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Tarkistus 10
Gabriela Creţu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Vaikka rajatylittävä terveydenhuolto 
tarjoaa potilaille etuja, tämän direktiivin 
tarkoituksena ei ole sinänsä edistää 
rajatylittävää terveydenhuoltoa.

Or. en

Perustelu

Kaikilla potilailla on oikeus saada turvallista ja korkealaatuista terveydenhuoltoa omassa 
jäsenvaltiossaan. Kansalaisten enemmistö haluaa saada hoitoa mahdollisimman lähellä 
kotiaan. Lisäksi jäsenvaltioiden on tärkeää varmistaa, että rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamiseksi ja helpottamiseksi perustetut järjestelmät eivät olisi kooltaan ja 
kustannuksiltaan suhteettomia rajatylittävän toiminnan tasoon nähden ja että niillä ei olisi 
laajempia tahattomia vaikutuksia kansallisiin terveydenhuoltojärjestelmiin kokonaisuutena.

Tarkistus 11
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Tämän direktiivin tavoitteena on antaa 
säännöt toisessa jäsenvaltiossa 
syntyneiden terveydenhuollon 
kustannusten korvaamisesta potilaille, 
jotka päättävät terveydenhoitoa 
saadakseen mennä toiseen jäsenvaltioon, 
ja mahdollistaa jäsenvaltioiden yhteistyö 
terveysteknologian arvioinnissa ja 
osaamiskeskusten ja sähköisen 
terveydenhuollon kehittämisessä samalla, 
kun otetaan täysimääräisesti huomioon 
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sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon 
sekä erityisesti sairauteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

kansallinen toimivalta terveydenhuollon 
järjestämisessä ja tarjoamisessa yleisen 
saatavuuden, yhteisvastuullisuuden, 
kohtuuhintaisuuden, alueellisesti 
tasavertaisen saatavuuden sekä 
demokraattisen valvonnan periaatteiden 
mukaisesti. Siinä otetaan täysimääräisesti 
huomioon jäsenvaltioiden vastuu 
terveydenhuollosta perustamissopimuksen 
mukaisesti, myös terveyteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien määrittämisessä 
sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon 
sekä erityisesti sairauteen liittyvien 
sosiaaliturvaetuuksien järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

Or. en

Tarkistus 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Tässä direktiivissä "rajatylittävällä 
terveydenhuollolla" tarkoitetaan 
terveydenhuollon käyttöä muussa kuin 
potilaan asuinjäsenvaltiossa, kun potilas 
päättää mennä toiseen jäsenvaltioon 
saamaan hoitoa.

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

Or. en

Tarkistus 13
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Tässä direktiivissä "rajatylittävällä 
terveydenhuollolla" tarkoitetaan 
ainoastaan terveydenhuollon käyttöä
ulkomailla (eli potilas menee toisessa 
jäsenvaltiossa toimivan terveydenhuollon 
tarjoajan luo saadakseen hoitoa); tästä 
käytetään nimitystä "potilaiden 
liikkuvuus".

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

– valtioiden rajat ylittävä 
terveydenhuollon tarjonta (eli palvelun 
tarjoaminen yhden jäsenvaltion alueelta 
toisen jäsenvaltion alueelle); esimerkiksi 
etälääketieteen palvelut, etädiagnoosit ja -
lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut
– terveydenhuollon tarjoajan pysyvä 
läsnäolo (eli terveydenhuollon tarjoajan 
sijoittautuminen toiseen jäsenvaltioon) ja
– henkilöiden tilapäinen läsnäolo (eli 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
liikkuvuus, esim. muuttaminen tilapäisesti 
potilaan jäsenvaltioon tarjoamaan 
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palveluja).

Or. fr

Tarkistus 14
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Muista jäsenvaltioista tulevia potilaita 
olisi kohdeltava yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisen kanssa, ja 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa 
tunnustettujen tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä koskevien periaatteiden 
mukaisesti heitä ei pitäisi millään tavoin 
syrjiä sukupuolen, rodun, ihonvärin, 
etnisen tai sosiaalisen alkuperän, 
geneettisten ominaisuuksien, kielen, 
uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai 
muiden mielipiteiden, kansalliseen 
vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, 
syntyperän, vammaisuuden, iän tai 
sukupuolisen suuntautumisen perusteella. 
Tämän vuoksi on vaadittava, että 
Euroopan unionin 
terveydenhuoltojärjestelmien yhteiset 
perusarvot, jotka neuvosto hyväksyi 
kesäkuussa 2006 ja joita ovat 
universaalisuus, korkealaatuiseen hoitoon 
pääsy, tasapuolisuus ja 
yhteisvastuullisuus, ovat Euroopan 
sosiaalisen suojan keskeinen osatekijä.
Jäsenvaltiot voivat tehdä eron eri 
potilasryhmille annettavassa hoidossa vain, 
jos ne voivat osoittaa, että tämä on 
perusteltua oikeutetuista lääketieteellisistä 
syistä, kuten erityistoimenpiteissä, jotka on 
suunnattu naisille tai tietyille ikäryhmille 
(esim. ilmaiset rokotukset lapsille tai 
vanhuksille). Koska tässä direktiivissä 
lisäksi noudatetaan perusoikeuksia ja 
kunnioitetaan varsinkin Euroopan unionin 
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alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 
2000 annetun neuvoston direktiivin 
2000/43/EY ja muiden EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklan 
täytäntöönpanemiseksi annettujen 
direktiivien soveltamista. Tämä huomioon 
ottaen direktiivissä säädetään, että potilaita 
on kohdeltava yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa; 
tähän sisältyy se, että heidän on voitava 
hyödyntää yhteisön lainsäädännössä ja 
hoitojäsenvaltion lainsäädännössä 
säädettyä suojelua syrjintää vastaan.

perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita, se on pantava täytäntöön ja sitä 
on sovellettava ottaen täysimääräisesti 
huomioon oikeus yhdenvertaisuuteen lain 
edessä sekä syrjimättömyysperiaate 
perusoikeuskirjan 20 ja 21 artiklaan 
kirjattujen yleisten oikeusperiaatteiden 
mukaisesti. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rajoittamatta rodusta tai etnisestä 
alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 
2000 annetun neuvoston direktiivin 
2000/43/EY ja muiden 
perustamissopimuksen 13 artiklan 
täytäntöönpanemiseksi annettujen 
direktiivien soveltamista. Tämä huomioon 
ottaen direktiivissä säädetään, että potilaita 
on kohdeltava yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa; 
tähän sisältyy se, että heidän on voitava 
hyödyntää yhteisön lainsäädännössä ja 
hoitojäsenvaltion lainsäädännössä 
säädettyä suojelua syrjintää vastaan.

Or. fr

Tarkistus 15
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) On korostettava tarvetta toteuttaa 
erityisiä toimenpiteitä, jotta naisilla on 
yhtäläiset mahdollisuudet käyttää julkisia 
terveydenhuoltojärjestelmiä. Tämä koskee 
sekä naisille ja miehille tarkoitettuun 
hoitoon pääsyä että gynekologisten 
palvelujen ja synnytyssairaalapalvelujen 
saatavuutta ja pääsyä Maailman 
terveysjärjestön 56:nnessa maailman 
terveyskokouksessa 24 päivänä 
huhtikuuta 2003 vahvistaman 
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perusterveydenhuollon määritelmän1

mukaiseen terveydenhoitoon, äitiyshuolto 
ja lasten terveyspalvelut mukaan 
luettuina. Kaikkien jäsenvaltioiden on 
kunnioitettava naisten oikeutta seksuaali-
ja lisääntymisterveyteen 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
mukaisesti.
________________
1Sihteeristön raportti (A56/27), 
perusterveydenhuoltoa käsittelevä kansainvälinen 
konferenssi, Alma Ata, 25. vuosipäivä.

Or. sv

Tarkistus 16
Claire Gibault

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) On aiheellista korostaa tarvetta 
toteuttaa toimenpiteitä, joilla taataan 
naisille tasa-arvoinen pääsy julkisiin 
terveydenhuoltojärjestelmiin ja heille 
erityisesti tarkoitettuun hoitoon, etenkin 
gynekologisiin ja 
synnytyssairaalapalveluihin sekä 
lisääntymisterveyspalveluihin.

Or. fr

Tarkistus 17
Siiri Oviir

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ja

Perustelu

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 
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jääks pelgalt retoorikaks.

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

Tarkistus 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
turvallista, korkealaatuista ja tehokasta 
valtioiden rajat ylittävää terveydenhuoltoa 
koskevat yleiset puitteet.

Tässä direktiivissä annetaan säännöt 
toisessa jäsenvaltiossa syntyneiden 
terveydenhuollon kustannusten 
korvaamisesta potilaille, jotka päättävät 
terveydenhoitoa saadakseen mennä 
toiseen jäsenvaltioon, ja se mahdollistaa 
jäsenvaltioiden yhteistyön 
terveysteknologian arvioinnissa ja 
osaamiskeskusten ja sähköisen 
terveydenhuollon kehittämisessä samalla, 
kun otetaan täysimääräisesti huomioon 
kansallinen toimivalta terveydenhuollon 
järjestämisessä ja tarjoamisessa yleisen 
saatavuuden, yhteisvastuullisuuden, 
kohtuuhintaisuuden, alueellisesti 
tasavertaisen saatavuuden sekä 
demokraattisen valvonnan periaatteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivin eri tarkoitusperät tulevat selkeämmin esille, kun sen tavoite määritellään tällä 
tavalla. Jo direktiivin tavoitteen kuvauksessa on tärkeää viitata jäsenvaltioiden vastuuseen ja 
kaikkiin niihin periaatteisiin, jotka terveyspolitiikassa olisi otettava huomioon.
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Tarkistus 19
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta valtioiden 
rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevat 
yleiset puitteet.

Tässä direktiivissä vahvistetaan toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavaa turvallista, 
korkealaatuista ja tehokasta 
terveydenhuoltoa koskevat yleiset puitteet 
sekä vahvistetaan jäsenvaltioiden väliset 
yhteistyömekanismit terveydenhuollon 
alalla ottaen täysimääräisesti huomioon 
terveydenhuollon järjestämistä ja 
tarjoamista koskeva kansallinen 
toimivalta.

Or. fr

Tarkistus 20
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan 
terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten 
se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai 
onko se julkista tai yksityistä.

Tätä direktiiviä sovelletaan 4 artiklassa 
tarkoitettuun terveydenhuoltoon.

Or. fr

Tarkistus 21
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) "terveydenhuollolla" tarkoitetaan a) "terveydenhuollolla" tarkoitetaan 
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terveyspalvelua, jonka tarjoaa
terveydenhuollon ammattihenkilö tai joka 
tarjotaan hänen valvontansa alaisena 
hänen harjoittaessaan ammattiaan, 
riippumatta siitä, miten se on järjestetty, 
tarjottu tai rahoitettu kansallisella tasolla, 
tai onko se julkista tai yksityistä

kaikkia terveyspalveluja tai -tuotteita, 
joita terveydenhuollon ammattihenkilö 
tarjoaa tai määrää potilaalleen tämän 
terveydentilan arvioimiseksi, 
ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi, 
riippumatta siitä, miten se on järjestetty, 
tarjottu tai rahoitettu kansallisella tasolla, 
tai onko se julkista tai yksityistä.

Or. fr

Tarkistus 22
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) "rajatylittävällä terveydenhuollolla" 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa potilas on vakuutettuna tai jossa 
terveydenhuollon tarjoaja asuu tai on 
rekisteröityneenä tai sijoittautuneena

b) "rajatylittävällä terveydenhuollolla" 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa, joka 
tarjotaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa potilas on vakuutettuna

Or. fr

Tarkistus 23
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) "terveydenhuollon käyttämisellä 
toisessa jäsenvaltiossa" tarkoitetaan 
terveydenhuoltoa, joka tarjotaan muussa 
kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa potilas on 
vakuutettu

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 24
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla  d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) "terveydenhuollon ammattihenkilöllä" 
tarkoitetaan direktiivin 2005/36/EY 
mukaisesti lääkäriä tai yleissairaanhoidosta 
vastaavaa sairaanhoitajaa tai 
hammaslääkäriä tai kätilöä tai proviisoria 
taikka muuta ammattihenkilöä, joka 
harjoittaa terveydenhuollon alalla 
toimintaa, joka on rajoitettu säänneltyihin
ammatteihin direktiivin 2005/36/EY 3 
artiklan 1 kohdan a alakohdan määritelmän 
mukaisesti

d) "terveydenhuollon ammattihenkilöllä" 
tarkoitetaan direktiivin 2005/36/EY 
mukaisesti lääkäriä tai yleissairaanhoidosta 
vastaavaa sairaanhoitajaa tai 
hammaslääkäriä tai kätilöä tai proviisoria,
muuta ammattihenkilöä, joka harjoittaa 
terveydenhuollon alalla toimintaa, joka on 
rajoitettu säänneltyihin ammatteihin 
direktiivin 2005/36/EY 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan määritelmän mukaisesti, 
taikka muuta henkilöä, joka tarjoaa 
laillisesti terveydenhuoltoa 
hoitojäsenvaltiossa

Or. fr

Tarkistus 25
Claire Gibault

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

Komission teksti Tarkistus

c a) vakuutusyhtiöt, keskinäiset yhtiöt ja 
sairauskassat lopettavat kaikki syrjinnän 
muodot, myös piilosyrjinnän, kun ne 
perustuvat riskitekijöille, jotka liittyvät 
periytyviin tai geneettisiin sairauksiin, 
eivätkä enää laske sairausvakuutuksien ja 
vakuutusmaksujen kustannuksia 
sukupuolen perusteella ja 
indeksisidonnaisen työn luonteen 
perusteella ja lopettavat kustannusten ja 
maksujen laskemiseen sovellettavissa 
mekanismeissa kaikenlaisen syrjinnän, 
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erityisesti naisia vastaan

Or. fr

Tarkistus 26
Gabriela Creţu

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tasa-arvoinen hoitoon pääsy voi vaarantua, jos potilaan on maksettava hoidosta ensin itse ja 
haettava vasta sitten korvausta. Vakuutus- ja hoitojäsenvaltiot voisivat perustaa keskenään 
nopeat korvausjärjestelmät (ainakin taloudellisesti heikossa asemassa olevia potilaita varten, 
jos ei kaikkia potilaita varten). Tarkentamalla, että kustannukset korvataan vakuutetulle, 
suljetaan tämä mahdollisuus pois.
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Tarkistus 27
Siiri Oviir

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla  2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti enintään 
saman tasoisena kuin olisi korvattu, jos 
sama tai samankaltainen hoito olisi annettu 
vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä saadun 
hoidon tosiasiallisia kustannuksia. Mikäli 
potilas tarvitsee välitöntä sairaalahoitoa 
mutta se ei ole taattu 
vakuutusjäsenvaltiossa lääketieteellisesti 
perusteltavissa olevan ajan kuluessa, 
vakuutusjäsenvaltio korvaa kaikki hoidon 
tosiasialliset kustannukset.

Or. ja

Perustelu

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 põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 28
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vakuutusjäsenvaltio voi asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavaa hoitoa hakeville 
potilaille samat ehdot, valintakriteerit ja 
sääntely- ja hallintomuodollisuudet 
terveydenhuollon saamiseksi ja 
kustannusten korvaamiseksi kuin se 
asettaisi, jos sama tai samankaltainen 
terveydenhuolto tarjottaisiin sen alueella, 
mikäli ehdot ja muodollisuudet eivät 
syrjiviä eivätkä muodosta estettä 
henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle, 
edellyttäen että se varmistaa ensin omien 
kansalaistensa, etenkin naisten ja lasten, 
yleisen pääsyn 
terveydenhuoltopalveluihin.

Or. pl

Perustelu

Sen jälkeen, kun vanhoista jäsenvaltioista alkoi tulla laajoin joukoin potilaita uusien 
jäsenvaltioiden hoitolaitoksiin, eräissä laitoksissa on esiintynyt potilaisiin kohdistuvaa 
syrjintää. Vielä pahemmaksi tilanteen tekee se, että kärsijöinä ovat naiset ja lapset.

Tarkistus 29
Gabriela Creţu

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla  4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

on perustuttava puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, jotka tiedetään 
ennalta, ja mekanismin mukaisesti 
korvattavat kustannukset eivät saa olla
vähemmän kuin mitä korvattaisiin, jos 
sama tai samankaltainen terveydenhuolto 
olisi tarjottu vakuutusjäsenvaltion alueella.

Or. en

Perustelu

Tasa-arvoinen hoitoon pääsy voi vaarantua, jos potilaan on maksettava hoidosta ensin itse ja 
haettava vasta sitten korvausta. Vakuutus- ja hoitojäsenvaltiot voisivat perustaa keskenään 
nopeat korvausjärjestelmät (ainakin taloudellisesti heikossa asemassa olevia potilaita varten, 
jos ei kaikkia potilaita varten). Tarkentamalla, että kustannukset korvataan vakuutetulle, 
suljetaan tämä mahdollisuus pois.

Tarkistus 30
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
korvaamista varten sairaalahoidolla 
tarkoitetaan

1. Tämän direktiivin mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
korvaamista varten sairaala- ja 
erikoishoidolla tarkoitetaan 
vakuutusjäsenvaltiossa voimassa olevassa 
lainsäädännössä määritettyä
terveydenhuoltoa, mikäli hoito edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa vähintään 
yhden yön ajan tai vaatii pitkälle 
erikoistuneen ja kalliin lääketieteellisen 
infrastruktuurin tai laitteiden käyttöä tai 
hoidosta aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.

a) terveydenhuoltoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa vähintään 
yhden yön ajan

b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
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erityiseen luetteloon eikä edellytä potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan. Luettelo rajoittuu
– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita tai

– terveydenhuoltoon, jonka käsittämiin 
hoitoihin liittyy potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.

Or. fr

Tarkistus 31
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla  2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii tämän luettelon, ja se 
voi päivittää luetteloa säännöllisesti. 
Tällaiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin oleellisia osia 
täydentämällä sitä, on hyväksyttävä 
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 32
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusjäsenvaltio voi säätää 
ennakkolupajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun sairaalahoidon 

3. Vakuutusjäsenvaltio korvaa 1 kohdassa 
tarkoitetun sairaala- ja erikoishoidon 
kustannukset, jos hoitoon on myönnetty 
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kustannusten korvaamiseksi omasta 
sosiaaliturvajärjestelmästään, kun 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

ennakkolupa.

a) jos hoito olisi tarjottu jäsenvaltion 
alueella, se olisi korvattu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, ja
b) järjestelmän tarkoituksena on käsitellä 
tämän artiklan täytäntöönpanosta 
johtuvaa potilasvirtaa ulkomaille ja 
ehkäistä tilanne, jossa se vaarantaisi tai 
todennäköisesti vaarantaisi vakavasti
i) jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän 
taloudellista tasapainoa, ja/tai
ii) sairaalasektorilla sairaaloiden 
ylikapasiteetin, sairaalahoidon tarjonnan 
epätasapainon sekä logistisen ja 
taloudellisen tuhlauksen välttämiseksi 
toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen jäsenvaltion alueella.

Or. fr

Tarkistus 33
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ennakkolupa on joka tapauksessa 
myönnettävä, jos potilas tarvitsee 
vakuutusjäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmän tavanomaisesti 
tarjoamaa lääketieteellistä hoitoa eikä 
hoitoa voida antaa asuinjäsenvaltiossa 
lääketieteellisesti perusteltavissa olevan 
ajan kuluessa asetuksen (ETY) 1408/71 ja 
asetuksen (EY) N:o 883/2004 mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

On tärkeää huomauttaa tässä kohtaa tämän artiklan soveltamisalan rajoista, jotka johtuvat 
asetusten 1408/71 ja 883/2004 soveltamisesta.

Tarkistus 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Hoitojäsenvaltio voi toteuttaa 
asianmukaisia toimenpiteitä 
potilasvirtaan puuttumiseksi ja estääkseen 
sitä vaarantamasta tai todennäköisesti 
vaarantamasta sairaalasektorilla 
sairaaloiden ylikapasiteetin, 
sairaalahoidon tarjonnan epätasapainon 
sekä logistisen ja taloudellisen tuhlauksen 
välttämiseksi toteutettuja suunnittelu- ja 
järkeistämistoimia, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen kyseisen jäsenvaltion 
alueella. Hoitojäsenvaltion on vältettävä 
kansallisuuteen perustuvaa syrjintää ja 
varmistettava, että vapaata liikkuvuutta 
rajoittavat toimenpiteet rajoitetaan siihen, 
mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista. 
Hoitojäsenvaltion on ilmoitettava näistä 
toimenpiteistä komissiolle.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin 5 artiklassa vahvistetaan hoitojäsenvaltioiden rajatylittävään 
terveydenhuoltoon liittyvät vastuut. Sen sijaan vakuutusjäsenvaltioiden keinoja ohjata 
potilasvirtoja käsitellään muualla (8 artiklassa). Direktiivissä ei kuitenkaan sanota mitään 
hoitojäsenvaltioiden mahdollisuuksista ohjata suuria potilasvirtoja, jotka saattavat vaikuttaa 
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niiden terveydenhuoltojärjestelmään ja mahdollisuuksiin huolehtia terveydenhuoltoon 
liittyvistä tehtävistään.

Tarkistus 35
Gabriela Creţu

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla  4 kohta  b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kyseisen hoidon tai lääketieteellisen 
toimenpiteen kiireellisyys

Or. en

Perustelu

Vaikka monet sairaudet eivät olekaan kivuliaita, ne saattavat edellyttää kiireellistä hoitoa tai 
käsittelyä, joihin liittyy erityisiä lääketieteellisiä menettelyjä.

Tarkistus 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joiden kautta 
potilaat saavat pyynnöstä tietoa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta sekä ehdoista, joita 
sovelletaan muun muassa tilanteessa, 
jossa toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa.

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joiden kautta 
potilaat saavat pyynnöstä tietoa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta. Rajatylittävää hoitoa 
koskevissa tiedoissa on selvästi erotettava 
toisistaan oikeudet, joita potilailla on 
tämän direktiivin nojalla, ja oikeudet, 
jotka johtuvat 3 artiklan 1 kohdan 
f alakohdassa tarkoitetuista 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevista asetuksista.

Or. en
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Perustelu

Jos potilas on omasta vapaasta tahdostaan valinnut hoidon toisessa jäsenvaltiossa, hänen 
oikeutensa muutoksenhakuun, jälkihoitoon jne. poikkeavat sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa vahvistetuista oikeuksista, sillä 
päätöksentekomenettely on erilainen. On olennaisen tärkeää, että potilaat ovat hyvin selvillä 
eri vastuu- ja riskitekijöistä.

Tarkistus 37
Gabriela Creţu

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla  2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

a) tarjottava ja levitettävä potilaille ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöille
tietoa erityisesti potilaiden oikeuksista, 
jotka liittyvät rajatylittävään 
terveydenhuoltoon sekä laatu- ja 
turvallisuustakuisiin, henkilötietojen 
suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

Or. en

Perustelu

Terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat potilaiden ensimmäinen yhteyspiste, ja he tarvitsevat 
tietoa potilaiden oikeuksista sekä voidakseen tarkkailla kaikkia oikeuksia että ohjatakseen 
potilaita saamaan tarvitsemaansa apua.
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Tarkistus 38
Gabriela Creţu

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla  2 kohta  b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) autettava potilaita suojaamaan 
oikeuksiaan ja käyttämään asianmukaisia 
muutoksenhakukeinoja, jos toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta terveydenhuollosta 
on aiheutunut vahinkoa; kansallisen 
yhteyspisteen on erityisesti tiedotettava 
potilaille vaihtoehdoista kiistojen 
ratkaisemiseksi, autettava kartoittamaan 
asianmukaiset tuomioistuimen ulkopuoliset 
ratkaisumenettelyt tapauskohtaisesti ja 
autettava potilaita seuraamaan tarvittaessa 
kiistan käsittelyä

b) tarjottava tietoa siitä, miten toimitaan 
muutoksenhaku- tai vahinkotilanteessa,
autettava potilaita suojaamaan oikeuksiaan 
ja käyttämään asianmukaisia 
muutoksenhakukeinoja, jos toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta terveydenhuollosta 
on aiheutunut vahinkoa; kansallisen 
yhteyspisteen on erityisesti tiedotettava 
potilaille vaihtoehdoista kiistojen 
ratkaisemiseksi, autettava kartoittamaan 
asianmukaiset tuomioistuimen ulkopuoliset 
ratkaisumenettelyt tapauskohtaisesti ja 
autettava potilaita seuraamaan tarvittaessa 
kiistan käsittelyä

Or. en

Perustelu

Kansallisissa yhteyspisteissä on oltava tietoa siitä, miten hoitojäsenvaltiossa toimitaan 
muutoksenhaku- tai vahinkotilanteissa.

Tarkistus 39
Gabriela Creţu

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla  2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamiseen liittyvää yhteistyötä alue- ja 
paikallistasolla sekä tieto- ja 
viestintätekniikan, tilapäisesti tai 
satunnaisesti tarjottavan rajatylittävän 
terveydenhuollon sekä muun rajatylittävän 

2. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamiseen liittyvää yhteistyötä alue- ja 
paikallistasolla sekä viestintää 
ulkomaisten terveydenhuollon tarjoajien 
ja kotimaassa jatkohoitoa antavien 
terveydenhuollon tarjoajien välillä tieto-
ja viestintätekniikan, tilapäisesti tai 

Adlib Express Watermark



PE418.322v01-00 24/24 AM\763941FI.doc

FI

yhteistyön kautta. satunnaisesti tarjottavan rajatylittävän 
terveydenhuollon sekä muun rajatylittävän 
yhteistyön kautta.

Or. en

Perustelu

Hoidon jatkuvuus on potilaan turvallisuuden kannalta elintärkeää. Potilaan alkuperämaan 
terveydenhuoltotiimien olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä hoitomaan terveydenhuolto- ja 
erikoishoitotiimien kanssa hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi.
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