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Muudatusettepanek 10
Gabriela Creţu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kuigi piiriülene tervishoid annab 
patsientidele teatavaid eeliseid, ei ole 
piiriülese tervishoiu edendamine 
iseenesest käesoleva direktiivi omaette 
eesmärk.

Or. en

Selgitus

Kõigil patsientidel on õigus saada ohutut kvaliteetset tervishoiuteenust oma liikmesriigis.
Enamik inimesi soovib saada ravi nii lähedal kodule kui võimalik. Peale selle on väga oluline, 
et liikmesriigid tagaksid, et piiriüleste tervishoiuteenuste loomiseks ja hõlbustamiseks rajatud 
süsteemid ei oleks oma ulatuselt ja maksumuselt võrreldes piiriülese aktiivsusega 
ebaproportsionaalsed ning et neil ei oleks riikide tervishoiusüsteemidele tervikuna laiemaid 
ja ettekavatsematuid tagajärgi.

Muudatusettepanek 11
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva direktiivi eesmärk on luua 
üldine raamistik ohutute, kvaliteetsete ja 
tõhusate piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamiseks ühenduses ning tagada 
patsientide liikuvus ja tervishoiuteenuste 
osutamise vabadus ja tervisekaitse kõrge 
tase, võttes täielikult arvesse liikmesriikide 
vastutust tervishoiuga seotud 
sotsiaalkindlustushüvitiste 
kindlaksmääramisel ning 
tervishoiuteenuste, arstiabi ja 

(8) Käesoleva direktiivi eesmärk on
kehtestada eeskirjad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste kulude 
hüvitamiseks patsientidele, kes otsustavad 
minna teise liikmesriiki, et saada seal 
tervishoiuteenuseid, ning luua võimalused 
liikmesriikide koostööks seoses 
tervishoiutehnoloogia hindamise, 
tugikeskuste ja e-tervishoiuga, võttes täiel 
määral arvesse riikide pädevust 
tervishoiuteenuste korraldamisel ja 
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sotsiaalkindlustushüvitiste, eelkõige
haigushüvitiste korraldamisel ja 
kättesaadavaks muutmisel.

osutamisel vastavalt üldise juurdepääsu, 
solidaarsuse, taskukohasuse, võrdse 
territoriaalse juurdepääsetavuse ja 
demokraatliku järelevalve põhimõtetele.
Selles võetakse täielikult arvesse 
liikmesriikide vastutust tervishoiu 
valdkonnas vastavalt asutamislepingule,
sealhulgas tervishoiuga seotud 
sotsiaalkindlustushüvitiste 
kindlaksmääramisel ning 
tervishoiuteenuste, arstiabi ja 
sotsiaalkindlustushüvitiste, eelkõige 
haigushüvitiste korraldamisel ja 
kättesaadavaks muutmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas direktiivis hõlmab mõiste 
„piiriülene tervishoid” järgmisi
tervishoiuteenuste osutamise viise:
– tervishoiuteenuste kasutamine välismaal 
(st patsient, kes läheb ravi saamiseks teise 
liikmesriigi tervishoiuteenuse osutaja 
juurde); seda nimetatakse „patsiendi 
liikuvuseks”;
– tervishoiuteenuste piiriülene osutamine 
(st teenuse osutamine ühe liikmesriigi 
territooriumilt teise liikmesriigi 
territooriumile); näiteks telemeditsiini 
teenused, kaugdiagnoosimine ja retseptide 
kaugväljastamine, laboriteenused;
– tervishoiuteenuse osutaja alaline 
kohalolek (st tervishoiuteenuse osutaja 
asutamine teises liikmesriigis); ja
– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 

(10) Käesolevas direktiivis hõlmab mõiste 
„piiriülene tervishoid” tervishoiuteenuste 
kasutamist muus liikmesriigis kui 
elukohaliikmesriik nende patsientide 
poolt, kes otsustavad minna teise 
liikmesriiki, et saada seal 
tervishoiuteenuseid.
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teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine).

Or. en

Muudatusettepanek 13
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas direktiivis hõlmab mõiste 
„piiriülene tervishoid” järgmisi 
tervishoiuteenuste osutamise viise:

(10) Käesolevas direktiivis hõlmab mõiste 
„piiriülene tervishoid” ainult 
tervishoiuteenuste kasutamist välismaal (st 
patsient, kes läheb ravi saamiseks teise 
liikmesriigi tervishoiuteenuse osutaja 
juurde); seda nimetatakse „patsiendi 
liikuvuseks”.

– tervishoiuteenuste kasutamine välismaal 
(st patsient, kes läheb ravi saamiseks teise 
liikmesriigi tervishoiuteenuse osutaja 
juurde); seda nimetatakse „patsiendi 
liikuvuseks”;
– tervishoiuteenuste piiriülene osutamine 
(st teenuse osutamine ühe liikmesriigi 
territooriumilt teise liikmesriigi 
territooriumile); näiteks telemeditsiini 
teenused, kaugdiagnoosimine ja retseptide 
kaugväljastamine, laboriteenused;
– tervishoiuteenuse osutaja alaline 
kohalolek (st tervishoiuteenuse osutaja 
asutamine teises liikmesriigis);
– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine).

Or. fr
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Muudatusettepanek 14
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lisaks sellele tuleks teiste 
liikmesriikide patsiente kohelda 
samamoodi kui ravi osutava liikmesriigi 
patsiente ning võttes arvesse harta artiklis 
21 tunnustatud võrdsuse ja 
diskrimineerimiskeelu üldisi põhimõtteid, 
ei tohi patsiente diskrimineerida soo, rassi, 
nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse 
päritolu, geneetiliste omaduste, keele, 
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 
või muude arvamuste, rahvusvähemusse 
kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 
puude, vanuse ega seksuaalse sättumuse 
tõttu. Liikmesriigid võivad vahet teha 
erinevatele patsiendirühmadele määratud 
ravi vahel ainult siis, kui nad suudavad 
tõendada, et see on õigustatutud 
meditsiinilistel põhjustel, nagu erimeetmed 
naiste või teatavate vanuserühmade (nt 
laste või eakate tasuta vaktsineerimine) 
puhul. Kuna käesolevas direktiivis 
austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid, tuleb direktiivi 
rakendada ja kohaldada, austades kõikide 
isikute võrdsust seaduse ees ja 
diskrimineerimiskeelu põhimõtet 
kooskõlas harta artiklites 20 ja 21 
sätestatud õiguse üldpõhimõtetega. 
Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira 
nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 
2000/43/EÜ (millega rakendatakse võrdse 
kohtlemise põhimõte sõltumata isikute 
rassilisest või etnilisest päritolust) ja 
muude EÜ asutamislepingu artiklit 13 
jõustavate direktiivide kohaldamist. Sellest 
lähtudes sätestatakse direktiivis, et 
patsiente tuleb kohelda võrdsetel alustel 
ravi osutava liikmesriigi elanikega, see 
põhimõte hõlmab ka ühenduse ja ravi 

(13) Lisaks sellele tuleks teiste 
liikmesriikide patsiente kohelda 
samamoodi kui ravi osutava liikmesriigi 
patsiente ning võttes arvesse harta artiklis 
21 tunnustatud võrdsuse ja 
diskrimineerimiskeelu üldisi põhimõtteid, 
ei tohi patsiente diskrimineerida soo, rassi, 
nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse 
päritolu, geneetiliste omaduste, keele, 
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 
või muude arvamuste, rahvusvähemusse 
kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 
puude, vanuse ega seksuaalse sättumuse 
tõttu. Seetõttu on asjakohane nõuda, et 
nõukogu poolt 2006. aasta juunis vastu 
võetud Euroopa Liidu tervishoiusüsteemi 
ühised põhiväärtused, eelkõige 
universaalsus, juurdepääs kvaliteetsetele 
tervishoiuteenustele, võrdsus ja 
solidaarsus, oleksid Euroopa 
sotsiaalkaitse lahutamatu osa.  
Liikmesriigid võivad vahet teha erinevatele 
patsiendirühmadele määratud ravi vahel 
ainult siis, kui nad suudavad tõendada, et 
see on õigustatutud meditsiinilistel 
põhjustel, nagu erimeetmed naiste või 
teatavate vanuserühmade (nt laste või 
eakate tasuta vaktsineerimine) puhul. Kuna 
käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi 
ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, tuleb direktiivi rakendada ja 
kohaldada, austades kõikide isikute 
võrdsust seaduse ees ja 
diskrimineerimiskeelu põhimõtet 
kooskõlas harta artiklites 20 ja 21 
sätestatud õiguse üldpõhimõtetega. 
Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira 
nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 
2000/43/EÜ (millega rakendatakse võrdse 
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osutava liikmesriigi õigusaktidega 
ettenähtud kaitset diskrimineerimise eest.

kohtlemise põhimõte sõltumata isikute 
rassilisest või etnilisest päritolust) ja 
muude EÜ asutamislepingu artiklit 13 
jõustavate direktiivide kohaldamist. Sellest 
lähtudes sätestatakse direktiivis, et 
patsiente tuleb kohelda võrdsetel alustel 
ravi osutava liikmesriigi elanikega, see 
põhimõte hõlmab ka ühenduse ja ravi 
osutava liikmesriigi õigusaktidega 
ettenähtud kaitset diskrimineerimise eest.

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Eva-Britt Svensson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tähtis on rõhutada vajadust võtta 
erimeetmeid, et tagada naiste võrdne 
juurdepääs riiklikele 
tervishoiusüsteemidele. Juurdepääs 
teenustele puudutab nii naistele kui ka 
meestele mõeldud teenuseid, aga ka 
günekoloogilist ja sünnitusabi, sealhulgas 
ema ja vastsündinu tervise kaitset 
vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni 
56. maailma terviseassambleel 24. aprillil 
2003. aastal vastu võetud esmatasandi 
tervishoiuteenuste määratlusele1.  Kõik 
liikmesriigid peavad vastavalt kodaniku-
ja poliitiliste õiguste paktile austama 
naiste õigust seksuaal- ja 
reproduktiivtervisele.
________________
1 Sekretariaadi aruanne Almatõs toimunud 
esmatasandi tervishoidu käsitleva rahvusvahelise 
konverentsi kahekümne viienda aastapäeva kohta 
(A56/27).

Or. sv
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Muudatusettepanek 16
Claire Gibault

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tähtis on rõhutada vajadust võtta 
erimeetmeid, et tagada naistele võrdne 
juurdepääs riiklikele 
tervishoiusüsteemidele ja spetsiifilistele 
teenustele, eelkõige günekoloogilisele ja 
sünnitusabile ning reproduktiivtervishoiu 
teenustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Siiri Oviir

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) On asjakohane nõuda, et samuti need 
patsiendid, kes lähevad tervishoiuteenuse 
saamiseks teise liikmesriiki muudel kui 
määrusega (EÜ) nr 1408/71 kehtestatud 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise raames nimetatud 
tingimustel, peaksid saama kasutada 
teenuste vaba liikumise põhimõtteid 
kooskõlas EÜ asutamislepingu ning 
käesoleva direktiivi sätetega. Patsientidele 
tuleks tagada kõnealuste 
tervishoiuteenustega seotud kulude 
katmine vähemalt samas ulatuses, nagu 
seda oleks tehtud juhul, kui samasuguseid 
või samalaadseid tervishoiuteenuseid oleks 
osutatud nende kindlustajariigi 
territooriumil. Sellega võetakse täielikult 
arvesse liikmesriikide vastutust oma 
kodanikele kättesaadava haiguskindlustuse 
ulatuse kindlaksmääramisel ning 

(21) On asjakohane nõuda, et samuti need 
patsiendid, kes lähevad tervishoiuteenuse 
saamiseks teise liikmesriiki muudel kui 
määrusega (EÜ) nr 1408/71 kehtestatud 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise raames nimetatud 
tingimustel, peaksid saama kasutada 
teenuste vaba liikumise põhimõtteid 
kooskõlas EÜ asutamislepingu ning 
käesoleva direktiivi sätetega. Patsientidele 
tuleks tagada kõnealuste 
tervishoiuteenustega seotud kulude 
katmine vähemalt samas ulatuses, nagu 
seda oleks tehtud juhul, kui samasuguseid 
või samalaadseid tervishoiuteenuseid oleks 
osutatud nende kindlustajariigi 
territooriumil. Sellega võetakse täielikult 
arvesse liikmesriikide vastutust oma 
kodanikele kättesaadava haiguskindlustuse 
ulatuse kindlaksmääramisel ning 
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ennetatakse mis tahes märkimisväärset 
mõju liikmesriikide tervishoiusüsteemide 
rahastamisele. Liikmesriigid võivad siiski 
näha riiklike õigusaktidega ette ravikulude 
hüvitamise vastavalt raviteenust osutavas 
liikmesriigis kehtivatele tariifidele, kui see 
on patsiendi jaoks soodsam. Nii võib asi 
olla eelkõige käesoleva direktiivi artiklis 
15 sätestatud Euroopa tugikeskuste 
võrgustike kaudu osutatud ravi puhul.

ennetatakse mis tahes märkimisväärset 
mõju liikmesriikide tervishoiusüsteemide 
rahastamisele. Liikmesriigid võivad siiski 
näha riiklike õigusaktidega ette ravikulude 
hüvitamise vastavalt raviteenust osutavas 
liikmesriigis kehtivatele tariifidele, kui see 
on patsiendi jaoks soodsam. Nii võib asi 
olla eelkõige käesoleva direktiivi artiklis 
15 sätestatud Euroopa tugikeskuste 
võrgustike kaudu osutatud ravi ja sellise 
ravi puhul, mis on tingitud 
kindlustajariigis statsionaarse haiglaravi 
kättesaamatusest meditsiiniliselt 
õigustatud tähtaja jooksul.

Or. et

Selgitus

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused.
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Muudatusettepanek 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga luuakse üldine 
raamistik ohutute, kvaliteetsete ja tõhusate 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamiseks.

Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
eeskirjad teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste kulude hüvitamiseks 
patsientidele, kes otsustavad minna teise 
liikmesriiki, et saada seal 
tervishoiuteenuseid, ning luuakse 
võimalused liikmesriikide koostööks 
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seoses tervishoiutehnoloogia hindamise, 
tugikeskuste ja e-tervishoiuga, võttes täiel 
määral arvesse riikide pädevust 
tervishoiuteenuste korraldamisel ja 
osutamisel vastavalt üldise juurdepääsu, 
solidaarsuse, taskukohasuse, võrdse 
territoriaalse juurdepääsetavuse ja 
demokraatliku järelevalve põhimõtetele.

Or. en

Selgitus

Muudatus aitab direktiivi erinevaid eesmärke paremini konkretiseerida. Tähtis on juhtida 
tähelepanu liikmesriikide vastutusele ja tervishoiupoliitika põhimõtetele, mida tuleks juba 
direktiivi eesmärgiseades arvesse võtta. 

Muudatusettepanek 19
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga luuakse üldine 
raamistik ohutute, kvaliteetsete ja tõhusate 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamiseks.

Käesoleva direktiiviga luuakse üldine 
raamistik ohutute, kvaliteetsete ja tõhusate 
tervishoiuteenuste osutamiseks teises 
liikmesriigis, luues liikmesriikide vahel 
tehtava tervishoiualase koostöö 
mehhanismid ning võttes täiel määral 
arvesse liikmesriikide pädevust 
tervishoiuteenuste korraldamisel ja 
osutamisel.

Or. fr
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Muudatusettepanek 20
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes,
olenemata sellest, kuidas neid 
korraldatakse, osutatakse ja rahastatakse 
või kas need on avalikud või erateenused.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse artiklis 
4 määratletud tervishoiuteenuste 
osutamise suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „tervishoiuteenus” – tervishoiuteenus, 
mida osutab tervishoiutöötaja või mida 
osutatakse tema järelevalve all 
kutsetegevuse raames, olenemata sellest, 
kuidas teenust riigis korraldatakse, 
osutatakse ja rahastatakse või kas see on 
avalik või erateenus;

a) „tervishoiuteenus” – kõik tervishoiu- või 
terviseteenused, mida osutab või mille 
kirjutab välja tervishoiutöötaja patsiendile, 
et hinnata, säilitada või taastada tema 
tervislikku seisundit, olenemata sellest, 
kuidas teenust riigis korraldatakse, 
osutatakse ja rahastatakse või kas see on 
avalik või erateenus;

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida ei osutata

b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida osutatakse teises
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liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud, 
või tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud 
või asutatud;

liikmesriigis kui see, kus patsient on 
kindlustatud;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „tervishoiuteenuse kasutamine teises 
liikmesriigis” – tervishoiuteenus, mida ei 
osutata selles liikmesriigis, kus patsient 
on kindlustatud;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „tervishoiutöötaja” – arst, üldõde, 
hambaarst, ämmaemand või farmatseut 
direktiivi 2005/36/EÜ tähenduses või muu 
spetsialist, kes tegutseb tervishoiusektoris 
reguleeritud kutseala raames direktiivi 
2005/36/EÜ artikli 3 lõike 1 punktis a 
määratletud tähenduses;

d) „tervishoiutöötaja” – arst, üldõde, 
hambaarst, ämmaemand või farmatseut 
direktiivi 2005/36/EÜ tähenduses, muu 
spetsialist, kes tegutseb tervishoiusektoris 
reguleeritud kutseala raames direktiivi 
2005/36/EÜ artikli 3 lõike 1 punktis a 
määratletud tähenduses või muu isik, kes 
osutab seaduslikult  terviseteenuseid ravi 
osutavas liikmesriigis;

Or. fr
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Muudatusettepanek 25
Claire Gibault

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kindlustusettevõtjad, vastastikused 
kindlustusandjad ja haigekassad 
lõpetavad igasuguse diskrimineerimise, 
sealhulgas varjatud diskrimineerimise, 
mis põhineb pärilike või geneetiliste 
haigustega seotud riskiteguritel, ning 
ravikindlustuskulude ja 
kindlustusmaksete arvutamise soo ja 
indekseeritud töö alusel, ning kaotavad 
asjakohastes mehhanismides kulude ja 
kindlustusmaksete arvutamisel igasuguse 
diskrimineerimise, eeskätt naiste suhtes;

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Gabriela Creţu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, võivad 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, kui kõnealune ravi kuulub 
hüvede hulka, mis on sätestatud 
kindlustajariigi õigusaktides ja millele 
kindlustatul on õigus. Kindlustajariik tasub 
kindlustatule kulud, mis kuuluksid 
hüvitamisele tema riiklikus 
sotsiaalkindlustussüsteemis, kui 

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, võivad 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, kui kõnealune ravi kuulub 
hüvede hulka, mis on sätestatud 
kindlustajariigi õigusaktides ja millele 
kindlustatul on õigus. Kindlustajariik tasub 
kulud, mis kuuluksid hüvitamisele tema 
riiklikus sotsiaalkindlustussüsteemis, kui 
samasuguseid või samalaadseid 
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samasuguseid või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud tema 
territooriumil. Igal juhul on kindlustajariigi 
pädevuses määrata kindlaks 
tervishoiuteenused, mille eest tasutakse 
olenemata selle osutamise kohast.

tervishoiuteenuseid oleks osutatud tema 
territooriumil. Igal juhul on kindlustajariigi 
pädevuses määrata kindlaks 
tervishoiuteenused, mille eest tasutakse 
olenemata selle osutamise kohast.

Or. en

Selgitus

See, kui patsiendil oleks enne kulude hüvitamist vaja maksta ravi eest kõigepealt omast 
taskust, kahjustaks võrdset juurdepääsu tervishoiuteenustele välismaal. Kindlustaja- ja ravi 
osutamise riigid peaksid omavahel paika panema kiired kulude hüvitamise süsteemid (kui 
mitte kõigile, siis vähemalt majanduslikult halvemas olukorras olevatele patsientidele). See 
võimalus kaob ära, kui on sätestatud, et kulud hüvitatakse kindlustatule.

Muudatusettepanek 27
Siiri Oviir

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teises liikmesriigis osutatava 
tervishoiuteenuse kulud tasub 
kindlustajariik kooskõlas käesoleva 
direktiivi sätetega vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud juhul, kui sama või 
samalaadset tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigis, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikku 
maksumust.

2. Teises liikmesriigis osutatava 
tervishoiuteenuse kulud tasub 
kindlustajariik kooskõlas käesoleva 
direktiivi sätetega vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud juhul, kui sama või 
samalaadset tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigis, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikku 
maksumust. Juhul kui patsient vajab 
kohest statsionaarset haiglaravi, ent see ei 
ole talle kindlustajariigis meditsiiniliselt 
õigustatud tähtaja jooksul tagatud, tasub 
kindlustajariik tervishoiuteenuste kogu 
tegeliku maksumuse.

Or. et

Selgitus

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
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sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused.
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Muudatusettepanek 28
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
saada soovivale patsiendile seoses 
tervishoiuteenuste osutamise ja 
tervishoiuteenuste kulude hüvitamisega 
samasugused tingimused, abikõlblikkuse 
kriteeriumid ning õigus- ja 
haldusformaalsused, nagu ta kehtestaks 
samade või samalaadsete 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes enda 
territooriumil, kui need nõuded ei ole 
diskrimineerivad ega takista isikute vaba 
liikumist.

3. Kindlustajariigil on õigus kehtestada 
teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
saada soovivale patsiendile seoses 
tervishoiuteenuste osutamise ja 
tervishoiuteenuste kulude hüvitamisega 
samasugused tingimused, abikõlblikkuse 
kriteeriumid ning õigus- ja 
haldusformaalsused, nagu ta kehtestaks 
samade või samalaadsete 
tervishoiuteenuste osutamise suhtes enda 
territooriumil, kui need nõuded ei ole 
diskrimineerivad ega takista isikute vaba 
liikumist, tingimusel et eelkõige on oma 
riigi kodanikele, eriti naistele ja lastele, 
tagatud üldine juurdepääs 
tervishoiuteenustele.

Or. pl

Selgitus

Arvestades vanadest liikmesriikidest pärinevate patsientide massilist saabumist uute 
liikmesriikide tervishoiuasutustesse, esineb mõnedes neist patsientide diskrimineerimist.
Nähtus on seda enam taunitav, sest see mõjutab naiste ja laste tervist.
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Muudatusettepanek 29
Gabriela Creţu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikidel peab olema mehhanism 
nende kulude arvestamiseks, mis 
kohustuslik sotsiaalkindlustussüsteem
hüvitab kindlustatule teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste eest. Kõnealuse 
mehhanismi aluseks on eelnevalt teatavaks 
tehtud objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid ning 
selle mehhanismi kohaselt hüvitatakse 
kulud vähemalt samas ulatuses, nagu oleks 
tehtud juhul, kui samu või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil.

4. Liikmesriikidel peab olema mehhanism 
nende kulude arvestamiseks, mis 
kohustuslik sotsiaalkindlustussüsteem 
hüvitab teises liikmesriigis kindlustatule
osutatud tervishoiuteenuste eest. Kõnealuse 
mehhanismi aluseks on eelnevalt teatavaks 
tehtud objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid ning 
selle mehhanismi kohaselt hüvitatakse 
kulud vähemalt samas ulatuses, nagu oleks 
tehtud juhul, kui samu või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil.

Or. en

Selgitus

See, kui patsiendil oleks enne kulude hüvitamist vaja maksta ravi eest kõigepealt omast 
taskust, kahjustaks võrdset juurdepääsu tervishoiuteenustele välismaal. Kindlustaja- ja ravi 
osutamise riigid peaksid omavahel paika panema kiired kulude hüvitamise süsteemid (kui 
mitte kõigile, siis vähemalt majanduslikult halvemas olukorras olevatele patsientidele). See 
võimalus kaob ära, kui on sätestatud, et kulud hüvitatakse kindlustatule.

Muudatusettepanek 30
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi kohaselt on teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
hüvitamise tähenduses haiglaravi:

1. Käesoleva direktiivi kohaselt on teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
hüvitamise tähenduses haiglaravi ja eriravi 
tervishoiuteenused, mis on kindlaks 
määratud kindlustajariigi kehtivates 
õigusaktides, juhul kui ravi nõuab 
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patsiendi haiglasse paigutamist vähemalt 
üheks ööks või eriotstarbeliste ja väga 
kulukate meditsiiniliste seadmete või 
infrastruktuuride kasutamist või kui ravi 
kujutab endast erilist ohtu patsiendi või 
elanikkonna jaoks.

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks 
ööks.
b) eriraviteenuste nimekirjas olev 
tervishoiuteenus, mis ei nõua patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks 
ööks. Nimekirjas piirdutakse:
– tervishoiuteenustega, mis nõuavad 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist 
või
– tervishoiuteenustega, mis hõlmavad
ravi, mis kujutab endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuse nimekirja koostab komisjon 
ja ajakohastab seda võimalusel 
korrapäraselt. Kõnealused meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi elemente, võetakse vastu 
kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 32
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustajariik võib kehtestada 
eellubade süsteemi teises liikmesriigis 
osutatud haiglaravi maksumuse 
hüvitamiseks enda 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

3. Kindlustajariik hüvitab lõikes 1 
määratletud haiglaravi ja eriravi, kui 
raviks on saadud eelluba.

a) kui tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil, oleks 
ravikulud kaetud kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu;
b) süsteemi eesmärk on tegeleda 
käesoleva artikli rakendamisest tingitud 
patsientide väljavooluga ja vältida, et see 
kahjustab tõsiselt või võib tõenäoliselt 
tõsiselt kahjustada:
i) liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu ja/või 
ii) 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 liikmesriigi 
territooriumil.

Or. fr
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Muudatusettepanek 33
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Igal juhul tuleb eelluba anda, kui 
patsient vajab tavaliselt kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemiga ette nähtud 
ravi ning kui elukohaliikmesriigis ei ole 
võimalik ravi tagada määrustega 1408/71 
ja 883/2004 sätestatud meditsiiniliselt 
õigustatud aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Siinjuures on oluline juhtida tähelepanu käesoleva artikli piirangutele, mis tulenevad 
määruste 1408/71 ja 883/2004 kohaldamisest.

Muudatusettepanek 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Raviteenust osutav liikmesriik võib 
võtta kohaseid meetmeid et tegelda 
patsientide sissevooluga ning hoida ära 
olukord, kus see kahjustab või võib 
tõenäoliselt kahjustada haiglasektori 
planeerimist ja ratsionaliseerimist, mida 
tehakse haiglate ülekoormatuse, 
haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamiseks 
või ravivõimsuse või meditsiinilise 
pädevuse säilitamiseks asjaomase 
liikmesriigi territooriumil. Raviteenust 
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osutav liikmesriik hoidub 
diskrimineerimisest kodakondsuse põhjal 
ja tagab, et vaba liikumist piiravad 
meetmed piirduvad sellega, mis on vajalik 
ja proportsionaalne. Raviteenust osutav 
liikmesriik teavitab nendest meetmetest 
komisjoni.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi artikliga 5 nähakse ette raviteenust osutava liikmesriigi kohustused 
piiriüleste tervishoiuteenuste korral. Kindlustajariigi võimalusi patsientide liikumise 
reguleerimiseks käsitletakse mujal (artikkel 8). Käesolevas direktiivis ei ole juttu raviteenust 
osutava liikmesriigi võimalustest reguleerida patsientide suurt sissevoolu, mis võib mõjutada 
nende tervishoiusüsteemi ning võimalust täita oma kohustust tervishoiu valdkonnas.

Muudatusettepanek 35
Gabriela Creţu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) asjaomase ravi või 
meditsiiniprotseduuri kiireloomulisus,

Or. en

Selgitus

Kuigi paljud tervislikud seisundid ei pruugi tekitada valu, võivad nad nõuda kiireloomulist 
ravi või sekkumist meditsiiniliste eriprotseduuridega.
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Muudatusettepanek 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariigid tagavad mehhanismide 
olemasolu, mis võimaldavad patsientidel 
taotluse korral saada teavet teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste saamise 
ning seal kohaldatavate nõuete ja 
tingimuste kohta, sealhulgas juhul, kui 
teises liikmesriigis saadud 
tervishoiuteenusega on tekitatud kahju.

1. Kindlustajariigid tagavad mehhanismide 
olemasolu, mis võimaldavad patsientidel 
taotluse korral saada teavet teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste saamise 
kohta. Piiriüleseid tervishoiuteenuseid 
käsitlevas teabes tuleb selgelt eristada 
õigused, mis on patsientidel tänu 
käesolevale direktiivile, ning õigused, mis 
tulenevad artikli 3 lõike 1 punktis f 
osutatud sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise määrustest.

Or. en

Selgitus

Kui patsient on omal vabal tahtel otsustanud ravi kasuks mõnes teises liikmesriigis, siis nende 
õigused seoses heastamise ja järelraviga on erinevad sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamist käsitlevas määruses sätestatust, sest otsustamismenetlus on erinev. On 
oluline, et võimalikud patsiendid oleksid täielikult teadlikult vastutuse ja riski eri aspektidest.

Muudatusettepanek 37
Gabriela Creţu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 

a) patsientidele ja tervishoiutöötajatele
esitada ja nende seas levitada teavet 
eelkõige patsiendiõiguste kohta seoses 
piiriüleste tervishoiuteenuste ning 
kvaliteedi- ja ohutustagatiste, isikuandmete 
kaitse, kaebuste esitamise menetluste ja 
heastamisvahenditega, mis on 
kättesaadavad teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste puhul, ning 
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kohaldatavate tingimuste kohta; kohaldatavate tingimuste kohta;

Or. en

Selgitus

Tervishoiutöötajad on patsientide jaoks esimeseks kontaktpunktiks ja neil on vaja teavet 
patsiendiõiguste kohta, et tagada kõigi õiguste järgimine ja suunata patsiente saama abi, 
mida nad vajavad.

Muudatusettepanek 38
Gabriela Creţu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) abistada patsiente nende õiguste 
kaitsmisel ja asjakohase heastamise 
taotlemisel, kui teises liikmesriigis 
kasutatud tervishoiuteenuste tagajärjel on 
tekkinud kahju; riiklik kontaktpunkt 
teavitab patsiente eelkõige võimalustest, 
mida on võimalik kasutada vaidluste 
lahendamiseks, aitab leida asjakohase 
kohtuvälise lahendusskeemi konkreetse 
juhtumi puhul ning abistab patsiente 
vajaduse korral nende vaidlusasjade 
jälgimisel;

b) anda teavet selle kohta, mida teha 
hüvitise taotlemise ja kahju korral,
abistada patsiente nende õiguste kaitsmisel 
ja asjakohase heastamise taotlemisel, kui 
teises liikmesriigis kasutatud 
tervishoiuteenuste tagajärjel on tekkinud 
kahju; riiklik kontaktpunkt teavitab 
patsiente eelkõige võimalustest, mida on 
võimalik kasutada vaidluste 
lahendamiseks, aitab leida asjakohase 
kohtuvälise lahendusskeemi konkreetse 
juhtumi puhul ning abistab patsiente 
vajaduse korral nende vaidlusasjade 
jälgimisel;

Or. en

Selgitus

Teave selle kohta, mida teha ravi osutanud liikmesriigist hüvitise taotlemise ja kahju 
tekitamise puhul, peab olema kättesaadav riiklikes kontaktpunktides.
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2. Liikmesriigid edendavad koostööd 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisel 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
samuti info- ja sidetehnoloogiate kaudu, 
piiriüleste tervishoiuteenuste ajutist või 
sihtotstarbelist osutamist ning teisi 
piiriülese koostöö vorme.

2. Liikmesriigid edendavad koostööd 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisel 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
suhtlust välismaal asuvate ja 
tervishoiuteenuste osutamist jätkavate 
teenuseosutajate vahel kodumaal, samuti 
info- ja sidetehnoloogiate kaudu, piiriüleste 
tervishoiuteenuste ajutist või 
sihtotstarbelist osutamist ning teisi 
piiriülese koostöö vorme.

Or. en

Selgitus

Tervishoiuteenuste osutamise jätkamine on patsiendi ohutuse mõttes ülitähtis. Ravi 
järjepidevuse tagamiseks peaksid patsiendi päritoluriigi meditsiinitöötajad tegema tihedat 
koostööd raviteenust osutanud riigi meditsiinitöötajate ja eriarstidega.
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