
tervishoiusüsteemide erinevust ning 
liikmesriikide vastutust tervishoiuteenuste 
ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks 
tegemisel.

direktiivis täielikult riiklike 
tervishoiusüsteemide erinevust ning 
liikmesriikide vastutust tervishoiuteenuste 
ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks 
tegemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Käesolevas direktiivis ei sätestata ka 
sotsiaalkindlustusõiguste ülekandmist 
liikmesriikide vahel ega 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamist. Teises liikmesriigis 
osutatava tervishoiuteenusega seotud 
eelluba ja hüvitist käsitlevate sätete ainus 
eesmärk on anda tervishoiuteenuste 
osutamise vabadus nii patsientidele kui ka 
tervishoiuteenuste osutajatele ning 
kõrvaldada põhjendamatud takistused 
selle põhivabaduse kasutamiselt patsiendi 
kindlustajariigis. Järelikult austatakse 
direktiivis täielikult riiklike 
tervishoiusüsteemide erinevust ning 
liikmesriikide vastutust tervishoiuteenuste 
ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks 
tegemisel.

(26) Käesolevas direktiivis ei sätestata ka 
sotsiaalkindlustusõiguste ülekandmist 
liikmesriikide vahel ega 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamist. Järelikult austatakse 
direktiivis täielikult riiklike 
tervishoiusüsteemide erinevust ning 
liikmesriikide vastutust tervishoiuteenuste 
ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks 
tegemisel.

Or. en
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Selgitus

Direktiivi eelnõuga tuleks selgitada eeskirju, mis käsitlevad tervishoiuteenuste kasutamist 
välismaal üksikute patsientide poolt, mitte hõlbustada teenuste vaba liikumist.

Muudatusettepanek 133
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Käesolevas direktiivis sätestatakse ka 
patsiendi õigus saada mis tahes ravimit, 
mille turustamine on lubatud 
liikmesriigis, kus tervishoiuteenust 
osutati, isegi kui kõnealuse ravimi 
turustamine ei ole lubatud patsiendi 
kindlustajariigis, kuna see on teises 
liikmesriigis tõhusa ravi saamise 
hädavajalik tingimus.

välja jäetud

Or. sv

Muudatusettepanek 134
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Käesolevas direktiivis sätestatakse ka 
patsiendi õigus saada mis tahes ravimit, 
mille turustamine on lubatud liikmesriigis, 
kus tervishoiuteenust osutati, isegi kui 
kõnealuse ravimi turustamine ei ole 
lubatud patsiendi kindlustajariigis, kuna
see on teises liikmesriigis tõhusa ravi 
saamise hädavajalik tingimus.

(27) Käesolevas direktiivis sätestatakse ka 
patsiendi õigus saada liikmesriigis, kus 
tervishoiuteenust osutatakse, mis tahes 
ravimit, mille turustamine on lubatud 
liikmesriigis, kus tervishoiuteenust 
osutatakse, isegi kui kõnealuse ravimi 
turustamine ei ole lubatud patsiendi 
kindlustajariigis, kui see on teises 
liikmesriigis tõhusa ravi saamise 
hädavajalik tingimus.
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Or. en

Selgitus

Seda sätet võib tõlgendada nii, nagu võiks teatavatel tingimustel olla ette nähtud anda 
patsiendile toodet, mis ei ole kindlustajariigis lubatud. Sellisel juhul on säte vastuolus teises 
liikmesriigis väljakirjutatud retseptide tunnustamist käsitleva artikli 14 lõike 1 sätetega (mida 
kohaldatakse ainult toodete suhtes, millel on müügiluba liikmesriigis, kus väljakirjutatud 
ravimid kätte antakse) ja muudaks igal juhul vajalikuks ELi farmaatsiaalaste õigusaktide 
(direktiivi 2001/83 artikkel 6) muutmise.

Muudatusettepanek 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Käesolevas direktiivis sätestatakse ka 
patsiendi õigus saada mis tahes ravimit, 
mille turustamine on lubatud liikmesriigis, 
kus tervishoiuteenust osutati, isegi kui 
kõnealuse ravimi turustamine ei ole 
lubatud patsiendi kindlustajariigis, kuna
see on teises liikmesriigis tõhusa ravi 
saamise hädavajalik tingimus.

(27) Käesolevas direktiivis sätestatakse ka 
patsiendi õigus saada mis tahes ravimit, 
mille turustamine on lubatud liikmesriigis, 
kus tervishoiuteenust osutatakse, selles 
liikmesriigis, isegi kui kõnealuse ravimi 
turustamine ei ole lubatud patsiendi 
kindlustajariigis, kui see on teises 
liikmesriigis tõhusa ravi saamise 
hädavajalik tingimus.

Or. de

Selgitus

Direktiivi 2001/83/EÜ artiklis 6 on ette nähtud, et turustada tohib ainult ravimeid, mis on 
vastavas liikmesriigis lubatud. Need riiklikud load moodustavad ka praegu veel selgelt 
suurema osa ravimiturust kui määruse (EÜ) nr 726/2004 alusel antavad kesksed Euroopa 
load. Tuleks selgitada, et käesoleva direktiiviga ei tühistata loa nõuet ravi osutavas 
liikmesriigis.
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Muudatusettepanek 136
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Käesolevas direktiivis sätestatakse ka 
patsiendi õigus saada mis tahes ravimit, 
mille turustamine on lubatud liikmesriigis, 
kus tervishoiuteenust osutati, isegi kui 
kõnealuse ravimi turustamine ei ole 
lubatud patsiendi kindlustajariigis, kuna
see on teises liikmesriigis tõhusa ravi 
saamise hädavajalik tingimus.

(27) Käesolevas direktiivis sätestatakse ka 
patsiendi õigus saada mis tahes ravimit, 
mille turustamine on lubatud liikmesriigis, 
kus tervishoiuteenust osutatakse, isegi kui 
kõnealuse ravimi turustamine ei ole 
lubatud patsiendi kindlustajariigis, kui see 
on teises liikmesriigis tõhusa ravi saamise 
hädavajalik tingimus. See ei piira 
liikmesriikide võimalust korraldada ise 
oma tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustussüsteeme, samuti ei 
piira see eeskirju, mida kohaldatakse 
kindlustajariigis ravimite hüvitamise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on selgitada, et kindlustajariik ei ole kohustatud hüvitama patsiendile 
kulusid, kui ta saab raviteenust osutavas liikmesriigis ravimit, mis ei ole kindlustajariigis 
lubatud.

Muudatusettepanek 137
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriigid võivad säilitada 
tervishoiuteenuste ja tervishoiuteenustega 
seotud kulude hüvitamise üldised 
tingimused, abikõlblikkuse kriteeriumid 
ning õigus- ja haldusformaalsused, näiteks 
nõude konsulteerida enne eriarsti 
vastuvõtule pääsemist või enne haiglaravi 

(28) Liikmesriigid võivad säilitada 
tervishoiuteenuste ja tervishoiuteenustega 
seotud kulude hüvitamise üldised 
tingimused, abikõlblikkuse kriteeriumid 
ning õigus- ja haldusformaalsused, näiteks 
nõude konsulteerida enne eriarsti 
vastuvõtule pääsemist või enne haiglaravi 
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üldarstiga, ka patsientide puhul, kes otsivad 
tervishoiuteenust teises liikmesriigis, kui 
need tingimused on eesmärgi saavutamise 
seisukohast vajalikud ja proportsionaalsed 
ega ole suvalised või diskrimineerivad. 
Seega on asjakohane nõuda, et kõnealuseid 
tingimusi ja vorminõudeid kohaldatakse 
objektiivsel, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil ja need on ette 
teada; et need põhinevad eelkõige 
meditsiinilistel kaalutlustel ning et need ei 
ole teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
otsivatele patsientidele lisatakistuseks 
võrreldes patsientidega, kes saavad ravi 
oma kindlustajariigis, ning et otsused 
tehakse võimalikult kiiresti. See ei piira 
liikmesriikide õigust kehtestada eellubade 
jaoks kriteeriumid või tingimused, kui 
patsient otsib ravi oma kindlustajariigis.

üldarstiga, ka patsientide puhul, kes otsivad 
tervishoiuteenust teises liikmesriigis, kui 
need tingimused on eesmärgi saavutamise 
seisukohast vajalikud ja proportsionaalsed 
ega ole suvalised või diskrimineerivad. 
Seega on asjakohane nõuda, et kõnealuseid 
tingimusi ja vorminõudeid kohaldatakse 
objektiivsel, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil ja need on ette 
teada; et need põhinevad eelkõige 
meditsiinilistel kaalutlustel ning et need ei 
ole teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
otsivatele patsientidele lisatakistuseks 
võrreldes patsientidega, kes saavad ravi 
oma kindlustajariigis, ning et otsused 
tehakse võimalikult kiiresti. See ei piira 
liikmesriikide õigust kehtestada
eellubadest tehtavate erandite kriteeriumid 
või tingimused, kui patsient otsib ravi oma 
kindlustajariigis.

Or. nl

Selgitus

Muudatus on tingitud artikli 8 lõike 3 kohandamisest.

Muudatusettepanek 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Mis tahes tervishoiuteenuseid, mida ei 
peeta käesoleva direktiivi sätete kohaselt 
haiglaraviks, tuleb lugeda haiglaväliseks 
raviks. Pidades silmas Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigust teenuste vaba liikumise 
kohta, on asjakohane mitte kehtestada 
eelloa nõuet patsiendi kindlustajariigi 
riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu 
hüvitise maksmiseks teises liikmesriigis 
osutatud haiglavälise ravi puhul. Kuni 

(29) Mis tahes tervishoiuteenuseid, mida ei 
peeta käesoleva direktiivi ja 
kindlustajariigi õigusaktide sätete kohaselt 
haiglaraviks, tuleb lugeda haiglaväliseks 
raviks. Pidades silmas Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigust teenuste vaba liikumise 
kohta, on asjakohane mitte kehtestada 
eelloa nõuet patsiendi kindlustajariigi 
riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu 
hüvitise maksmiseks teises liikmesriigis 
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niisuguse ravi hüvitamine jääb patsiendi 
kindlustajariigi ravikindlustusskeemiga 
tagatud katte piiridesse, ei kahjusta eelloa 
nõude puudumine 
sotsiaalkindlustussüsteemide
finantstasakaalu.

osutatud haiglavälise ravi puhul. Kuid 
haiglaravi osutamise korral teises 
liikmesriigis peab patsient teatama sellest 
kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemile ja lisama 
teatele avalduse selle kohta, et ta on 
saanud enne teise, ravi osutavasse 
liikmesriiki sõitmist kogu vajaliku teabe. 
See säte ei sea kahtluse alla põhimõtet, 
mille kohaselt antakse haiglavälise ravi 
puhul luba automaatselt.

Or. fr

Selgitus

Paralleelselt eellubade süsteemiga, mille kindlustajariigid võivad kehtestada haiglaravi ja 
eriravi puhul, peaks olema võimalik kehtestada ka eelneva teavitamise süsteem. 
Kindlustajariigil ei ole õigust keelduda kulude katmisest selle menetluse raames, mille 
eesmärk on lihtsalt tagada, et patsient on saanud enne oma riigist lahkumist kogu vajaliku 
teabe.

Muudatusettepanek 139
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Puudub määratlus selle kohta, mida 
peetakse haiglaraviks ühenduse 
erinevates tervishoiusüsteemides, ning 
erinevad tõlgendused võivad seega 
takistada patsientide tervishoiuteenuste 
saamise vabadust. Kõnealuse takistuse 
ületamiseks on vaja koostada ühenduse
haiglaravi määratlus. Haiglaravi tähendab 
üldiselt ravi, mille puhul on vajalik
patsiendi ööbimine haiglas. Siiski võib 
osutuda asjakohaseks määratleda 
haiglaravina ka teatavat muud ravi, kui
see nõuab spetsiaalsete ja kulukate 
meditsiinilise infrastruktuuri või seadmete 
kasutamist (nt diagnoosimiseks vajalikud 

(30) Haiglaravi määratlus peab jääma 
liikmesriikide pädevusse. See tagab, et 
kvalifitseeritud konkurentsis 
integreeritakse süsteemi erialased 
edasiarendused (st endiselt on võimalik 
üha keerukamate ülesannete ülevõtmine 
kõrgtehnoloogia abil, nt operatsioonid 
haiglavälistes valdkondades). Haiglaravi 
ja haiglavälise ravi piiritletakse täpselt 
patsientide ravitavade kohaselt vastavas 
teenust osutavas riigis tüüpilistel juhtudel. 
Kui piiriüleste patsientide puhul erineb 
märkimisväärseid erinevusi, on 
komisjonil spetsiaalselt loodava asutuse 
kaudu vahetu sekkumis- ja 



AM\763902ET.doc 19/68 PE418.320v01-00

ET

kõrgtehnoloogilised skännerid) või 
hõlmab raviviise, mis kujutavad endast 
erilist ohtu patsiendi või elanikkonna 
jaoks (nt ohtlike nakkushaiguste ravi).
Niisuguste raviviiside korrapäraselt 
ajakohastatava nimekirja koostab 
komisjon komiteemenetluse kaudu.

parandusõigus.

Or. de

Muudatusettepanek 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Puudub määratlus selle kohta, mida 
peetakse haiglaraviks ühenduse erinevates 
tervishoiusüsteemides, ning erinevad 
tõlgendused võivad seega takistada 
patsientide tervishoiuteenuste saamise 
vabadust. Kõnealuse takistuse ületamiseks 
on vaja koostada ühenduse haiglaravi
määratlus. Haiglaravi tähendab üldiselt 
ravi, mille puhul on vajalik patsiendi 
ööbimine haiglas. Siiski võib osutuda
asjakohaseks määratleda haiglaravina ka 
teatavat muud ravi, kui see nõuab 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist (nt 
diagnoosimiseks vajalikud 
kõrgtehnoloogilised skännerid) või hõlmab 
raviviise, mis kujutavad endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks (nt ohtlike 
nakkushaiguste ravi). Niisuguste 
raviviiside korrapäraselt ajakohastatava 
nimekirja koostab komisjon 
komiteemenetluse kaudu.

(30) Puudub üldine määratlus selle kohta, 
mida peetakse haiglaraviks ühenduse 
erinevates tervishoiusüsteemides, ning 
erinevad tõlgendused võivad seega 
takistada patsientide tervishoiuteenuste 
saamise vabadust. Kõnealuse takistuse 
ületamiseks on vaja koostada üldised
haiglaravi ja eriravi määratlused. 
Haiglaravi tähendab üldiselt ravi, mille 
puhul on vajalik patsiendi ööbimine 
haiglas. Samuti osutub asjakohaseks 
määratleda sellena ka teatavat muud ravi, 
kui see nõuab spetsiaalsete ja kulukate 
meditsiinilise infrastruktuuri või seadmete 
kasutamist (nt diagnoosimiseks vajalikud 
kõrgtehnoloogilised skännerid) või hõlmab 
raviviise, mis kujutavad endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks (nt ohtlike 
nakkushaiguste ravi). Iga kindlustajariik
koostab nimekirja sellistest raviviisidest, 
mille kulud kaetakse tema 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu.
Nimekiri tuleks avalikustada ja selle näol 
ei tohiks olla tegemist 
ebaproportsionaalse takistusega.

Or. fr
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Selgitus

Kuna algses ettepanekus tunnustatakse liikmesriikidevahelist erinevust 
sotsiaalkindlustussüsteemide kaudu raviteenuste kulude hüvitamise osas, ei tundu sobiv 
määrata haiglaraviteenuste nimekiri kindlaks komiteemenetluse abil, sest subsidiaarsuse 
põhimõtte kohaselt on see rangelt liikmesriikide pädevuses. Sellele vaatamata tuleb kindlaks 
määrata ühised kriteeriumid.

Muudatusettepanek 141
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Puudub määratlus selle kohta, mida 
peetakse haiglaraviks ühenduse erinevates 
tervishoiusüsteemides, ning erinevad 
tõlgendused võivad seega takistada 
patsientide tervishoiuteenuste saamise 
vabadust. Kõnealuse takistuse ületamiseks 
on vaja koostada ühenduse haiglaravi 
määratlus. Haiglaravi tähendab üldiselt 
ravi, mille puhul on vajalik patsiendi 
ööbimine haiglas. Siiski võib osutuda 
asjakohaseks määratleda haiglaravina ka 
teatavat muud ravi, kui see nõuab 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist (nt 
diagnoosimiseks vajalikud 
kõrgtehnoloogilised skännerid) või hõlmab 
raviviise, mis kujutavad endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks (nt ohtlike 
nakkushaiguste ravi). Niisuguste 
raviviiside korrapäraselt ajakohastatava 
nimekirja koostab komisjon 
komiteemenetluse kaudu.

(30) Puudub määratlus selle kohta, mida 
peetakse haiglaraviks ühenduse erinevates 
tervishoiusüsteemides. Selle määratluse 
koostamine kuulub liikmesriikide 
pädevusse. Haiglaravi tähendab üldiselt 
ravi, mille puhul on vajalik patsiendi 
ööbimine haiglas. Siiski võib osutuda 
asjakohaseks määratleda haiglaravina ka 
teatavat muud ravi, kui see nõuab 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist (nt 
diagnoosimiseks vajalikud 
kõrgtehnoloogilised skännerid) või hõlmab
raviviise, mis kujutavad endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks (nt ohtlike 
nakkushaiguste ravi). Määratlus võib 
hõlmata ka selliseid tervishoiuteenuseid, 
mis eeldavad asjaomase kindlustajariigi 
tervishoiu tagamise kavade kohaselt 
muudel põhjustel kavandatud 
infrastruktuuri.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga kohandatakse teksti sama autori poolt artikli 8 lõike 1 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga. Haiglaravi ja eriravi esitatud määratlus on liiga kitsas. Saksamaal ei 
hõlmaks see osaliselt statsionaarset ega ambulatoorset haiglaravi ega ka psüühiliselt haigete 
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patsientide ravi päevakliinikutes. Kavandamist vajava haiglaravi määratlus kuulub eranditult 
liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 142
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Puudub määratlus selle kohta, mida 
peetakse haiglaraviks ühenduse erinevates 
tervishoiusüsteemides, ning erinevad 
tõlgendused võivad seega takistada 
patsientide tervishoiuteenuste saamise 
vabadust. Kõnealuse takistuse ületamiseks 
on vaja koostada ühenduse haiglaravi 
määratlus. Haiglaravi tähendab üldiselt 
ravi, mille puhul on vajalik patsiendi 
ööbimine haiglas. Siiski võib osutuda 
asjakohaseks määratleda haiglaravina ka 
teatavat muud ravi, kui see nõuab 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist (nt 
diagnoosimiseks vajalikud 
kõrgtehnoloogilised skännerid) või hõlmab 
raviviise, mis kujutavad endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks (nt ohtlike 
nakkushaiguste ravi). Niisuguste 
raviviiside korrapäraselt ajakohastatava 
nimekirja koostab komisjon 
komiteemenetluse kaudu.

(30) Puudub määratlus selle kohta, mida 
peetakse haiglaraviks ühenduse erinevates 
tervishoiusüsteemides, ning erinevad 
tõlgendused võivad seega takistada 
patsientide tervishoiuteenuste saamise 
vabadust. Kõnealuse takistuse ületamiseks 
on vaja koostada ühenduse haiglaravi 
määratlus. Haiglaravi tähendab üldiselt 
ravi, mille puhul on vajalik patsiendi 
ööbimine haiglas. Siiski võib osutuda 
asjakohaseks määratleda haiglaravina ka 
teatavat muud ravi, kui see nõuab 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist (nt 
diagnoosimiseks vajalikud 
kõrgtehnoloogilised skännerid) või hõlmab 
raviviise, mis kujutavad endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks (nt ohtlike 
nakkushaiguste ravi).

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud sama autori poolt artikli 8 lõike 1 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga. Liikmesriikidevahelised erinevused õiguste ja kliiniliste tavade osas 
tähendavad, et tegelikult tekitaks ühtne ELi nimekiri raviteenustest, mille puhul võib olla 
nõutav eelluba, patsientides ainult segadust.
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Muudatusettepanek 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Puudub määratlus selle kohta, mida 
peetakse haiglaraviks ühenduse erinevates 
tervishoiusüsteemides, ning erinevad 
tõlgendused võivad seega takistada 
patsientide tervishoiuteenuste saamise 
vabadust. Kõnealuse takistuse ületamiseks 
on vaja koostada ühenduse haiglaravi 
määratlus. Haiglaravi tähendab üldiselt 
ravi, mille puhul on vajalik patsiendi 
ööbimine haiglas. Siiski võib osutuda 
asjakohaseks määratleda haiglaravina ka 
teatavat muud ravi, kui see nõuab 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist (nt 
diagnoosimiseks vajalikud 
kõrgtehnoloogilised skännerid) või hõlmab 
raviviise, mis kujutavad endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks (nt ohtlike 
nakkushaiguste ravi). Niisuguste 
raviviiside korrapäraselt ajakohastatava 
nimekirja koostab komisjon 
komiteemenetluse kaudu.

(30) Puudub määratlus selle kohta, mida 
peetakse haiglaraviks ühenduse erinevates 
tervishoiusüsteemides, ning erinevad 
tõlgendused võivad seega takistada 
patsientide tervishoiuteenuste saamise 
vabadust. Kõnealuse takistuse ületamiseks 
on vaja koostada ühenduse haiglaravi 
määratlus. Haiglaravi tähendab üldiselt 
ravi, mille puhul on vajalik patsiendi 
ööbimine haiglas. Siiski võib osutuda 
asjakohaseks määratleda haiglaravina ka 
teatavat muud ravi, kui see nõuab 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist (nt 
diagnoosimiseks vajalikud 
kõrgtehnoloogilised skännerid) või hõlmab 
raviviise, mis kujutavad endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks (nt ohtlike 
nakkushaiguste ravi).

Or. en

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt peaksid liikmesriigid ise otsustama haiglaravi määratluse
seoses käesoleva direktiiviga.
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Muudatusettepanek 144
Karin Jöns

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Puudub määratlus selle kohta, mida 
peetakse haiglaraviks ühenduse erinevates 
tervishoiusüsteemides, ning erinevad 
tõlgendused võivad seega takistada 
patsientide tervishoiuteenuste saamise 
vabadust. Kõnealuse takistuse ületamiseks 
on vaja koostada ühenduse haiglaravi 
määratlus. Haiglaravi tähendab üldiselt 
ravi, mille puhul on vajalik patsiendi 
ööbimine haiglas. Siiski võib osutuda 
asjakohaseks määratleda haiglaravina ka 
teatavat muud ravi, kui see nõuab 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist (nt 
diagnoosimiseks vajalikud 
kõrgtehnoloogilised skännerid) või hõlmab 
raviviise, mis kujutavad endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks (nt ohtlike 
nakkushaiguste ravi). Niisuguste
raviviiside korrapäraselt ajakohastatava 
nimekirja koostab komisjon 
komiteemenetluse kaudu.

(30) Puudub määratlus selle kohta, mida 
peetakse haiglaraviks ühenduse erinevates 
tervishoiusüsteemides, ning erinevad 
tõlgendused võivad seega takistada 
patsientide tervishoiuteenuste saamise 
vabadust. Kõnealuse takistuse ületamiseks 
on vaja koostada ühenduse haiglaravi 
määratlus. Haiglaravi tähendab üldiselt 
ravi, mille puhul on vajalik patsiendi 
ööbimine haiglas. Siiski võib osutuda 
asjakohaseks määratleda haiglaravina ka 
teatavat muud ravi, kui see nõuab 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist (nt 
diagnoosimiseks vajalikud 
kõrgtehnoloogilised skännerid) või hõlmab 
raviviise, mis kujutavad endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks (nt ohtlike 
nakkushaiguste ravi). Liikmesriigid 
koostavad ise vastavate raviviiside 
korrapäraselt ajakohastatava riikliku
nimekirja.

Or. de

Selgitus

Ühtne kogu ELis kehtiv selliste raviviiside nimekiri, mida loetakse haiglaraviks, ei võta 
arvesse liikmesriikide tervishoiusüsteeme ja nende erinevat teenuste valikut. Selline nimekiri 
on lisaks vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.



PE418.320v01-00 24/68 AM\763902ET.doc

ET

Muudatusettepanek 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kättesaadavad tõendid näitavad, et 
vaba liikumise põhimõtete kohaldamine 
seoses tervishoiuteenuste kasutamisega 
teises liikmesriigis kindlustajariigi riikliku 
ravikindlustusskeemiga tagatud katte 
piires ei kahjusta liikmesriikide 
tervishoiusüsteeme või nende 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantsstabiilsust. Euroopa Kohus on 
siiski leidnud, et ei saa välistada, et 
võimalik oht tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu või kõigile kättesaadava 
tasakaalustatud meditsiini- või 
haiglateenuse säilitamise eesmärgi 
saavutamist võib kujutada endast üldisest 
huvist tulenevaid ülekaalukaid põhjuseid, 
millega on võimalik õigustada teenuste 
osutamise vabaduse põhimõttele 
piirangute kehtestamist. Euroopa Kohus 
on tunnistanud samuti, et peab olema 
võimalik kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi 
raviteenuseid, mida nad suudavad 
pakkuda. Käesoleva direktiiviga tuleks 
ette näha teises liikmesriigis osutatud 
haiglaravi kulude katmiseks eellubade 
süsteem, kui täidetud on järgmised 
tingimused: kui ravi oleks osutatud 
asjaomase liikmesriigi territooriumil, 
oleks ravikulud kaetud asjaomase 
liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
kaudu ning direktiivi rakendamisest 
tingitud patsientide väljavool kahjustab 
tõsiselt või võib tõenäoliselt tõsiselt 
kahjustada sotsiaalkindlustussüsteemi 
rahalist tasakaalu ja/või haiglasektori 
planeerimist ja ratsionaliseerimist, mida 
tehakse haiglate ülekoormatuse, 

välja jäetud
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haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikme 
territooriumil. Kuna patsientide eeldatava 
väljavoo täpse mõju hindamiseks on vaja 
teha keerulisi oletusi ja arvutusi, 
lubatakse direktiiviga rakendada 
eellubade süsteemi, kui on piisavalt 
põhjust eeldada, et 
sotsiaalkindlustussüsteem võib kannatada 
tõsist kahju. See peaks hõlmama ka juba 
olemasolevaid eellubade süsteeme, mis 
vastavad artiklis 8 sätestatud tingimustele.

Or. es

Selgitus

Euroopa tervishoiusüsteemide ja rahastamismudelite mitmekesisust tuleb arvesse võtta.

Muudatusettepanek 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kättesaadavad tõendid näitavad, et 
vaba liikumise põhimõtete kohaldamine 
seoses tervishoiuteenuste kasutamisega 
teises liikmesriigis kindlustajariigi riikliku 
ravikindlustusskeemiga tagatud katte 
piires ei kahjusta liikmesriikide 
tervishoiusüsteeme või nende 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantsstabiilsust. Euroopa Kohus on 
siiski leidnud, et ei saa välistada, et 
võimalik oht tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu või kõigile kättesaadava 

välja jäetud
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tasakaalustatud meditsiini- või 
haiglateenuse säilitamise eesmärgi 
saavutamist võib kujutada endast üldisest 
huvist tulenevaid ülekaalukaid põhjuseid, 
millega on võimalik õigustada teenuste 
osutamise vabaduse põhimõttele 
piirangute kehtestamist. Euroopa Kohus 
on tunnistanud samuti, et peab olema 
võimalik kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi 
raviteenuseid, mida nad suudavad 
pakkuda. Käesoleva direktiiviga tuleks 
ette näha teises liikmesriigis osutatud 
haiglaravi kulude katmiseks eellubade 
süsteem, kui täidetud on järgmised 
tingimused: kui ravi oleks osutatud 
asjaomase liikmesriigi territooriumil, 
oleks ravikulud kaetud asjaomase 
liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
kaudu ning direktiivi rakendamisest 
tingitud patsientide väljavool kahjustab 
tõsiselt või võib tõenäoliselt tõsiselt 
kahjustada sotsiaalkindlustussüsteemi 
rahalist tasakaalu ja/või haiglasektori 
planeerimist ja ratsionaliseerimist, mida 
tehakse haiglate ülekoormatuse, 
haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse
säilitamist asjaomase liikme 
territooriumil. Kuna patsientide eeldatava 
väljavoo täpse mõju hindamiseks on vaja 
teha keerulisi oletusi ja arvutusi, 
lubatakse direktiiviga rakendada 
eellubade süsteemi, kui on piisavalt 
põhjust eeldada, et 
sotsiaalkindlustussüsteem võib kannatada 
tõsist kahju. See peaks hõlmama ka juba 
olemasolevaid eellubade süsteeme, mis 
vastavad artiklis 8 sätestatud tingimustele.

Or. es
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Selgitus

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.

Muudatusettepanek 147
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kättesaadavad tõendid näitavad, et 
vaba liikumise põhimõtete kohaldamine 
seoses tervishoiuteenuste kasutamisega 
teises liikmesriigis kindlustajariigi riikliku 
ravikindlustusskeemiga tagatud katte piires 
ei kahjusta liikmesriikide 
tervishoiusüsteeme või nende 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantsstabiilsust. Euroopa Kohus on siiski 
leidnud, et ei saa välistada, et võimalik oht 
tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu või kõigile kättesaadava 
tasakaalustatud meditsiini- või 
haiglateenuse säilitamise eesmärgi 
saavutamist võib kujutada endast üldisest 
huvist tulenevaid ülekaalukaid põhjuseid, 
millega on võimalik õigustada teenuste 
osutamise vabaduse põhimõttele 
piirangute kehtestamist. Euroopa Kohus 
on tunnistanud samuti, et peab olema 
võimalik kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi 
raviteenuseid, mida nad suudavad 
pakkuda. Käesoleva direktiiviga tuleks 
ette näha teises liikmesriigis osutatud 
haiglaravi kulude katmiseks eellubade 

(31) Kättesaadavad tõendid näitavad, et 
vaba liikumise põhimõtete kohaldamine 
seoses tervishoiuteenuste kasutamisega 
teises liikmesriigis kindlustajariigi riikliku 
ravikindlustusskeemiga tagatud katte piires 
ei kahjusta liikmesriikide 
tervishoiusüsteeme või nende 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantsstabiilsust. Liikmesriigid võivad
näha ette haigla- ja eriravi eellubade 
süsteemi ning määrata kindlaks, millistes 
valdkondades peavad nad vajaduse 
kavandamist vajalikuks.
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süsteem, kui täidetud on järgmised 
tingimused: kui ravi oleks osutatud 
asjaomase liikmesriigi territooriumil, 
oleks ravikulud kaetud asjaomase 
liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
kaudu ning direktiivi rakendamisest 
tingitud patsientide väljavool kahjustab 
tõsiselt või võib tõenäoliselt tõsiselt 
kahjustada sotsiaalkindlustussüsteemi 
rahalist tasakaalu ja/või haiglasektori 
planeerimist ja ratsionaliseerimist, mida 
tehakse haiglate ülekoormatuse, 
haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikme 
territooriumil. Kuna patsientide eeldatava 
väljavoo täpse mõju hindamiseks on vaja 
teha keerulisi oletusi ja arvutusi, 
lubatakse direktiiviga rakendada 
eellubade süsteemi, kui on piisavalt 
põhjust eeldada, et 
sotsiaalkindlustussüsteem võib kannatada 
tõsist kahju. See peaks hõlmama ka juba 
olemasolevaid eellubade süsteeme, mis 
vastavad artiklis 8 sätestatud tingimustele.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga kohandatakse teksti sama autori poolt artikli 8 lõike 3 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga. Eellubade süsteemi väljakujundamine peab jääma liikmesriikide 
ülesandeks.
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Muudatusettepanek 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kättesaadavad tõendid näitavad, et 
vaba liikumise põhimõtete kohaldamine 
seoses tervishoiuteenuste kasutamisega 
teises liikmesriigis kindlustajariigi riikliku 
ravikindlustusskeemiga tagatud katte 
piires ei kahjusta liikmesriikide 
tervishoiusüsteeme või nende 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantsstabiilsust. Euroopa Kohus on siiski
leidnud, et ei saa välistada, et võimalik oht 
tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi finantstasakaalu 
või kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- või haiglateenuse säilitamise 
eesmärgi saavutamist võib kujutada endast 
üldisest huvist tulenevaid ülekaalukaid 
põhjuseid, millega on võimalik õigustada 
teenuste osutamise vabaduse põhimõttele 
piirangute kehtestamist. Euroopa Kohus on 
tunnistanud samuti, et peab olema võimalik 
kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi raviteenuseid, 
mida nad suudavad pakkuda. Käesoleva 
direktiiviga tuleks ette näha teises 
liikmesriigis osutatud haiglaravi kulude 
katmiseks eellubade süsteem, kui täidetud 
on järgmised tingimused: kui ravi oleks 
osutatud asjaomase liikmesriigi 
territooriumil, oleks ravikulud kaetud 
asjaomase liikmesriigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu ning 
direktiivi rakendamisest tingitud 
patsientide väljavool kahjustab tõsiselt või 
võib tõenäoliselt tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi rahalist 
tasakaalu ja/või haiglasektori 
planeerimist ja ratsionaliseerimist, mida 
tehakse haiglate ülekoormatuse, 
haiglateenuste osutamise 

(31) Euroopa Kohus on leidnud, et oht 
tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi finantstasakaalu 
või kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- või haiglateenuse säilitamise 
eesmärgi saavutamist võib kujutada endast 
üldisest huvist tulenevaid ülekaalukaid 
põhjuseid, millega on võimalik õigustada 
teenuste osutamise vabaduse põhimõttele 
piirangute kehtestamist. Euroopa Kohus on 
tunnistanud samuti, et peab olema võimalik 
kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi raviteenuseid, 
mida nad suudavad pakkuda. Käesoleva 
direktiiviga tuleks ette näha teises 
liikmesriigis osutatud haiglaravi kulude 
katmiseks eellubade süsteem.
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tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikme 
territooriumil. Kuna patsientide eeldatava 
väljavoo täpse mõju hindamiseks on vaja 
teha keerulisi oletusi ja arvutusi, 
lubatakse direktiiviga rakendada 
eellubade süsteemi, kui on piisavalt 
põhjust eeldada, et 
sotsiaalkindlustussüsteem võib kannatada 
tõsist kahju. See peaks hõlmama ka juba 
olemasolevaid eellubade süsteeme, mis 
vastavad artiklis 8 sätestatud tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kättesaadavad tõendid näitavad, et 
vaba liikumise põhimõtete kohaldamine 
seoses tervishoiuteenuste kasutamisega 
teises liikmesriigis kindlustajariigi riikliku 
ravikindlustusskeemiga tagatud katte 
piires ei kahjusta liikmesriikide 
tervishoiusüsteeme või nende 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantsstabiilsust. Euroopa Kohus on siiski
leidnud, et ei saa välistada, et võimalik oht 
tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi finantstasakaalu 
või kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- või haiglateenuse säilitamise 
eesmärgi saavutamist võib kujutada endast 
üldisest huvist tulenevaid ülekaalukaid 
põhjuseid, millega on võimalik õigustada
teenuste osutamise vabaduse põhimõttele 
piirangute kehtestamist. Euroopa Kohus on 

(31) Euroopa Kohus on leidnud, et ei saa 
välistada, et võimalik oht tõsiselt 
kahjustada sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu või kõigile kättesaadava 
tasakaalustatud meditsiini- või 
haiglateenuse säilitamise eesmärgi 
saavutamist võib kujutada endast üldisest 
huvist tulenevaid ülekaalukaid põhjuseid, 
millega on võimalik õigustada
liikumisvabaduse põhimõttele piirangute 
kehtestamist. Euroopa Kohus on 
tunnistanud samuti, et peab olema võimalik 
kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi raviteenuseid, 
mida nad suudavad pakkuda. Käesoleva 
direktiiviga tuleks ette näha teises 
liikmesriigis osutatud haiglaravi kulude 
katmiseks eellubade süsteem.
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tunnistanud samuti, et peab olema võimalik 
kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi raviteenuseid, 
mida nad suudavad pakkuda. Käesoleva 
direktiiviga tuleks ette näha teises 
liikmesriigis osutatud haiglaravi kulude 
katmiseks eellubade süsteem, kui täidetud 
on järgmised tingimused: kui ravi oleks 
osutatud asjaomase liikmesriigi 
territooriumil, oleks ravikulud kaetud 
asjaomase liikmesriigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu ning 
direktiivi rakendamisest tingitud 
patsientide väljavool kahjustab tõsiselt või 
võib tõenäoliselt tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi rahalist 
tasakaalu ja/või haiglasektori 
planeerimist ja ratsionaliseerimist, mida 
tehakse haiglate ülekoormatuse, 
haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikme 
territooriumil. Kuna patsientide eeldatava 
väljavoo täpse mõju hindamiseks on vaja 
teha keerulisi oletusi ja arvutusi, 
lubatakse direktiiviga rakendada 
eellubade süsteemi, kui on piisavalt 
põhjust eeldada, et 
sotsiaalkindlustussüsteem võib kannatada 
tõsist kahju. See peaks hõlmama ka juba 
olemasolevaid eellubade süsteeme, mis 
vastavad artiklis 8 sätestatud tingimustele.

Or. en

Selgitus

Puuduvad tõendid selle kohta, et vaba liikumise põhimõtete kohaldamine ei ohusta 
tervishoiusüsteemide finantsstabiilsust. Viimaste lõikudega pannakse liikmesriikidele seoses 
nende tervishoiusüsteemide finantsstabiilsusega suur tõendamiskohustus, enne kui nad 
saavad luua eellubade süsteeme. Liikmesriikidel peaks olema lubatud luua eellubade 
süsteeme haiglaraviteenuste jaoks, kui see on vajalik selleks, et täita nende avalikke kohustusi 
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seoses tervishoiuteenuste korraldamise ja kättesaadavaks muutmisega.

Muudatusettepanek 150
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kättesaadavad tõendid näitavad, et 
vaba liikumise põhimõtete kohaldamine 
seoses tervishoiuteenuste kasutamisega 
teises liikmesriigis kindlustajariigi riikliku 
ravikindlustusskeemiga tagatud katte piires 
ei kahjusta liikmesriikide 
tervishoiusüsteeme või nende 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantsstabiilsust. Euroopa Kohus on siiski 
leidnud, et ei saa välistada, et võimalik oht 
tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi finantstasakaalu 
või kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- või haiglateenuse säilitamise 
eesmärgi saavutamist võib kujutada endast 
üldisest huvist tulenevaid ülekaalukaid 
põhjuseid, millega on võimalik õigustada 
teenuste osutamise vabaduse põhimõttele 
piirangute kehtestamist. Euroopa Kohus on 
tunnistanud samuti, et peab olema võimalik 
kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi raviteenuseid, 
mida nad suudavad pakkuda. Käesoleva 
direktiiviga tuleks ette näha teises 
liikmesriigis osutatud haiglaravi kulude 
katmiseks eellubade süsteem, kui täidetud 
on järgmised tingimused: kui ravi oleks 
osutatud asjaomase liikmesriigi 
territooriumil, oleks ravikulud kaetud 
asjaomase liikmesriigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu ning 
direktiivi rakendamisest tingitud 
patsientide väljavool kahjustab tõsiselt või 
võib tõenäoliselt tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi rahalist 

(31) Kättesaadavad tõendid näitavad, et 
vaba liikumise põhimõtete kohaldamine 
seoses tervishoiuteenuste kasutamisega 
teises liikmesriigis kindlustajariigi riikliku 
ravikindlustusskeemiga tagatud katte piires 
ei kahjusta liikmesriikide 
tervishoiusüsteeme või nende 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantsstabiilsust. Euroopa Kohus on siiski 
leidnud, et ei saa välistada, et võimalik oht 
tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi finantstasakaalu 
või kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- või haiglateenuse säilitamise 
eesmärgi saavutamist võib kujutada endast 
üldisest huvist tulenevaid ülekaalukaid 
põhjuseid, millega on võimalik õigustada 
teenuste osutamise vabaduse põhimõttele 
piirangute kehtestamist. Euroopa Kohus on 
tunnistanud samuti, et peab olema võimalik 
kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi raviteenuseid, 
mida nad suudavad pakkuda. Käesoleva 
direktiiviga tuleks ette näha teises 
liikmesriigis osutatud haiglaravi kulude 
katmiseks eellubade süsteem.
Kindlustajariik täpsustab eelnevalt ja 
läbipaistval viisil eelloa andmisest 
keeldumise kriteeriumid, mis on seotud 
üldisest huvist tulenevate ülekaalukate 
põhjustega.
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tasakaalu ja/või haiglasektori 
planeerimist ja ratsionaliseerimist, mida 
tehakse haiglate ülekoormatuse, 
haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikme 
territooriumil. Kuna patsientide eeldatava 
väljavoo täpse mõju hindamiseks on vaja 
teha keerulisi oletusi ja arvutusi,
lubatakse direktiiviga rakendada 
eellubade süsteemi, kui on piisavalt 
põhjust eeldada, et 
sotsiaalkindlustussüsteem võib kannatada 
tõsist kahju. See peaks hõlmama ka juba 
olemasolevaid eellubade süsteeme, mis
vastavad artiklis 8 sätestatud tingimustele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud sama autori poolt artikli 8 lõike 3 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga. On vaja selgust selles osas, millal saab teises liikmesriigis 
raviteenuse saamise taotluste puhul nõuda eelluba ja millistel põhjustel võib eelloa andmisest 
keelduda. Vastasel korral tekitataks patsientides ainult segadust.

Muudatusettepanek 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kättesaadavad tõendid näitavad, et 
vaba liikumise põhimõtete kohaldamine 
seoses tervishoiuteenuste kasutamisega 
teises liikmesriigis kindlustajariigi riikliku 
ravikindlustusskeemiga tagatud katte 
piires ei kahjusta liikmesriikide 
tervishoiusüsteeme või nende 

(31) Euroopa Kohus on leidnud, et ei saa 
välistada, et võimalik oht tõsiselt 
kahjustada sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu või kõigile kättesaadava 
tasakaalustatud meditsiini- või 
haiglateenuse säilitamise eesmärgi 
saavutamist võib kujutada endast üldisest 
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sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantsstabiilsust. Euroopa Kohus on siiski
leidnud, et ei saa välistada, et võimalik oht 
tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi finantstasakaalu 
või kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- või haiglateenuse säilitamise 
eesmärgi saavutamist võib kujutada endast 
üldisest huvist tulenevaid ülekaalukaid 
põhjuseid, millega on võimalik õigustada 
teenuste osutamise vabaduse põhimõttele 
piirangute kehtestamist. Euroopa Kohus on 
tunnistanud samuti, et peab olema võimalik 
kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi raviteenuseid, 
mida nad suudavad pakkuda. Käesoleva 
direktiiviga tuleks ette näha teises 
liikmesriigis osutatud haiglaravi kulude 
katmiseks eellubade süsteem, kui täidetud 
on järgmised tingimused: kui ravi oleks 
osutatud asjaomase liikmesriigi 
territooriumil, oleks ravikulud kaetud 
asjaomase liikmesriigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu ning 
direktiivi rakendamisest tingitud 
patsientide väljavool kahjustab tõsiselt või 
võib tõenäoliselt tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi rahalist 
tasakaalu ja/või haiglasektori 
planeerimist ja ratsionaliseerimist, mida 
tehakse haiglate ülekoormatuse, 
haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikme 
territooriumil. Kuna patsientide eeldatava 
väljavoo täpse mõju hindamiseks on vaja 
teha keerulisi oletusi ja arvutusi, 
lubatakse direktiiviga rakendada 
eellubade süsteemi, kui on piisavalt 
põhjust eeldada, et 
sotsiaalkindlustussüsteem võib kannatada 
tõsist kahju. See peaks hõlmama ka juba 
olemasolevaid eellubade süsteeme, mis 

huvist tulenevaid ülekaalukaid põhjuseid, 
millega on võimalik õigustada teenuste 
osutamise vabaduse põhimõttele piirangute 
kehtestamist. Euroopa Kohus on 
tunnistanud samuti, et peab olema võimalik 
kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi raviteenuseid, 
mida nad suudavad pakkuda. Käesoleva 
direktiiviga tuleks seega ette näha teises 
liikmesriigis osutatud haigla- ja eriravi
kulude katmiseks eellubade süsteem. See 
peaks hõlmama ka juba olemasolevaid 
eellubade süsteeme, mis vastavad artiklis 8 
sätestatud tingimustele.



AM\763902ET.doc 35/68 PE418.320v01-00

ET

vastavad artiklis 8 sätestatud tingimustele.

Or. fr

Selgitus

Ei ole võimalik ette näha, millist mõju võib käesoleva direktiivi kohaldamine avaldada 
liikmesriikide tervishoiusüsteemidele. Tuleb jääda selle juurde, mida tunnistas Euroopa 
Kohus, ja taaskinnitada vajadust säilitada eelluba tervishoiuteenuste osutamise puhul 
liikmesriigis, mis ei ole patsiendi kindlustajariik.

Muudatusettepanek 152
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kättesaadavad tõendid näitavad, et 
vaba liikumise põhimõtete kohaldamine 
seoses tervishoiuteenuste kasutamisega 
teises liikmesriigis kindlustajariigi riikliku 
ravikindlustusskeemiga tagatud katte piires 
ei kahjusta liikmesriikide 
tervishoiusüsteeme või nende 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantsstabiilsust. Euroopa Kohus on siiski 
leidnud, et ei saa välistada, et võimalik oht 
tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi finantstasakaalu 
või kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- või haiglateenuse säilitamise 
eesmärgi saavutamist võib kujutada endast 
üldisest huvist tulenevaid ülekaalukaid 
põhjuseid, millega on võimalik õigustada 
teenuste osutamise vabaduse põhimõttele 
piirangute kehtestamist. Euroopa Kohus on 
tunnistanud samuti, et peab olema võimalik 
kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi raviteenuseid, 
mida nad suudavad pakkuda. Käesoleva 
direktiiviga tuleks ette näha teises 
liikmesriigis osutatud haiglaravi kulude 

(31) Kättesaadavad tõendid näitavad, et 
vaba liikumise põhimõtete kohaldamine 
seoses tervishoiuteenuste kasutamisega 
teises liikmesriigis kindlustajariigi riikliku 
ravikindlustusskeemiga tagatud katte piires 
ei kahjusta liikmesriikide 
tervishoiusüsteeme või nende 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantsstabiilsust. Euroopa Kohus on siiski 
leidnud, et ei saa välistada, et võimalik oht 
tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi finantstasakaalu 
või kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- või haiglateenuse säilitamise 
eesmärgi saavutamist võib kujutada endast 
üldisest huvist tulenevaid ülekaalukaid 
põhjuseid, millega on võimalik õigustada 
teenuste osutamise vabaduse põhimõttele 
piirangute kehtestamist. Euroopa Kohus on 
tunnistanud samuti, et peab olema võimalik 
kavandada haiglate arvu, nende 
geograafilist paiknemist, korraldamise 
viisi, nende varustust ja isegi raviteenuseid, 
mida nad suudavad pakkuda. Käesoleva 
direktiiviga tuleks ette näha teises 
liikmesriigis osutatud haiglaravi kulude 
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katmiseks eellubade süsteem, kui täidetud
on järgmised tingimused: kui ravi oleks 
osutatud asjaomase liikmesriigi 
territooriumil, oleks ravikulud kaetud 
asjaomase liikmesriigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu ning 
direktiivi rakendamisest tingitud 
patsientide väljavool kahjustab tõsiselt või 
võib tõenäoliselt tõsiselt kahjustada 
sotsiaalkindlustussüsteemi rahalist 
tasakaalu ja/või haiglasektori 
planeerimist ja ratsionaliseerimist, mida 
tehakse haiglate ülekoormatuse, 
haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikme 
territooriumil. Kuna patsientide eeldatava 
väljavoo täpse mõju hindamiseks on vaja 
teha keerulisi oletusi ja arvutusi, 
lubatakse direktiiviga rakendada 
eellubade süsteemi, kui on piisavalt 
põhjust eeldada, et 
sotsiaalkindlustussüsteem võib kannatada 
tõsist kahju. See peaks hõlmama ka juba 
olemasolevaid eellubade süsteeme, mis 
vastavad artiklis 8 sätestatud tingimustele.

katmiseks eellubade süsteem, kui ei ole
täidetud järgmised tingimused: ravi ei saa 
viia läbi kindlustajariigis, sest 
ootenimekirjad on liiga pikad, patsiendid 
elavad piirialadel, ravi vajav vaevus on 
haruldane ja nõuab väga spetsiaalset ravi 
või põhineb ravi haiguskindlustusfondi ja 
välismaal asuvate tervishoiuasutuste 
vahelistel lepingutel. See peaks hõlmama 
ka juba olemasolevaid eellubade süsteeme, 
mis vastavad artiklis 8 sätestatud 
tingimustele.

Or. nl

Selgitus

Muudatus on tingitud artikli 8 lõike 3 kohandamisest.
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Muudatusettepanek 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Euroopa Kohtu pretsedendiõigusest 
lähtudes võivad liikmesriigid kehtestada 
eelloa nõude, kui taotletakse teises 
liikmesriigis saadud haiglaravi kulude 
katmist riikliku süsteemi kaudu. Sellist 
nõuet tuleks pidada nii mõistlikuks kui ka 
vajalikuks sammuks. Seetõttu on haiglate 
arv, nende geograafiline paiknemine, 
korraldamise viis, nende varustus ja isegi 
raviteenused, mida nad suudavad 
pakkuda, kõik asjaolud, mille puhul peaks 
olema võimalik planeerimine, mis on 
üldiselt mõeldud mitmekesiste vajaduste 
katmiseks. Planeerimise esmane eesmärk 
peaks olema tagada, et asjaomases 
liikmesriigis on pidevalt olemas vajalik 
juurdepääs tõhusate haiglaraviteenuste 
tasakaalustatud valikule. Teiseks peaks 
see aitama täita soovi kasutada ressursse 
ratsionaalselt ning võimaldab rahaliste, 
tehniliste ja inimressursside sotsiaalset 
tõhusust.

Or. es

Selgitus

Eelloas võidakse näha piiriülese liikuvuse õiguse piiramist, kuigi tegelikult on tegemist 
tagatisega kodanikele, sealhulgas neile, kes jäävad kohapeale.

Ettepanek võib mõjutada tingimusi, millistes osutatakse tervishoiuteenuseid enamikule 
inimestele, kes otsustavad mitte reisida ravi saamiseks teise liikmesriiki, kuna see võib 
mõjutada tervishoiuteenuste korraldamist ja kavandamist liikmesriigis, mis võtab reisiva 
patsiendi vastu.
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Muudatusettepanek 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Kuna Euroopa 
tervishoiusüsteemide ja 
rahastamismudelite mitmekesisus annab 
põhjust oletada, et paljudel liikmesriikidel 
on probleeme käesoleva direktiivi 
siseriiklikku õigusse ülevõtmisel, tuleks 
rakenduskorras näha ette paindlikkus.

Or. es

Selgitus

Direktiivi rakendamisel tuleb võimaldada kohandamis- ja paindlikkusruumi.

Muudatusettepanek 155
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Igal juhul, kui liikmesriik on 
otsustanud kooskõlas käesoleva
direktiiviga luua eellubade süsteemi
teistes liikmesriikides osutatud haigla- või 
eriravi kulude katmiseks, peaks ka teises 
liikmesriigis osutatud kõnealuse raviga 
seotud kulud hüvitama kindlustajariik 
sellises ulatuses, nagu seda oleks tehtud 
juhul, kui sama või samalaadset 
tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikke kulusid. 
Siiski, kui määruse (EÜ) nr 1408/71 artikli 
22 lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, tuleks luba ja hüvitised anda 
vastavalt kõnealusele määrusele. See 

(32) Kooskõlas käesoleva direktiiviga
teistes liikmesriikides osutatud haigla- või 
eriravi kulude katmiseks peaks eelloa 
puhul ka teises liikmesriigis osutatud 
kõnealuse raviga seotud kulud hüvitama 
kindlustajariik sellises ulatuses, nagu seda 
oleks tehtud juhul, kui sama või 
samalaadset tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigi territooriumil, 
ületamata saadud tervishoiuteenuse 
tegelikke kulusid. Siiski, kui määruse (EÜ) 
nr 1408/71 artikli 22 lõikes 2 sätestatud 
tingimused on täidetud, tuleks luba ja 
hüvitised anda vastavalt kõnealusele 
määrusele. See kehtib eelkõige 
olukordades, kus luba antakse pärast 
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kehtib eelkõige olukordades, kus luba 
antakse pärast taotluse halduslikku või 
kohtulikku läbivaatamist ning asjaomane 
isik on saanud ravi teises liikmesriigis. 
Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9. See on 
kooskõlas Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, 
mis täpsustas, et patsiendid, kellele loa 
andmisest keelduti, mis hiljem 
põhjendamatuks osutus, on õigus saada 
teises liikmesriigis osutatud ravi kulude 
eest hüvitust täies ulatuses vastavalt ravi 
osutanud liikmesriigi õigusnormidele.

taotluse halduslikku või kohtulikku 
läbivaatamist ning asjaomane isik on 
saanud ravi teises liikmesriigis. Sellisel 
juhul ei kohaldata käesoleva direktiivi 
artikleid 6, 7, 8 ja 9. See on kooskõlas 
Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, mis 
täpsustas, et patsiendid, kellele loa 
andmisest keelduti, mis hiljem 
põhjendamatuks osutus, on õigus saada 
teises liikmesriigis osutatud ravi kulude 
eest hüvitust täies ulatuses vastavalt ravi 
osutanud liikmesriigi õigusnormidele.

Or. nl

Selgitus

Muudatus on tingitud artikli 8 lõike 3 kohandamisest.

Muudatusettepanek 156
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Liikmesriigid peaksid otsustama 
riiklike kontaktpunktide vormi ja arvu üle. 
Riiklikud kontaktpunktid võib ühitada ka 
olemasolevate teabekeskustega või rajada 
nende tegevusele, tingimusel, et on selgelt 
näidatud, et need on ka piiriüleste 
tervishoiuteenuste riiklikud 
kontaktpunktid. Riiklikel kontaktpunktidel 
peaksid olema piisavad vahendid, et anda 
teavet piiriüleste tervishoiuteenustega 
seotud peamiste aspektide kohta ning 
osutada patsientidele vajaduse korral 
praktilist abi. Komisjon peaks tegema 
koostööd liikmesriikidega, et lihtsustada 
piiriüleste tervishoiuteenuste riiklike 
kontaktpunktide koostööd, tehes 
sealhulgas asjaomase teabe 

(36) Liikmesriigid peaksid otsustama 
riiklike kontaktpunktide vormi ja arvu üle. 
Riiklikud kontaktpunktid võib ühitada ka 
olemasolevate teabekeskustega või rajada 
nende tegevusele, tingimusel, et on selgelt 
näidatud, et need on ka piiriüleste 
tervishoiuteenuste riiklikud 
kontaktpunktid. Riiklikel kontaktpunktidel 
peaksid olema piisavad vahendid, et anda 
teavet piiriüleste tervishoiuteenustega 
seotud peamiste aspektide kohta ning 
osutada patsientidele vajaduse korral
praktilist abi. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et selles tegevuses osalevad 
tervishoiutöötajaid esindavad asutused. 
Olemasolevad riiklikud kontaktpunktid ei 
tohiks takistada liikmesriikidel luua muid 
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kättesaadavaks ühenduse tasandil, näiteks 
läbi Euroopa terviseportaali. 
Olemasolevad riiklikud kontaktpunktid ei 
tohiks takistada liikmesriikidel luua muid 
kontaktpunkte piirkondlikul või kohalikul 
tasandil vastavalt nende tervishoiusüsteemi 
konkreetsele korraldusele.

kontaktpunkte piirkondlikul või kohalikul 
tasandil vastavalt nende tervishoiusüsteemi 
konkreetsele korraldusele. Riiklikud 
kontaktpunktid peaksid suutma anda 
patsientidele asjakohast teavet piiriüleste 
tervishoiuteenuste kohta ja neid abistada. 
See ei hõlma õigusabi.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Maria Berger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Igal juhul, kui liikmesriik on 
otsustanud kooskõlas käesoleva 
direktiiviga luua eellubade süsteemi teistes 
liikmesriikides osutatud haigla- või eriravi 
kulude katmiseks, peaks ka teises 
liikmesriigis osutatud kõnealuse raviga 
seotud kulud hüvitama kindlustajariik
sellises ulatuses, nagu seda oleks tehtud 
juhul, kui sama või samalaadset 
tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikke 
kulusid. Siiski, kui määruse (EÜ) nr 
1408/71 artikli 22 lõikes 2 sätestatud 
tingimused on täidetud, tuleks luba ja 
hüvitised anda vastavalt kõnealusele 
määrusele. See kehtib eelkõige 
olukordades, kus luba antakse pärast 
taotluse halduslikku või kohtulikku 
läbivaatamist ning asjaomane isik on 
saanud ravi teises liikmesriigis. Sellisel 
juhul ei kohaldata käesoleva direktiivi 
artikleid 6, 7, 8 ja 9. See on kooskõlas 
Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, mis 
täpsustas, et patsiendid, kellele loa 
andmisest keelduti, mis hiljem 
põhjendamatuks osutus, on õigus saada 
teises liikmesriigis osutatud ravi kulude 

(32) Igal juhul, kui liikmesriik on 
otsustanud kooskõlas käesoleva 
direktiiviga luua eellubade süsteemi teistes 
liikmesriikides osutatud haigla- või eriravi 
kulude katmiseks, peaks ka teises 
liikmesriigis osutatud kõnealuse raviga 
seotud kulud hüvitama kindlustajariik. 
Siiski, kui määruse (EÜ) nr 1408/71 artikli 
22 lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, tuleks luba ja hüvitised anda 
vastavalt kõnealusele määrusele. See 
kehtib eelkõige olukordades, kus luba 
antakse pärast taotluse halduslikku või 
kohtulikku läbivaatamist ning asjaomane 
isik on saanud ravi teises liikmesriigis. 
Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9. See on 
kooskõlas Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, 
mis täpsustas, et patsiendid, kellele loa 
andmisest keelduti, mis hiljem 
põhjendamatuks osutus, on õigus saada 
teises liikmesriigis osutatud ravi kulude 
eest hüvitust täies ulatuses vastavalt ravi 
osutanud liikmesriigi õigusnormidele.
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eest hüvitust täies ulatuses vastavalt ravi 
osutanud liikmesriigi õigusnormidele.

Or. de

Selgitus

Et vältida ravi osutavate liikmesriikide tervishoiusüsteemide rahaliste aluste ohustamist, tuleb 
arvestada tegelikke, ravi osutavas liikmesriigis tekkivaid kulusid.

Muudatusettepanek 158
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Igal juhul, kui liikmesriik on 
otsustanud kooskõlas käesoleva 
direktiiviga luua eellubade süsteemi teistes 
liikmesriikides osutatud haigla- või eriravi 
kulude katmiseks, peaks ka teises 
liikmesriigis osutatud kõnealuse raviga 
seotud kulud hüvitama kindlustajariik 
sellises ulatuses, nagu seda oleks tehtud 
juhul, kui sama või samalaadset
tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikke kulusid. 
Siiski, kui määruse (EÜ) nr 1408/71 artikli 
22 lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, tuleks luba ja hüvitised anda 
vastavalt kõnealusele määrusele. See 
kehtib eelkõige olukordades, kus luba 
antakse pärast taotluse halduslikku või 
kohtulikku läbivaatamist ning asjaomane 
isik on saanud ravi teises liikmesriigis. 
Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9. See on
kooskõlas Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, 
mis täpsustas, et patsiendid, kellele loa 
andmisest keelduti, mis hiljem 
põhjendamatuks osutus, on õigus saada 
teises liikmesriigis osutatud ravi kulude 

(32) Igal juhul, kui liikmesriik on 
otsustanud kooskõlas käesoleva 
direktiiviga luua eellubade süsteemi teistes 
liikmesriikides osutatud haigla- või eriravi 
kulude katmiseks, peaks ka teises 
liikmesriigis osutatud kõnealuse raviga 
seotud kulud hüvitama kindlustajariik 
sellises ulatuses, nagu seda oleks tehtud 
juhul, kui seda tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigi territooriumil, 
ületamata saadud tervishoiuteenuse 
tegelikke kulusid. Siiski, kui määruse (EÜ) 
nr 1408/71 artikli 22 lõikes 2 sätestatud 
tingimused on täidetud, tuleks luba ja 
hüvitised anda vastavalt kõnealusele 
määrusele. See kehtib eelkõige 
olukordades, kus luba antakse pärast 
taotluse halduslikku või kohtulikku 
läbivaatamist ning asjaomane isik on 
saanud ravi teises liikmesriigis. Sellisel 
juhul ei kohaldata käesoleva direktiivi 
artikleid 6, 7, 8 ja 9. See on kooskõlas 
Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, mis 
täpsustas, et patsiendid, kellele loa 
andmisest keelduti, mis hiljem 
põhjendamatuks osutus, on õigus saada 
teises liikmesriigis osutatud ravi kulude 
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eest hüvitust täies ulatuses vastavalt ravi 
osutanud liikmesriigi õigusnormidele.

eest hüvitust täies ulatuses vastavalt ravi 
osutanud liikmesriigi õigusnormidele.

Or. en

Selgitus

Väljend „sama või samalaadset” on õiguslikult ebamäärane ja tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamist käsitlevad liikmesriikide 
kehtestatud menetlused annavad 
patsientidele objektiivsuse, 
mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse 
tagatised, et riigiasutuste otsused tehakse 
õigeaegselt ja nõuetekohase hoolsusega, 
võttes arvesse nii kõnealuseid 
üldpõhimõtteid kui ka iga juhtumit eraldi. 
Seda kohaldatakse ka teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenustega seotud 
kulude hüvitamise suhtes pärast patsiendi 
tagasipöördumist. Tavaliselt peaksid 
patsiendid saama piiriüleseid 
tervishoiuteenuseid käsitleva otsuse 
viieteistkümne kalendripäeva jooksul.
Kõnealune tähtaeg peaks olema siiski 
lühem, kui seda põhjendab asjaomase 
ravi kiireloomulisus. Ühelgi juhul ei 
tohiks kõnealused üldised eeskirjad 
mõjutada tunnustamise menetlusi ja 
teenuste osutamise eeskirju, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. septembri 2005. aasta 
direktiivis 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta.

(33) Piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamist käsitlevad liikmesriikide 
kehtestatud menetlused annavad 
patsientidele objektiivsuse, 
mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse 
tagatised, et riigiasutuste otsused tehakse 
õigeaegselt ja nõuetekohase hoolsusega, 
võttes arvesse nii kõnealuseid 
üldpõhimõtteid kui ka iga juhtumit eraldi, 
ning tähtaega lühendatakse, kui seda 
põhjendab patsiendi tervislik seisund ja 
asjaomase ravi kiireloomulisus.  Seda 
kohaldatakse ka teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenustega seotud 
kulude hüvitamise suhtes pärast patsiendi 
tagasipöördumist. Tavaliselt peaksid 
patsiendid saama piiriüleseid 
tervishoiuteenuseid käsitleva otsuse 
viieteistkümne kalendripäeva jooksul.
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Or. fr

Selgitus

Muudatuse eesmärk on suurendada teksti ja selle põhjenduse sidusust. Viide direktiivile 
2005/36 jäetakse välja, sest see esitatakse põhjenduste 37 ja 37 a kohta esitatud 
muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek 160
Colm Burke

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamist käsitlevad liikmesriikide 
kehtestatud menetlused annavad 
patsientidele objektiivsuse, 
mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse 
tagatised, et riigiasutuste otsused tehakse 
õigeaegselt ja nõuetekohase hoolsusega, 
võttes arvesse nii kõnealuseid 
üldpõhimõtteid kui ka iga juhtumit eraldi. 
Seda kohaldatakse ka teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenustega seotud 
kulude hüvitamise suhtes pärast patsiendi 
tagasipöördumist. Tavaliselt peaksid 
patsiendid saama piiriüleseid 
tervishoiuteenuseid käsitleva otsuse 
viieteistkümne kalendripäeva jooksul. 
Kõnealune tähtaeg peaks olema siiski 
lühem, kui seda põhjendab asjaomase ravi 
kiireloomulisus. Ühelgi juhul ei tohiks 
kõnealused üldised eeskirjad mõjutada 
tunnustamise menetlusi ja teenuste 
osutamise eeskirju, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. 
septembri 2005. aasta direktiivis 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise kohta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en



PE418.320v01-00 44/68 AM\763902ET.doc

ET

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 161
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Kui patsient saab tervishoiuteenust 
liikmesriigis, kus ta ei ole kindlustatud, on 
patsiendil vaja juba ette teda, milliseid 
eeskirju kohaldatakse. Samasugust selgust 
on vaja juhul, kui tervishoiuteenuse 
osutajad suunduvad ajutiselt teise 
liikmesriiki, et seal raviteenuseid osutada 
või kui tervishoiuteenust osutatakse 
piiriüleselt. Sellistel juhtudel kohaldatakse 
tervishoiuteenuste suhtes ravi osutava 
liikmesriigi seadustes sätestatud eeskirju 
kooskõlas artiklis 5 sätestatud 
üldpõhimõtetega, võttes arvesse, et 
vastavalt asutamislepingu artikli 152 
lõikele 5 on tervishoiuteenuste ja arstiabi 
korraldamise eest vastutavad liikmesriigid. 
See aitab patsiendil teha teadlikke valikuid 
ja vältida kahtluste tekkimist ja 
valestimõistmist. Samuti loob see usalduse 
patsiendi ja tervishoiuteenuse osutaja 
vahele.

(35) Kui patsient saab tervishoiuteenust 
liikmesriigis, kus ta ei ole kindlustatud, on 
patsiendil vaja juba ette teda, milliseid 
eeskirju kohaldatakse. Samasugust selgust 
on vaja juhul, kui tervishoiuteenust 
osutatakse piiriüleselt. Sellistel juhtudel 
kohaldatakse tervishoiuteenuste suhtes ravi 
osutava liikmesriigi seadustes sätestatud 
eeskirju kooskõlas artiklis 5 sätestatud 
üldpõhimõtetega, võttes arvesse, et 
vastavalt asutamislepingu artikli 152 
lõikele 5 on tervishoiuteenuste ja arstiabi 
korraldamise eest vastutavad liikmesriigid. 
See aitab patsiendil teha teadlikke valikuid 
ja vältida kahtluste tekkimist ja 
valestimõistmist. Samuti loob see usalduse 
patsiendi ja tervishoiuteenuse osutaja 
vahele.

Or. pt
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Muudatusettepanek 162
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Iga liikmesriigi ülesanne on 
määratleda riiklikud võrgustikud, millele 
mis tahes liikmesriigist pärit patsiendid 
pääsevad vabalt juurde, mille puhul on 
tagatud minimaalne kvaliteedi- ja 
ohutustase ning mis nõuavad 
raviprotsesside sertifitseerimise 
mehhanismi. Sertifitseerimine võiks 
toimuda määratud rahvusvaheliste 
instituutide kaudu, kes hindavad avalike 
ja eraõiguslike tervishoiusüsteemide 
kvaliteedi- ja ohutuselemente ning 
säästvuskriteeriumeid. Võiks luua 
Euroopa komitee, millesse kuuluvad 
liikmesriikide ja patsiendiühenduste kõige 
olulisemate liitude esindajad ning mille 
ülesanne on jälgida ja kontrollida 
liikmesriikide tagatud rakendamist. 

Or. en

Selgitus

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.
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Muudatusettepanek 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Siseturu võimaluste realiseerimine 
seoses piiriüleste tervishoiuteenustega 
nõuab koostööd eri liikmesriikide 
teenuseosutajate, ostjate ja seadusandjate 
vahel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, et tagada ohutud, kvaliteetsed ja 
tõhusad piiriülesed tervishoiuteenused. See 
kehtib eelkõige koostöö puhul piirialadel, 
kus teenuste piiriülene osutamine võib olla 
kohaliku elanikkonna jaoks kõige tõhusam 
tervishoiuteenuste korraldamise viis, kuid 
kus teenuste tõhusaks piiriüleseks 
osutamiseks on vaja eri liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide vahelist koostööd. 
Selline koostöö võib hõlmata ühist 
kavandamist, menetluste või standardite 
vastastikust tunnustamist või kohandamist, 
vastavate riiklike info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõimet, praktilisi mehhanisme 
arstiabi järjepidevuse tagamiseks või 
tervishoiutöötajate poolt ajutiselt või 
episoodiliselt osutatavate piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise 
lihtsustamist. Direktiivis 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta sätestatakse, et ajutise või 
episoodilise iseloomuga teenuste, 
sealhulgas tervishoiutöötajate teenuste 
vaba osutamist teises liikmesriigis ei 
tohiks ühenduse erisätete kohaselt piirata 
ühelgi kutsekvalifikatsioonidega seotud 
põhjusel. Käesolev direktiiv ei piira 
direktiivi 2005/36/EÜ kõnealuseid sätteid.

(37) On vaja koostööd eri liikmesriikide 
teenuseosutajate, ostjate ja seadusandjate 
vahel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, et tagada ohutud, kvaliteetsed ja 
tõhusad piiriülesed tervishoiuteenused. See 
kehtib eelkõige koostöö puhul piirialadel, 
kus tervishoiuteenuste piiriülene 
osutamine võib olla kohaliku elanikkonna 
jaoks tõhus tervishoiu korraldamise viis, 
kuid kus teenuste tõhusaks piiriüleseks 
osutamiseks on vaja eri liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide vahelist koostööd. 
Selline koostöö võib hõlmata ühist 
kavandamist, menetluste või standardite 
vastastikust tunnustamist või kohandamist, 
vastavate riiklike info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõimet, praktilisi mehhanisme 
arstiabi järjepidevuse tagamiseks.

Or. en
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Selgitus

Esitatud direktiiv peaks hõlmama ainult piiriülest koostööd ja patsientide liikuvuse juhtumeid, 
st tervishoiuteenuste kasutamist välismaal üksikute patsientide poolt, kes otsustavad seda 
teha.

Muudatusettepanek 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Siseturu võimaluste realiseerimine 
seoses piiriüleste tervishoiuteenustega 
nõuab koostööd eri liikmesriikide 
teenuseosutajate, ostjate ja seadusandjate 
vahel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, et tagada ohutud, kvaliteetsed ja 
tõhusad piiriülesed tervishoiuteenused. See 
kehtib eelkõige koostöö puhul piirialadel, 
kus teenuste piiriülene osutamine võib olla 
kohaliku elanikkonna jaoks kõige tõhusam 
tervishoiuteenuste korraldamise viis, kuid 
kus teenuste tõhusaks piiriüleseks 
osutamiseks on vaja eri liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide vahelist koostööd. 
Selline koostöö võib hõlmata ühist 
kavandamist, menetluste või standardite 
vastastikust tunnustamist või kohandamist, 
vastavate riiklike info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõimet, praktilisi mehhanisme 
arstiabi järjepidevuse tagamiseks või 
tervishoiutöötajate poolt ajutiselt või 
episoodiliselt osutatavate piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise lihtsustamist.
Direktiivis 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta sätestatakse, et ajutise või 
episoodilise iseloomuga teenuste, 
sealhulgas tervishoiutöötajate teenuste 
vaba osutamist teises liikmesriigis ei 
tohiks ühenduse erisätete kohaselt piirata 
ühelgi kutsekvalifikatsioonidega seotud 

(37) On vaja koostööd eri liikmesriikide 
teenuseosutajate, ostjate ja seadusandjate 
vahel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, et tagada ohutud, kvaliteetsed ja 
tõhusad piiriülesed tervishoiuteenused. See 
kehtib eelkõige koostöö puhul piirialadel, 
kus teenuste piiriülene osutamine võib olla 
kohaliku elanikkonna jaoks kõige tõhusam 
tervishoiuteenuste korraldamise viis, kuid 
kus teenuste tõhusaks piiriüleseks 
osutamiseks on vaja eri liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide vahelist koostööd. 
Selline koostöö võib hõlmata ühist 
kavandamist, menetluste või standardite 
vastastikust tunnustamist või kohandamist, 
vastavate riiklike info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõimet, praktilisi mehhanisme 
arstiabi järjepidevuse tagamiseks või 
tervishoiutöötajate poolt ajutiselt või 
episoodiliselt osutatavate piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise lihtsustamist.
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põhjusel. Käesolev direktiiv ei piira 
direktiivi 2005/36/EÜ kõnealuseid sätteid

Or. fr

Selgitus

Kuna direktiiv käsitleb igasugust ravi, on petlik rääkida piiriüleste tervishoiuteenuste 
siseturust.

Osa paigutatakse ümber uude põhjendusse 37 a ja seda täpsustatakse.

Muudatusettepanek 165
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Siseturu võimaluste realiseerimine 
seoses piiriüleste tervishoiuteenustega 
nõuab koostööd eri liikmesriikide 
teenuseosutajate, ostjate ja seadusandjate 
vahel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, et tagada ohutud, kvaliteetsed ja 
tõhusad piiriülesed tervishoiuteenused. See 
kehtib eelkõige koostöö puhul piirialadel, 
kus teenuste piiriülene osutamine võib olla 
kohaliku elanikkonna jaoks kõige tõhusam 
tervishoiuteenuste korraldamise viis, kuid 
kus teenuste tõhusaks piiriüleseks 
osutamiseks on vaja eri liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide vahelist koostööd. 
Selline koostöö võib hõlmata ühist 
kavandamist, menetluste või standardite 
vastastikust tunnustamist või kohandamist, 
vastavate riiklike info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõimet, praktilisi mehhanisme 
arstiabi järjepidevuse tagamiseks või 
tervishoiutöötajate poolt ajutiselt või 
episoodiliselt osutatavate piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise lihtsustamist. 
Direktiivis 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta 

(37) Piiriülesed tervishoiuteenused 
nõuavad koostööd eri liikmesriikide 
teenuseosutajate, ostjate ja seadusandjate 
vahel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, et tagada ohutud, kvaliteetsed ja 
tõhusad piiriülesed tervishoiuteenused. See 
kehtib eelkõige koostöö puhul piirialadel, 
kus teenuste piiriülene osutamine võib olla 
kohaliku elanikkonna jaoks kõige tõhusam 
tervishoiuteenuste korraldamise viis, kuid 
kus teenuste tõhusaks piiriüleseks 
osutamiseks on vaja eri liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide vahelist koostööd. 
Selline koostöö võib hõlmata ühist 
kavandamist, menetluste või standardite 
vastastikust tunnustamist või kohandamist, 
vastavate riiklike info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõimet, praktilisi mehhanisme 
arstiabi järjepidevuse tagamiseks või 
tervishoiutöötajate poolt ajutiselt või 
episoodiliselt osutatavate piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise lihtsustamist. 
Direktiivis 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta 
sätestatakse, et ajutise või episoodilise 
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sätestatakse, et ajutise või episoodilise 
iseloomuga teenuste, sealhulgas 
tervishoiutöötajate teenuste vaba osutamist 
teises liikmesriigis ei tohiks ühenduse 
erisätete kohaselt piirata ühelgi 
kutsekvalifikatsioonidega seotud põhjusel. 
Käesolev direktiiv ei piira direktiivi 
2005/36/EÜ kõnealuseid sätteid

iseloomuga teenuste, sealhulgas 
tervishoiutöötajate teenuste vaba osutamist 
teises liikmesriigis ei tohiks ühenduse 
erisätete kohaselt piirata ühelgi 
kutsekvalifikatsioonidega seotud põhjusel. 
Käesolev direktiiv ei piira direktiivi 
2005/36/EÜ kõnealuseid sätteid

Or. en

Selgitus

Piiriüleste tervishoiuteenuste osutamine – eelkõige tervishoiuteenuste osutamine piirialadel –
ei ole siseturu küsimus. Tervishoiualast koostööd piirialadel reguleerivad praegu kahe- või 
mitmepoolsed lepingud liikmesriikide vahel ja/või koostöö EUREGIO raames. See on 
osutunud väga tõhusaks ja tulemuslikuks ning peaks nii jääma. Sellel koostööl ei ole mingit 
seost siseturu põhimõtetega.

Muudatusettepanek 166
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Siseturu võimaluste realiseerimine 
seoses piiriüleste tervishoiuteenustega 
nõuab koostööd eri liikmesriikide 
teenuseosutajate, ostjate ja seadusandjate 
vahel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, et tagada ohutud, kvaliteetsed ja 
tõhusad piiriülesed tervishoiuteenused. See 
kehtib eelkõige koostöö puhul piirialadel, 
kus teenuste piiriülene osutamine võib olla 
kohaliku elanikkonna jaoks kõige tõhusam 
tervishoiuteenuste korraldamise viis, kuid 
kus teenuste tõhusaks piiriüleseks 
osutamiseks on vaja eri liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide vahelist koostööd. 
Selline koostöö võib hõlmata ühist 
kavandamist, menetluste või standardite 
vastastikust tunnustamist või kohandamist, 
vastavate riiklike info- ja 

(37) Siseturu võimaluste realiseerimine 
seoses piiriüleste tervishoiuteenustega 
nõuab koostööd eri liikmesriikide 
teenuseosutajate, ostjate ja seadusandjate 
vahel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, et tagada ohutud, kvaliteetsed ja 
tõhusad piiriülesed tervishoiuteenused. See 
kehtib eelkõige koostöö puhul piirialadel, 
kus teenuste piiriülene osutamine võib olla 
kohaliku elanikkonna jaoks kõige tõhusam 
tervishoiuteenuste korraldamise viis, kuid 
kus teenuste tõhusaks piiriüleseks 
osutamiseks on vaja eri liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide vahelist koostööd. 
Selline koostöö võib hõlmata ühist 
kavandamist, menetluste või standardite 
vastastikust tunnustamist või kohandamist, 
vastavate riiklike info- ja 
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sidetehnoloogiasüsteemide
koostalitlusvõimet, praktilisi mehhanisme 
arstiabi järjepidevuse tagamiseks või 
tervishoiutöötajate poolt ajutiselt või 
episoodiliselt osutatavate piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise lihtsustamist. 
Direktiivis 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta 
sätestatakse, et ajutise või episoodilise 
iseloomuga teenuste, sealhulgas 
tervishoiutöötajate teenuste vaba osutamist 
teises liikmesriigis ei tohiks ühenduse 
erisätete kohaselt piirata ühelgi 
kutsekvalifikatsioonidega seotud põhjusel. 
Käesolev direktiiv ei piira direktiivi 
2005/36/EÜ kõnealuseid sätteid

sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõimet, praktilisi mehhanisme 
arstiabi järjepidevuse tagamiseks või 
tervishoiutöötajate poolt ajutiselt või 
episoodiliselt osutatavate piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise lihtsustamist.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
vahenditele (nagu Euroopa 
tervishoiutöötajate kaart), mis 
lihtsustavad tervishoiuteenuste piiriülest 
osutamist tervishoiutöötajate poolt, eriti 
siis, kui need vahendid aitavad tagada 
tervishoiuteenuste osutamise ühest riigist 
teise liikuvatele patsientidele. Direktiivis 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise kohta sätestatakse, et ajutise 
või episoodilise iseloomuga teenuste, 
sealhulgas tervishoiutöötajate teenuste 
vaba osutamist teises liikmesriigis ei tohiks 
ühenduse erisätete kohaselt piirata ühelgi 
kutsekvalifikatsioonidega seotud põhjusel. 
Käesolev direktiiv ei piira direktiivi 
2005/36/EÜ kõnealuseid sätteid

Or. en

Selgitus

Mõned liikmesriigid töötavad praegu riiklikul tasandil välja erineva otstarbega kutsekaarte. 
Kaardid annavad teavet tervishoiutöötaja kohta, kuid on sageli mõeldud tervishoiuteenuste 
osutamise lihtsustamiseks. E-retsept või juurdepääs tervisekaardile on mõned praktilised 
kasutusvaldkonnad, mille võiks tervishoiutöötaja kaardiga siduda. Selliste vahendite 
mainimine direktiivis võib ergutada liikmesriikide vastavat poliitikat.

Muudatusettepanek 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Direktiivis 2005/36/EÜ on 
sätestatud, et kutsekvalifikatsiooniga 
seotud põhjusel ei tohi takistada ajutise 



AM\763902ET.doc 51/68 PE418.320v01-00

ET

või episoodilise iseloomuga teenuste, 
sealhulgas tervishoiutöötajate teenuste 
vaba osutamist teises liikmesriigis, ilma et 
see piiraks ühenduse õiguse erisätete 
kohaldamist. Käesolev direktiiv ei tohiks 
piirata direktiivi 2005/36/EÜ sätete 
kohaldamist. Kuid direktiivis 2005/36/EÜ 
on ainult väga pealiskaudselt arvesse 
võetud tervishoiu valdkonna 
kutsekvalifikatsioonide eripärasid, mis 
kahjustab patsientide turvalisust. Seetõttu 
tuleks direktiivi 2005/36/EÜ läbivaatamise 
või eraldi õigusakti vastuvõtmise teel 
kehtestada kohandatud menetlused
kutsekvalifikatsioonide tunnustamiseks.

Or. fr

Selgitus

Kui käesoleva direktiivi eesmärgiks ei ole seada kahtluse alla direktiivi 2005/36/EÜ 
põhimõtteid, tuleb rõhutada, et nimetatud direktiivi sätted ei ole kutsekvalifikatsioonide 
eripära ja tervishoiutöötajate koolituse osas piisavad ning võivad tekitada ohtu patsientidele.

Muudatusettepanek 168
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Kui ravimid on lubatud patsiendi 
elukohaliikmesriigis kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta ning 
on kirjutatud välja teises liikmesriigis 
konkreetsele patsiendile, peaksid 
niisugused ravimid olema põhimõtteliselt
meditsiiniliselt tunnustatud ja kasutatavad 
patsiendi elukohaliikmesriigis. Kõnealuselt 
tunnustamiselt regulatiivsete ja halduslike 
takistuste kõrvaldamine ei piira patsiendi 

(39) Kui ravimid on lubatud patsiendi 
elukohaliikmesriigis kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta ning 
on kirjutatud välja teises liikmesriigis 
konkreetsele patsiendile, peaksid 
niisugused ravimid olema meditsiiniliselt 
tunnustatud ja kasutatavad patsiendi 
elukohaliikmesriigis, tingimusel et need on 
kooskõlas selle liikmesriigi ravimiohutuse 
järelevalve eeskirjadega ning patsiendi 
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raviarsti või farmatseudi asjaomase loa
vajadust iga üksikjuhtumi puhul, kui seda 
õigustab inimeste tervise kaitsmine ning 
see on kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
vajalik ja proportsionaalne. Niisugune 
meditsiiniline tunnustamine ei tohiks 
samuti piirata kindlustajariigi otsust seoses 
ravimite lisamisega kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemiga hõlmatud 
hüvitiste hulka. Tunnustamise põhimõtte
rakendamist lihtsustatakse vajalike 
meetmete võtmisega patsiendi ohutuse 
kaitseks ja ravimite väärtarvitamise või 
segiajamise vältimiseks.

raviarsti või farmatseudi asjaomase loa
vajadusega iga üksikjuhtumi puhul, kui 
seda õigustab inimeste tervise kaitsmine 
ning see on kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks vajalik ja proportsionaalne. 
Niisugune meditsiiniline tunnustamine ei 
tohiks samuti piirata kindlustajariigi otsust 
seoses ravimite lisamisega kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemiga hõlmatud 
hüvitiste hulka. Ülalkirjeldatud menetluse
rakendamist lihtsustatakse vajalike 
meetmete võtmisega patsiendi ohutuse 
kaitseks ja ravimite väärtarvitamise või 
segiajamise vältimiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 169
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Kui ravimid on lubatud patsiendi 
elukohaliikmesriigis kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta ning 
on kirjutatud välja teises liikmesriigis 
konkreetsele patsiendile, peaksid 
niisugused ravimid olema põhimõtteliselt
meditsiiniliselt tunnustatud ja kasutatavad 
patsiendi elukohaliikmesriigis. Kõnealuselt 
tunnustamiselt regulatiivsete ja halduslike 
takistuste kõrvaldamine ei piira patsiendi 
raviarsti või farmatseudi asjaomase loa 
vajadust iga üksikjuhtumi puhul, kui seda 
õigustab inimeste tervise kaitsmine ning 
see on kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
vajalik ja proportsionaalne. Niisugune
meditsiiniline tunnustamine ei tohiks 
samuti piirata kindlustajariigi otsust seoses 
ravimite lisamisega kindlustajariigi 

(39) Kui ravimid on lubatud patsiendi 
elukohaliikmesriigis kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta ning 
on kirjutatud välja teises liikmesriigis 
konkreetsele patsiendile, peaksid 
niisugused ravimid olema põhimõtteliselt
apteekides tunnustatud ja kasutatavad 
patsiendi elukohaliikmesriigis. Kõnealuselt 
tunnustamiselt regulatiivsete ja halduslike 
takistuste kõrvaldamine ei piira patsiendi 
raviarsti või farmatseudi asjaomase loa 
vajadust iga üksikjuhtumi puhul, kui seda 
õigustab inimeste tervise kaitsmine ning 
see on kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
vajalik ja proportsionaalne. Niisugune 
tunnustamine ei tohiks samuti piirata 
kindlustajariigi otsust seoses ravimite 
lisamisega kindlustajariigi 
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sotsiaalkindlustussüsteemiga hõlmatud 
hüvitiste hulka. Tunnustamise põhimõtte 
rakendamist lihtsustatakse vajalike 
meetmete võtmisega patsiendi ohutuse 
kaitseks ja ravimite väärtarvitamise või 
segiajamise vältimiseks.

sotsiaalkindlustussüsteemiga hõlmatud 
hüvitiste hulka ega siseriiklike hinna- ja 
juurdemaksueeskirjade kehtivust. 
Tunnustamise põhimõtte rakendamist 
lihtsustatakse vajalike meetmete võtmisega 
patsiendi ohutuse kaitseks ja ravimite 
väärtarvitamise või segiajamise 
vältimiseks.

Or. de

Selgitus

Retseptide tunnustamisel ei ole küsimus arstlikus/meditsiinilises tunnustamises, vaid 
tunnustamises apteekri poolt ravimite väljastamisel.

Muudatusettepanek 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Kui ravimid on lubatud patsiendi 
elukohaliikmesriigis kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta ning 
on kirjutatud välja teises liikmesriigis 
konkreetsele patsiendile, peaksid 
niisugused ravimid olema põhimõtteliselt 
meditsiiniliselt tunnustatud ja kasutatavad 
patsiendi elukohaliikmesriigis. Kõnealuselt 
tunnustamiselt regulatiivsete ja halduslike 
takistuste kõrvaldamine ei piira patsiendi 
raviarsti või farmatseudi asjaomase loa 
vajadust iga üksikjuhtumi puhul, kui seda 
õigustab inimeste tervise kaitsmine ning 
see on kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
vajalik ja proportsionaalne. Niisugune 
meditsiiniline tunnustamine ei tohiks 
samuti piirata kindlustajariigi otsust seoses 
ravimite lisamisega kindlustajariigi 

(39) Kui ravimid on lubatud patsiendi 
elukohaliikmesriigis kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta ning 
on kirjutatud välja teises liikmesriigis 
konkreetsele patsiendile, peaksid 
niisugused ravimid olema põhimõtteliselt 
meditsiiniliselt tunnustatud ja kasutatavad 
patsiendi elukohaliikmesriigis. Kõnealuselt 
tunnustamiselt regulatiivsete ja halduslike 
takistuste kõrvaldamine ei piira patsiendi 
raviarsti või farmatseudi asjaomase loa 
vajadust iga üksikjuhtumi puhul, kui seda 
õigustab inimeste tervise kaitsmine ning 
see on kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
vajalik ja proportsionaalne. Niisugune 
meditsiiniline tunnustamine ei tohiks 
samuti piirata kindlustajariigi otsust seoses 
ravimite lisamisega kindlustajariigi 
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sotsiaalkindlustussüsteemiga hõlmatud 
hüvitiste hulka. Tunnustamise põhimõtte 
rakendamist lihtsustatakse vajalike 
meetmete võtmisega patsiendi ohutuse 
kaitseks ja ravimite väärtarvitamise või 
segiajamise vältimiseks.

sotsiaalkindlustussüsteemiga hõlmatud 
hüvitiste hulka. Tunnustamise põhimõtte 
rakendamist lihtsustatakse vajalike 
meetmete võtmisega patsiendi ohutuse 
kaitseks ja ravimite väärtarvitamise või 
segiajamise vältimiseks. Juhul kui ravi 
osutavas liikmesriigis väljastatakse retsept 
ravimi jaoks, mis ei ole kindlustajariigis 
tavapäraselt retsepti alusel kättesaadav, 
peaks kindlustajariigi ülesanne olema 
otsustada, kas anda erandkorras luba või 
pakkuda teaduslike tõendite põhjal 
samaväärset ravimit.

Or. en

Selgitus

Patsientidel peaks olema garantii, et nad saavad meditsiiniliste tõendile põhjal asjakohast 
ravi.

Muudatusettepanek 171
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Kui ravimid on lubatud patsiendi 
elukohaliikmesriigis kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta ning 
on kirjutatud välja teises liikmesriigis 
konkreetsele patsiendile, peaksid 
niisugused ravimid olema põhimõtteliselt 
meditsiiniliselt tunnustatud ja kasutatavad 
patsiendi elukohaliikmesriigis. 
Kõnealuselt tunnustamiselt regulatiivsete ja 
halduslike takistuste kõrvaldamine ei piira 
patsiendi raviarsti või farmatseudi 
asjaomase loa vajadust iga üksikjuhtumi 
puhul, kui seda õigustab inimeste tervise 
kaitsmine ning see on kõnealuse eesmärgi 

(39) Kui ravimid on lubatud patsiendi 
elukohaliikmesriigis kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta ning 
on kirjutatud välja teises liikmesriigis 
konkreetsele patsiendile, peaksid 
niisugused ravimid olema põhimõtteliselt 
meditsiiniliselt tunnustatud ja kasutatavad 
patsiendi elukohaliikmesriigi apteekides. 
Kõnealuselt tunnustamiselt regulatiivsete ja 
halduslike takistuste kõrvaldamine ei piira 
patsiendi raviarsti või farmatseudi 
asjaomase loa vajadust iga üksikjuhtumi 
puhul, kui seda õigustab inimeste tervise 
kaitsmine ning see on kõnealuse eesmärgi 
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saavutamiseks vajalik ja proportsionaalne. 
Niisugune meditsiiniline tunnustamine ei 
tohiks samuti piirata kindlustajariigi otsust 
seoses ravimite lisamisega kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemiga hõlmatud 
hüvitiste hulka. Tunnustamise põhimõtte 
rakendamist lihtsustatakse vajalike 
meetmete võtmisega patsiendi ohutuse 
kaitseks ja ravimite väärtarvitamise või 
segiajamise vältimiseks.

saavutamiseks vajalik ja proportsionaalne. 
Niisugune meditsiiniline tunnustamine ei 
tohiks samuti piirata kindlustajariigi otsust 
seoses ravimite lisamisega kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemiga hõlmatud 
hüvitiste hulka. Tunnustamise põhimõtte 
rakendamist lihtsustatakse vajalike 
meetmete võtmisega patsiendi ohutuse 
kaitseks ja ravimite väärtarvitamise või 
segiajamise vältimiseks.

Or. en

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 172
Nicolae Vlad Popa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Otsuse anda erandkorras luba 
ravimitele, mis ei ole kindlustajariigis 
tavaliselt kättesaadavad, peaks tegema 
arstlik komisjon, kes teeb kindlaks, kas 
patsiendi elu on ohus või langeb tema 
elukvaliteet või võiks talle pakkuda
samalaadseks peetavat asendusravimit.

Or. en
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Muudatusettepanek 173
Jules Maaten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Komisjon peaks valmistama ette 
teostatavusuuringu tervishoiu kvaliteeti 
käsitleva ühise ELi võrdlussüsteemi 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Euroopa tugikeskuste võrgustikud 
peaksid osutama tervishoiuteenuseid 
kõigile patsientidele, kelle seisund nõuab 
erilist ressursside ja asjatundlikkuse 
koondamist, et anda kättesaadava 
hinnaga, kvaliteetset ja kulutasuvat 
arstiabi, ning võiksid olla ka 
meditsiinialase koolituse ja 
meditsiiniuuringute, teabe jagamise ja 
hindamise teabekeskusteks. Tuleks luua 
Euroopa tugikeskuste võrgustike
kindlaksmääramise ja arendamise 
mehhanism, et võimaldada nii kõigile 
patsientidele kui ka tervishoiutöötajatele 
Euroopa tasandil võrdne juurdepääs 
kõrgetasemelisele jagatud oskusteabele 
asjaomases meditsiinivaldkonnas.

(40) Liikmesriigid lihtsustavad 
tervishoiuteenuste osutajate Euroopa 
tugikeskuste võrgustike loomist; need 
võrgustikud on vabatahtlikud ühendused 
teaduslike kogemuste vahetamiseks, 
nende eesmärk on parandada haruldaste 
haigustega patsientide tervishoiuteenuste 
saamise võimalusi ja need põhinevad 
avatud kooskõlastusmeetodil.

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanekuga kohandatakse teksti sama autori poolt artikli 15 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 175
Colm Burke, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Euroopa tugikeskuste võrgustikud 
peaksid osutama tervishoiuteenuseid 
kõigile patsientidele, kelle seisund nõuab 
erilist ressursside ja asjatundlikkuse 
koondamist, et anda kättesaadava hinnaga, 
kvaliteetset ja kulutasuvat arstiabi, ning 
võiksid olla ka meditsiinialase koolituse ja 
meditsiiniuuringute, teabe jagamise ja 
hindamise teabekeskusteks. Tuleks luua 
Euroopa tugikeskuste võrgustike 
kindlaksmääramise ja arendamise 
mehhanism, et võimaldada nii kõigile 
patsientidele kui ka tervishoiutöötajatele 
Euroopa tasandil võrdne juurdepääs 
kõrgetasemelisele jagatud oskusteabele 
asjaomases meditsiinivaldkonnas.

(40) Euroopa tugikeskuste võrgustikud 
peaksid osutama tervishoiuteenuseid 
kõigile patsientidele, kelle seisund nõuab 
erilist ressursside ja asjatundlikkuse 
koondamist, et anda kättesaadava hinnaga, 
kvaliteetset ja kulutasuvat arstiabi, ning 
võiksid olla ka meditsiinialase koolituse ja 
meditsiiniuuringute, teabe jagamise ja 
hindamise teabekeskusteks. Tuleks luua 
Euroopa tugikeskuste võrgustike 
kindlaksmääramise ja arendamise 
mehhanism, et võimaldada nii kõigile 
patsientidele kui ka tervishoiutöötajatele 
Euroopa tasandil võrdne juurdepääs 
kõrgetasemelisele jagatud oskusteabele 
asjaomases meditsiinivaldkonnas. Olulise 
koostoime võib saavutada, kui ühendada 
tugikeskuste võrgustike institutsiooniline 
raamistik liikmesriikide 
kontaktpunktidega vastavalt põhjendusele 
34.

Or. en

Selgitus

Patsiendid võidavad topelt, kui ühendada piiriüleste tervishoiuteenuste kontaktpunktide 
koordineeriv infrastruktuur ja tugikeskuste võrgustikud igas liikmesriigis ühesainsas asutuses.
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Muudatusettepanek 176
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Elektrooniliste tervishoiuteenuste 
koostalitlusvõime juures tuleks järgida 
patsientide kaitset käsitlevaid siseriiklikke 
eeskirju, sealhulgas siseriiklikke eeskirju 
ravimite postimüügi kohta 
internetiapteekide kaudu, eelkõige 
retseptiravimite postimüügi riiklikke 
keelde kooskõlas Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga ja direktiivi 97/7/EÜ 
(tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil 
sõlmitud lepingute korral) artikliga 14.

Or. de

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Kohtu kohtupraktikaga (11. detsembri 2003. aasta kohtuotsus, C-322/01, 
Deutscher Apothekerverband – Saksamaa apteekrite liit) ja kaugmüügi direktiivi 97/7/EÜ 
artikliga 14 tuleks märkida, et käesolev direktiiv ei puuduta retseptiravimite 
postimüügikeeldude lubatavust nendega seotud eriliste ohtude tõttu rahvatervisele.

Muudatusettepanek 177
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) E-tervishoiu lahenduste 
koostalitlusvõime tuleks saavutada, 
järgides seejuures tervishoiuteenuste 
osutamist käsitlevaid siseriiklikke 
eeskirju, mis on vastu võetud patsiendi 
kaitsmiseks, sealhulgas internetiapteeke 
käsitlevaid õigusakte, eelkõige 
retseptiravimite postimüügi riiklikke 
keelde vastavalt Euroopa Kohtu 
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kohtupraktikale ja direktiivile 97/7/EÜ 
tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil 
sõlmitud lepingute korral.

Or. en

Selgitus

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is
of course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure
absolute clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules
on internet pharmacy at Member State level .The European Court of Justice has
already ruled on national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris
case ( C-322/01) the ECJ stated that regulation restricting the internet selling of
prescription medicines was consistent with the Treaty. We believe the proposal should
reflect those ideas and provide an accurate perspective of the case law.

Muudatusettepanek 178
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) E-tervishoiu lahenduste 
koostalitlusvõime tuleks saavutada, 
järgides seejuures tervishoiuteenuste 
osutamist käsitlevaid siseriiklikke 
eeskirju, mis on vastu võetud patsiendi 
kaitsmiseks, sealhulgas internetiapteeke 
käsitlevaid õigusakte.

Or. fr

Selgitus

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.
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Muudatusettepanek 179
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Meditsiini ja tervishoiutehnoloogia 
pidev areng kujutab endast liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidele nii võimalusi kui ka 
väljakutseid. Koostöö uute
tervishoiutehnoloogiate hindamisel võib 
toetada liikmesriike mastaabisäästu ja 
kattuva tegevuse vältimise kaudu ning 
anda uute tehnoloogiate optimaalseks 
kasutamiseks paremad tõendusmaterjalid,
et tagada ohutud, kvaliteetsed ja tõhusad 
tervishoiuteenused. See aitab kaasa ka 
siseturule, viies maksimumini meditsiini 
ja tervishoiutehnoloogia uuenduste 
levitamise kiiruse ja ulatuse. Niisugune 
koostöö nõuab järjepidevaid struktuure,
mis kaasavad kõigi liikmesriikide kõik 
asjaomased ametiasutused, toetudes 
olemasolevatele katseprojektidele.

(43) Meditsiini ja tervishoiutehnoloogia 
pidev areng kujutab endast liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidele nii võimalusi kui ka 
väljakutseid. Samas tõstatab
tervishoiutehnoloogiate hindamine ja 
uutele tehnoloogiatele juurdepääsu 
võimalik piiramine teatavate 
ametiasutuste otsuste alusel mitmeid 
põhimõttelisi ühiskondlikke küsimusi, mis
nõuavad suure hulga asjaomaste 
sidusrühmade kaasamist ning elujõulise 
valitsemismudeli rakendamist. Seetõttu 
peab mis tahes koostöö hõlmama mitte 
üksnes kõikide liikmesriikide pädevaid 
ametiasutusi, vaid ka kõiki teisi 
asjaomaseid sidusrühmi, sealhulgas 
tervishoiuringkondade, patsientide ja 
tööstuse esindajaid. Lisaks sellele peab 
selline koostöö põhinema heade 
valitsemistavade elujõulistel põhimõtetel, 
nagu menetluste läbipaistvus, avatus, 
objektiivsus ja erapooletus. Komisjon 
peaks tagama, et võrgustikuga saavad 
liituda ainult neid põhimõtteid järgivad 
tervishoiutehnoloogia hindamise 
asutused. 

Or. fr

Selgitus

Tervishoiutehnoloogia hindamise asutuste teabevahetus nõuab heade tavade põhimõtete 
(head valitsemistavad, läbipaistvus, asjaomaste sidusrühmade kaasamine) kohaldamist 
liikmesriikide antavate hinnangute puhul. Tervishoiutehnoloogiate hindamine peab vastama 
avatuse ja objektiivsuse kriteeriumitele ning põhinema dialoogil ja asjaomaste sidusrühmade, 
sealhulgas patsientide ja tööstuse esindajate kaasamisel.
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Muudatusettepanek 180
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Meditsiini ja tervishoiutehnoloogia 
pidev areng kujutab endast liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidele nii võimalusi kui ka 
väljakutseid. Koostöö uute 
tervishoiutehnoloogiate hindamisel võib 
toetada liikmesriike mastaabisäästu ja 
kattuva tegevuse vältimise kaudu ning anda 
uute tehnoloogiate optimaalseks 
kasutamiseks paremad tõendusmaterjalid, 
et tagada ohutud, kvaliteetsed ja tõhusad 
tervishoiuteenused. See aitab kaasa ka 
siseturule, viies maksimumini meditsiini ja 
tervishoiutehnoloogia uuenduste levitamise 
kiiruse ja ulatuse. Niisugune koostöö 
nõuab järjepidevaid struktuure, mis 
kaasavad kõigi liikmesriikide kõik 
asjaomased ametiasutused, toetudes 
olemasolevatele katseprojektidele.

(43) Meditsiini ja tervishoiutehnoloogia 
pidev areng kujutab endast liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidele nii võimalusi kui ka 
väljakutseid. Koostöö uute 
tervishoiutehnoloogiate hindamisel võib 
toetada liikmesriike mastaabisäästu ja 
kattuva tegevuse vältimise kaudu ning anda 
uute tehnoloogiate optimaalseks 
kasutamiseks paremad tõendusmaterjalid, 
et tagada ohutud, kvaliteetsed ja tõhusad 
tervishoiuteenused. See võib aidata kaasa 
ka siseturule, viies maksimumini meditsiini 
ja tervishoiutehnoloogia uuenduste 
levitamise kiiruse ja ulatuse. Niisugune 
koostöö nõuab järjepidevaid struktuure, 
mis kaasavad kõigi liikmesriikide kõik 
asjaomased sidusrühmad, sealhulgas 
tervishoiutöötajad, patsientide esindajad, 
teadlased ja tootjad ning ametiasutused, 
toetudes olemasolevatele katseprojektidele.
Lisaks peab selline koostöö põhinema ka 
hea valitsemistava kindlatele 
põhimõtetele, nagu läbipaistvus, avatus, 
kaasavus, objektiivsus ja ausus 
menetlustes, mis arvestavad patsientide 
vajadusi, eelistusi ja ootusi. Komisjon 
peaks tagama, et võrgustikuga saavad 
liituda ainult neid põhimõtteid järgivad 
tervishoiutehnoloogia hindamise 
asutused.

Or. en

Selgitus

Tervishoiusüsteemid ja tervishoiutehnoloogia hindamise protsess peaksid olema avatud ja 
kaasavad. Patsientide vaated, kogemused ja asjatundlikkus tuleks hindamisprotsessi 
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integreerida, et võimaldada kasu, kulusid ja ohte paremini hinnata. Kaasata tuleks ka arstid,
tervishoiutöötajad, teadlased ja tööstus. Sidusrühmade seisukohad peavad olema esindatud 
tervishoiutehnoloogia hindamise protsessi otsustamisetapil. Muudatusettepanek on seotud 
artikli 17 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 181
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu järmised meetmed: 
nende raviteenuste nimekiri, mis ei nõua 
haiglas ööbimist, kuid mida tuleks lugeda 
haiglaraviks; kaasmeetmed teatavate 
ravimite või ainete välistamiseks 
käesolevas direktiivis sätestatud teises 
liikmesriigis väljakirjutatud retseptide 
tunnustamisest; konkreetsete 
kriteeriumide ja tingimuste loetelu, millele 
Euroopa tugikeskuste võrgustikud peavad 
vastama; Euroopa tugikeskuste võrgustike 
loomise menetlus. Kuna need meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi elemente 
või täiendada käesolevat direktiivi uute 
vähemoluliste elementidega, tuleks need 
vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga kohandatakse teksti sama autori poolt artiklite 8 ja 15 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 182
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu järgmised meetmed: 
nende raviteenuste nimekiri, mis ei nõua 
haiglas ööbimist, kuid mida tuleks lugeda 
haiglaraviks; kaasmeetmed teatavate 
ravimite või ainete välistamiseks 
käesolevas direktiivis sätestatud teises 
liikmesriigis väljakirjutatud retseptide 
tunnustamisest; konkreetsete 
kriteeriumide ja tingimuste loetelu, millele 
Euroopa tugikeskuste võrgustikud peavad 
vastama; Euroopa tugikeskuste võrgustike 
loomise menetlus. Kuna need meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi elemente 
või täiendada käesolevat direktiivi uute 
vähemoluliste elementidega, tuleks need 
vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud sama autori poolt direktiivi artiklite kohta esitatud mitmete 
teiste muudatusettepanekuga. Eelkõige peaksid liikmesriigid koostama nende raviteenuste 
nimekirja, mis on hõlmatud haiglaravi määratlusega. Liikmesriikidevahelised erinevused 
õiguste ja kliiniliste tavade osas tähendavad, et tegelikult tekitaks ühtne ELi nimekiri 
raviteenustest, mille puhul võib olla nõutav eelluba, patsientides ainult segadust. Teiste 
loetletud meetmete puhul on asjakohasemad mittesiduvad suunised.
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Muudatusettepanek 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu järmised meetmed: 
nende raviteenuste nimekiri, mis ei nõua 
haiglas ööbimist, kuid mida tuleks lugeda 
haiglaraviks; kaasmeetmed teatavate 
ravimite või ainete välistamiseks 
käesolevas direktiivis sätestatud teises 
liikmesriigis väljakirjutatud retseptide 
tunnustamisest; konkreetsete 
kriteeriumide ja tingimuste loetelu, millele 
Euroopa tugikeskuste võrgustikud peavad 
vastama; Euroopa tugikeskuste võrgustike 
loomise menetlus. Kuna need meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi elemente 
või täiendada käesolevat direktiivi uute 
vähemoluliste elementidega, tuleks need 
vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

(45) Eelkõige peaks liikmesriikide 
pädevate asutuste ülesanne olema võtta 
vastu järgmised meetmed: nende 
raviteenuste nimekiri, mis ei nõua haiglas
ööbimist, kuid mida tuleks lugeda 
haiglaraviks; kaasmeetmed teatavate 
ravimite või ainete välistamiseks 
käesolevas direktiivis sätestatud teises 
liikmesriigis väljakirjutatud retseptide 
tunnustamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu järmised meetmed:
nende raviteenuste nimekiri, mis ei nõua 
haiglas ööbimist, kuid mida tuleks lugeda 
haiglaraviks; kaasmeetmed teatavate 
ravimite või ainete välistamiseks 
käesolevas direktiivis sätestatud teises 

(45) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused määratleda käesoleva 
direktiiviga seoses järgmised meetmed: 
kaasmeetmed teatavate ravimite või ainete 
välistamiseks käesolevas direktiivis 
sätestatud teises liikmesriigis 
väljakirjutatud retseptide tunnustamisest; 
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liikmesriigis väljakirjutatud retseptide 
tunnustamisest; konkreetsete kriteeriumide 
ja tingimuste loetelu, millele Euroopa 
tugikeskuste võrgustikud peavad vastama; 
Euroopa tugikeskuste võrgustike loomise 
menetlus. Kuna need meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi elemente 
või täiendada käesolevat direktiivi uute 
vähemoluliste elementidega, tuleks need 
vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

konkreetsete kriteeriumide ja tingimuste 
loetelu, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama; Euroopa 
tugikeskuste võrgustike loomise menetlus. 
Kuna need meetmed on üldmeetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi elemente või täiendada 
käesolevat direktiivi uute vähemoluliste 
elementidega, tuleks need vastu võtta 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt peaksid haiglaravi määratluse seoses käesoleva 
direktiiviga otsustama liikmesriigid ise, mitte komisjon.

Muudatusettepanek 185
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu järmised meetmed:
nende raviteenuste nimekiri, mis ei nõua 
haiglas ööbimist, kuid mida tuleks lugeda 
haiglaraviks; kaasmeetmed teatavate 
ravimite või ainete välistamiseks 
käesolevas direktiivis sätestatud teises 
liikmesriigis väljakirjutatud retseptide 
tunnustamisest; konkreetsete kriteeriumide 
ja tingimuste loetelu, millele Euroopa 
tugikeskuste võrgustikud peavad vastama; 
Euroopa tugikeskuste võrgustike loomise 
menetlus. Kuna need meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi elemente 
või täiendada käesolevat direktiivi uute 
vähemoluliste elementidega, tuleks need 

(45) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu järgmised meetmed: 
kaasmeetmed teatavate ravimite või ainete 
välistamiseks käesolevas direktiivis 
sätestatud teises liikmesriigis 
väljakirjutatud retseptide tunnustamisest; 
konkreetsete kriteeriumide ja tingimuste 
loetelu, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama; Euroopa 
tugikeskuste võrgustike loomise menetlus. 
Kuna need meetmed on üldmeetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi elemente või täiendada 
käesolevat direktiivi uute vähemoluliste 
elementidega, tuleks need vastu võtta 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
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vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. fr

Selgitus

Kohandamine artikli 8 sätete muudatusega.
Tervishoiuvaldkond kuulub liikmesriikide pädevusse, nagu on sätestatud asutamislepingus; 
komisjon ei saa seega liikmesriikide asemele asuda.

Muudatusettepanek 186
Iles Braghetto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu järmised meetmed: 
nende raviteenuste nimekiri, mis ei nõua 
haiglas ööbimist, kuid mida tuleks lugeda 
haiglaraviks; kaasmeetmed teatavate 
ravimite või ainete välistamiseks 
käesolevas direktiivis sätestatud teises 
liikmesriigis väljakirjutatud retseptide 
tunnustamisest; konkreetsete kriteeriumide 
ja tingimuste loetelu, millele Euroopa 
tugikeskuste võrgustikud peavad vastama; 
Euroopa tugikeskuste võrgustike loomise 
menetlus. Kuna need meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi elemente 
või täiendada käesolevat direktiivi uute 
vähemoluliste elementidega, tuleks need 
vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

(45) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu järgmised meetmed: 
nende raviteenuste nimekiri, mis ei nõua 
haiglas ööbimist, kuid mida tuleks lugeda 
haiglaraviks; nende teenuste nimekiri, mis 
kuuluvad telemeditsiini valdkonda ning 
labori, diagnoosimise ja retseptide 
väljastamise kaugteenuste hulka;
kaasmeetmed teatavate ravimite või ainete 
välistamiseks käesolevas direktiivis 
sätestatud teises liikmesriigis 
väljakirjutatud retseptide tunnustamisest; 
konkreetsete kriteeriumide ja tingimuste 
loetelu, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama; Euroopa 
tugikeskuste võrgustike loomise menetlus. 
Kuna need meetmed on üldmeetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi elemente või täiendada 
käesolevat direktiivi uute vähemoluliste 
elementidega, tuleks need vastu võtta 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. it
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Selgitus

On oluline täpsustada, mida mõeldakse telemeditsiini ning labori, diagnoosimise ja retseptide 
väljastamise kaugteenuste all. Nii muutub direktiiv selgemaks ja põhjalikumaks ning seega 
tõhusamaks.

Muudatusettepanek 187
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu järmised meetmed: 
nende raviteenuste nimekiri, mis ei nõua 
haiglas ööbimist, kuid mida tuleks lugeda 
haiglaraviks; kaasmeetmed teatavate 
ravimite või ainete välistamiseks 
käesolevas direktiivis sätestatud teises 
liikmesriigis väljakirjutatud retseptide 
tunnustamisest; konkreetsete kriteeriumide 
ja tingimuste loetelu, millele Euroopa 
tugikeskuste võrgustikud peavad vastama; 
Euroopa tugikeskuste võrgustike loomise 
menetlus. Kuna need meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi elemente 
või täiendada käesolevat direktiivi uute 
vähemoluliste elementidega, tuleks need 
vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

(45) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu järgmised meetmed:
ettepanek liikmesriikidele nende 
raviteenuste nimekirja kohta, mis ei nõua 
haiglas ööbimist, kuid mida tuleks lugeda 
haiglaraviks; kaasmeetmed teatavate 
ravimite või ainete välistamiseks 
käesolevas direktiivis sätestatud teises 
liikmesriigis väljakirjutatud retseptide 
tunnustamisest; konkreetsete kriteeriumide 
ja tingimuste loetelu, millele Euroopa 
tugikeskuste võrgustikud peavad vastama; 
Euroopa tugikeskuste võrgustike loomise 
menetlus. Kuna need meetmed on 
üldmeetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi elemente 
või täiendada käesolevat direktiivi uute 
vähemoluliste elementidega, tuleks need 
vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. sv

Selgitus

Tervishoiuvaldkonna otsuseid peaksid esmajärjekorras tegema liikmesriigid.
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Muudatusettepanek 188
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Kindlustajariik ja ravi osutav 
liikmesriik peaksid eelneva kahepoolse 
koostöö ja patsiendiga konsulteerimise 
teel tagama, et asjakohane järelravi ja 
toetus tehakse ühes neist liikmesriikidest 
pärast loa saanud ravi kättesaadavaks 
ning et patsient saab selget teavet 
järelravivõimaluste ja -kulude kohta.
Selleks peaksid liikmesriigid võtma vastu 
meetmed, et tagada järgmine:
a) meditsiinilist ravi ja sotsiaalhooldust 
käsitlevate vajalike andmete edastamisel 
peetakse kinni patsiendi 
konfidentsiaalsusnõuetest;
b) meditsiinilise ravi ja sotsiaalhoolduse 
valdkonna tervishoiutöötajatel on 
võimalik üksteisega konsulteerida, et 
tagada patsiendile kõrgeima kvaliteediga 
ravi ja järelravi (sealhulgas sotsiaalne 
tugi).

Or. en
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