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Muudatusettepanek 15
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

Tagasilükkamise ettepanek

Õiguskomisjon palub vastutaval 
keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil teha ettepanek komisjoni 
ettepaneku tagasilükkamiseks.

Or. es

Selgitus

No existe base jurídica para la adopción de una medida jurídica sobre la materia de 
referencia, que obligue a los Estados miembros. 

La propuesta de Directiva propone la creación de un marco comunitario para la asistencia 
sanitaria transfronteriza, materia que no cabe incluir en el art. 2 del TCE. Contrariamente a 
lo que se establece en la propuesta de Directiva, ni los artículos 95 y 152 del Tratado, ni 
ningún otro, dan cobertura a la adopción de la Directiva. 

La directiva no incide directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común, lo que permitiría que pudieran dictarse las disposiciones a las que se refiere el Art. 
94 TCE. Del mismo modo, al no incidir en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior tampoco resulta de aplicación el art. 95 del TCE ni del 152.

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Tratado.

Muudatusettepanek 16
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv patsiendiõiguste 
kohaldamise kohta juurdepääsuks 
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ohutule, kvaliteetsele ja tõhusale 
tervishoiuteenusele võrdsetel tingimustel

Or. es

Selgitus

El marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos 
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Muudatusettepanek 17
Manuel Medina Ortega

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” järgmisi 
tervishoiuteenuste osutamise viise:

– tervishoiuteenuste kasutamine 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;

– 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);
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– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine).

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et piiriülese ravi mõiste sisaldab nii patsientide liikuvust sõna otseses 
mõttes kui ka kaugteenusena osutatavate tervishoiuteenuste liikuvust; leiame, et selles artiklis 
ei ole asjakohane nimetada tervishoiutöötajate ja tervishoiuteenuste pakkujate liikuvust.

Muudatusettepanek 18
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Euroopa Ühenduste Kohtu 
kohtupraktika (kohtuasi C-496/01) taustal 
ei takista ühenduse õigus 
ühtlustamismeetmete puudumise korral 
liikmesriigil nõuda eelloa andmise raames 
teises liikmesriigis asutatud 
tervishoiuteenuste osutajatelt, kes 
soovivad teenuseid pakkuda esimeses 
liikmesriigis kindlustatud patsientidele, 
sama rahvatervise kaitse taset, kui pakub 
esimene liikmesriik. Sellest hoolimata ei 
või tingimusi, mida nad peavad selle loa 
saamiseks täitma, kahekordistada 
võrreldes asukohaliikmesriigis juba 
täidetavate samaväärsete õiguslike 
tingimustega.

Or. es

Selgitus

Selle meetmega tagatakse kodanikele, et standardid ja kvaliteet on vähemalt samaväärsed
kindlustajariigi omadega.
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Muudatusettepanek 19
Manuel Medina Ortega

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

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

La propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación de 
sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se permite el 
establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria transfronteriza. Con 
ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 

Muudatusettepanek 20
Manuel Medina Ortega

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 

(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, 
või muuta sellise õiguse tingimusi, kui 
need on sätestatud kindlustajariigi 
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mitterahaliste hüvitiste skeemi teises 
liikmesriigis osutatavate tervishoiuteenuste 
suhtes vastavalt oma õigusnormidele. 

õigusaktides. Samamoodi ei takistata 
käesoleva direktiiviga liikmesriike 
laiendada oma mitterahaliste hüvitiste 
skeemi teises liikmesriigis osutatavate 
tervishoiuteenuste suhtes vastavalt oma 
õigusnormidele. 

Or. es

Selgitus

EÜ asutamislepingu artikli 152 alusel on tervishoiuteenuste korraldamine liikmesriikide 
pädevuses.

Muudatusettepanek 21
Manuel Medina Ortega

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

(31) Euroopa Kohtu kohtupraktika taustal 
võivad liikmesriigid kehtestada teises 
liikmesriigis saadud haiglaravi kulude 
tasumiseks riiklikust süsteemist eelloa 
taotlemise nõude. Seda nõuet peetakse nii 
vajalikuks kui ka mõistlikuks meetmeks. 
Seega kujutab haiglate arv, nende
geograafiline paiknemine, korraldamise
viis, varustus ja isegi raviteenused, mida 
nad suudavad pakkuda, endast aspekte, 
mida peab olema võimalik kavandada, 
üldjuhul mitmesuguste vajaduste 
rahuldamiseks. Ühelt poolt peaks 
kavandamine tagama piisava ja alalise 
juurdepääsu tasakaalustatud valikus 
kvaliteetsetele haiglaraviteenustele 
kõnealuses riigis. Teisalt aitab see täita 
ressursside ratsionaalse kasutamise soovi, 
mis muudavad võimalikuks rahaliste, 
tehniliste ja inimressursside ühiskondliku 
tõhususe. 
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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

Selgitus

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 ciudadanos, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta, tal y como está concebida, 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. 
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De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Muudatusettepanek 22
Manuel Medina Ortega

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 ELi kodanike juurdepääsuks 
ohututele, kvaliteetsetele ja tõhusatele 
tervishoiuteenustele võrdsetel alustel, 
nagu näevad ette liikmesriikidevahelise 
koostöö mehhanismid tervishoius, 
austades riikide pädevust 
tervishoiuteenuste korraldamise ja 
osutamise alal.

Or. es

Selgitus

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.
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Muudatusettepanek 23
Manuel Medina Ortega

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, mis ei ole reguleeritud 
määrusega (EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise kohta.

Or. es

Selgitus

Si la directiva tuviese como objetivo principal los derechos de los pacientes, el campo de 
aplicación debe ser el que se recoge. Sin embargo, si se centra en la movilidad de los 
pacientes, el ámbito no estaría bien definido. 

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Muudatusettepanek 24
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – Lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on täidetud tingimused, mille 
kohaselt on vastavalt määruse (EÜ) nr 
1408/71 artiklile 22 vaja luba teise 
liikmesriigi territooriumile minemiseks, et 
saada seal vajalikku ravi, kohaldatakse 
nimetatud määruse sätteid ja käesoleva 
direktiivi artiklite 6, 7, 8 ja 9 sätteid ei 
kohaldata. Kui aga kindlustatu soovib 
saada tervishoiuteenust teises liikmesriigis 

välja jäetud



AM\764029ET.doc 11/33 PE418.330v01-00

ET

teistel tingimustel, kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikleid 6, 7, 8 ja 9 ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1408/71 
artiklit 22 ei kohaldata. Kui on täidetud 
määruse (EÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõikes 
2 sätestatud loa andmise tingimused, 
antakse luba ja makstakse hüvitist 
kooskõlas osutatud määrusega. Sellisel 
juhul ei kohaldata käesoleva direktiivi 
artikleid 6, 7, 8 ja 9.

Or. es

Selgitus

Välja jäetud õigusliku selguse huvides.

Muudatusettepanek 25
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) „piiriülene tervishoiuteenus” –
tervishoiuteenus, mida ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud; 

Or. es

Selgitus

Leiame nagu põhjenduse 10 puhul, et piiriülese ravi mõiste sisaldab nii patsientide liikuvust 
sõna otseses mõttes kui ka kaugteenusena osutatavate tervishoiuteenuste liikuvust; leiame, et 
selles artiklis ei ole asjakohane nimetada tervishoiutöötajate ja tervishoiuteenuste pakkujate 
liikuvust.
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Muudatusettepanek 26
Manuel Medina Ortega

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. es

Selgitus

Tehakse ettepanek see lõige välja jätta, sest see on ülearune.

Muudatusettepanek 27
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „tervishoiutöötaja” – meditsiinidoktor, 
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” – iga 
meditsiinipraktik, 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; 

Or. es

Selgitus

Enesestmõistetavatel põhjustel näib asjakohasem nimetus meditsiinipraktik, arvestades et 
tervishoiutöötajate poolseks arstiabi osutamiseks ei ole alati nõutav doktorikraad meditsiinis.
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Muudatusettepanek 28
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab või 
soovib saada liikmesriigis 
tervishoiuteenuseid;

f) „patsient” – füüsiline isik, kes saab 
liikmesriigis tervishoiuteenuseid;

Or. es

Selgitus

Oluline on, et ta saab tervishoiuteenuseid, mitte et „ta soovib” neid saada.

Muudatusettepanek 29
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „kindlustatud isik” – g) „kindlustatud isik” – määruse (EÜ) nr 
883/2004 artikli 1 punktis c antud 
määratluse kohaselt kindlustatud isik;

i) kuni määruse (EÜ) nr 883/2004
kohaldamise kuupäevani: määruse (EÜ) 
nr 1408/71 artiklite 1, 2 ja 4 sätete
kohaselt kindlustatud isik, 
ii) määruse (EÜ) nr 883/2004 
kohaldamise kuupäevast alates: isik, kes 
on kindlustatud isik määruse (EÜ) nr 
883/2004 artikli 1 punkti c tähenduses;

Or. es

Selgitus

Määrus (EÜ) nr 883/2004 jõustub 1. jaanuaril 2009.
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Muudatusettepanek 30
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „kindlustajariik” – liikmesriik, kus 
patsient on kindlustatud;

h) „kindlustajariik” – liikmesriik, kus 
patsient on kindlustatud. Kui patsient elab 
seaduslikult liikmesriigis ja ei ole 
kindlustatud üheski Euroopa 
sotsiaalkindlustussüsteemis, aga tal on 
õigus tervishoiuteenusele, on tema 
kindlustajariigiks elukohaliikmesriik;

Or. es

Selgitus

Ettepanekus ei vaadelda kõiki neid olukordi, kus kodanikel on õigus tervishoiuteenusele, mis 
aga ei lange tingimata kokku kindlustatud isiku mõistega.

Muudatusettepanek 31
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) „patsiendi tervisekaart” või 
„haiguslugu” – dokumentatsioon, mis 
sisaldab patsiendi andmeid, hinnanguid ja 
teavet tema olukorra ja kliinilise arengu 
kohta kogu raviprotsessi vältel.”

Or. es

Selgitus

Ettepanekus võtta vastu direktiiv nimetatakse seda terminit, mistõttu peetakse vajalikuks 
lisada selle määratlus.
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Muudatusettepanek 32
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

LIIKMESRIIGI AMETIASUTUSED, 
KES VASTUTAVAD 
TERVISHOIUTEENUSTE 
ÜLDPÕHIMÕTETE JÄRGIMISE EEST

TERVISHOIUTEENUSTE 
ÜLDPÕHIMÕTETE JÄRGIMISE EEST
VASTUTAVAD LIIKMESRIIGID

Or. es

Selgitus

Sõna „ametiasutused” kasutamisega kaasneks tingimata vajadus nende ametiasutuste mõiste 
määratleda.

Muudatusettepanek 33
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ravi osutava liikmesriigi ametiasutuste
kohustused

Ravi osutava liikmesriigi kohustused

Or. es

Selgitus

Sõna väljajätmine ühtsuse huvides seoses II peatüki pealkirjas tehtud muudatusega.
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Muudatusettepanek 34
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

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

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 
samasuguseid või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud tema 
territooriumil. Kindlustajariigi pädevuses 
on määrata kindlaks tervishoiuteenused, 
mille eest on kindlustatud isikul õigus 
kulude hüvitamisele, samuti hüvitise määr 
ja isiku enda poolt tasumisele kuuluv 
kaasosalus, olenemata tervishoiuteenuste
osutamise kohast.

Or. es

Selgitus

Kindlustajariigi pädevuses ei ole mitte ainult kaetavate tervishoiuteenuste, (artikli 6 lõike 1 
viimane lause), vaid ka hüvitismäära ja igal konkreetsel juhul kohaldatava kaasosaluse 
kindlaksmääramine.
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Muudatusettepanek 35
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Teises liikmesriigis osutatavad 

tervishoiuteenused
Ilma et see piiraks artiklite 8 ja 9 
kohaldamist, ei sea kindlustajariik teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
kulude hüvitamise tingimuseks eelloa 
saamist.

Or. es

Selgitus

See vastab kohtupraktikale, mille kohaselt kodanike liikumisvabadust ei piirata ja 
kohaldatakse üldpõhimõtet, et eelluba ei nõuta; see vastab samuti tingimustele, mis peavad 
olema täidetud artiklis 8 nimetatud kohtupraktikas ette nähtud haiglaravi juhtudel.

Muudatusettepanek 36
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Haiglaväline ravi

Kindlustajariik ei kehtesta teises 
liikmesriigis osutatud haiglavälise ravi 
kulude hüvitamise suhtes eelloa 
taotlemise nõuet, kui tema territooriumil 
osutamise korral oleks kõnealuse ravi 
hüvitanud tema 
sotsiaalkindlustussüsteem.

Or. es
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Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga uue artikli 6a loomise kohta.

Muudatusettepanek 37
Manuel Medina Ortega

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 
kulude hüvitamise tähenduses haiglaravi ja 
eriarstiabi kindlustajariigi õigusaktides 
sätestatud määratluse kohaselt 
kavandatud tervishoiuteenus, kuivõrd see 
eeldab patsiendi haiglasse paigutamist 
vähemalt üheks ööks või nõuab väga 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist või
eeldab ravi, mis kujutab endast konkreetset 
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. es

Selgitus

Komisjoni ettepanekus antud määratlus on iganenud ja selles ei võeta arvesse haiglaravi 
teenuste ja eriarstiabi osutamise tingimuste hetkeseisu.
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Muudatusettepanek 38
Manuel Medina Ortega

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. es

Selgitus

Ettepanek võtta vastu direktiiv puudutab siin tervishoiu korraldamise pädevust, mis on EÜ 
asutamislepingu artikli 152 kohaselt liikmesriikidel, mis tähendab subsidiaarsuse põhimõtte 
rikkumist.

Muudatusettepanek 39
Manuel Medina Ortega

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 võib lõike 1 alusel 
kanda teises liikmesriigis osutatud
haiglaravi ja eriarstiabi maksumuse
(vastavalt kindlustajariigis kehtivale 
määratlusele), tingimusel et selleks on 
saadud eelluba.

a) kui tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil, oleks 
ravikulud kaetud kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu;
b) süsteemi eesmärk on tegeleda 
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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. es

Selgitus

Al proponerse la supresión del apartado 2, pasaría éste a ser el nuevo apartado 2.

Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante 
una autorización previa) de garantizar que se prestará a los ciudadanos una asistencia 
sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados 
de calidad y seguridad. 

La autorización previa constituye una garantía para los 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 40
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eellubade süsteem peab piirduma 
kõnealuse mõju ärahoidmiseks vajaliku ja 
proportsionaalsega ja see ei kujuta endast 
meelevaldse diskrimineerimise vahendit.

4. Eellubade süsteem peab piirduma 
vajaliku ja proportsionaalsega ja see ei 
kujuta endast meelevaldse 
diskrimineerimise vahendit.
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Or. es

Selgitus

See ettepanek tehakse ühtsuse nimel eelmise muudatusettepanekuga. Kuna tehakse ettepanek 
lõige 2 välja jätta, saaks sellest uus lõige 3.

Muudatusettepanek 41
Manuel Medina Ortegaes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriik teeb avalikkusele 
kättesaadavaks kogu asjaomase teabe 
vastavalt lõikele 3 kehtestatud eellubade 
süsteemi kohta.

5. Kindlustajariik avaldab haiglate ja 
eriarstiabi teenuste nimekirja ning kogu 
asjaomase teabe vastavalt lõikele 2
kehtestatud eellubade süsteemi kohta.

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek viia lõike 5 sisu üle artikli 8 lõppu uude lõiku, millest saaks lõike 2 
väljajätmist arvestades uus lõige 8.

Muudatusettepanek 42
Manuel Medina Ortega

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kindlustatute poolt teises liikmesriigis 
tervishoiuteenuste saamiseks esitatud 
taotluste puhul peab kindlustajariik 
kontrollima, kas on täidetud määruses 
(EÜ) nr 883/2004 sätestatud tingimused ja 
kui need on täidetud, siis kas vastavalt 
sellele määrusele tuleb anda eelluba. 
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Or. es

Selgitus

Nuevo apartado 5 bis, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Es más, la propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación 
de sistemas de seguridad social, creando dos sistemas paralelos para la atención sanitaria 
transfronteriza. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 

Muudatusettepanek 43
Manuel Medina Ortega

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Kindlustajariik täpsustab üldsuse 
huvi tagamise olulisel kaalutlusel 
eelnevalt ja läbipaistval viisil eelloa 
andmisest keeldumise kriteeriumid.

Or. es

Selgitus

Nuevo apartado 5 ter, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Además de invadir competencias exclusivas de los EEMM, la propuesta de Directiva puede 
generar inequidades entre unos pacientes y otros. 

Introducir el derecho de reembolso para una minoría de pacientes (los que son atendidos en 
otro EM) generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes que son atendidos en su 
propio país. De ahí la necesidad de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado Miembro emisor y también de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM, 
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Muudatusettepanek 44
Manuel Medina Ortega

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Igal juhul võib liikmesriik eelloa 
andmisest keelduda, kui sama raviteenust 
võidakse osutada tema territooriumil 
meditsiiniliselt õigustatud tähtaja sees, 
arvestades asjaomase isiku tervise 
hetkeseisundit ja tõenäolist haiguskulgu.

Or. es

Selgitus

Uus lõige 5 c kooskõlas lõike 2 väljajätmisega.

Ainult juhul, kui tervishoiutöötajad ise otsustavad, mis spetsialistid või keskused 
tervishoiuteenust osutavad, on tagatud, et tervishoiuteenus vastab vajalikule kvaliteedi- ja 
ohutusasemele. Kui otsustaks patsient, esineks mittevajaliku arstiabi olukordi (eriti erasektori 
tervishoiuteenuste pakkujate juhtudel).

On peamine, et tervishoiuteenuste tagamiseks avaliku teenusena säiliks praegune olukord.

Muudatusettepanek 45
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariik tagab, et 
haldusmenetlused, mis on seotud 
tervishoiuteenuste kasutamisega teises 
liikmesriigis seoses eelloa andmisega 
vastavalt artikli 8 lõikele 3, teises 
liikmesriigis saadud tervishoiuteenuste 
kulude hüvitamisega ning teiste artikli 6 
lõikes 3 osutatud tingimuste ja ametlike 
nõuetega põhinevad objektiivsetel, 
mittediskrimineerivatel ja eelnevalt 

1. Kindlustajariik tagab, et 
haldusmenetlused, mis on seotud 
tervishoiuteenuste kasutamisega teises 
liikmesriigis seoses eelloa andmisega 
vastavalt artikli 8 lõikele 2, ja teises 
liikmesriigis saadud tervishoiuteenuste 
kulude katmine põhinevad objektiivsetel, 
mittediskrimineerivatel ja eelnevalt 
avaldatud kriteeriumidel, mis on seatud 
eesmärgi saavutamise seisukohast 
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avaldatud kriteeriumidel, mis on seatud 
eesmärgi saavutamise seisukohast 
vajalikud ja proportsionaalsed. Igal juhul 
tuleb kindlustatud isikule anda alati luba 
vastavalt artikli 3 lõike 1 punktis f 
osutatud sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise määrustele, kui määruse 
1408/71 artikli 22 lõike 1 punktis c ja 
lõikes 2 esitatud tingimused on täidetud.

vajalikud ja proportsionaalsed.

Or. es

Selgitus

Direktiivi ja määruse vahelise õigusliku selguse huvides.

Muudatusettepanek 46
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik sellised menetlussüsteemid peavad 
olema hõlpsasti kättesaadavad ja suutma 
tagada, et taotlusi käsitletakse objektiivselt 
ja erapooletult ettenähtud tähtaja jooksul ja 
tehakse liikmesriikide poolt eelnevalt 
teatavaks.

2. Kõik sellised menetlussüsteemid peavad 
olema hõlpsasti kättesaadavad ja suutma 
tagada, et taotlusi käsitletakse objektiivselt 
ja erapooletult ettenähtud maksimaalse
tähtaja jooksul ja tehakse liikmesriikide 
poolt eelnevalt teatavaks. Nende taotluste 
käsitlemisel võetakse arvesse iga 
üksikjuhu kiireloomulisust ja 
iseloomulikke asjaolusid.

Or. es

Selgitus

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de gate-
keepers del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia sanitaria 
innecesaria. 

La autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su 
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derecho a ejercer la movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una 
garantía para los 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. Podrá orientarse al ciudadano para que reciba el tratamiento que resulte necesario y
pueda garantizarse que se prestará en condiciones de seguridad y calidad suficientes.

Muudatusettepanek 47
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid täpsustavad eelnevalt ja 
läbipaistval viisil artikli 8 lõikes 3 
osutatud eelloa andmisest keeldumise 
kriteeriumid.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

See lõige on juba sisse arvestatud muudatusettepanekus, mis tehakse artikli 8 kohta (uus 
lõige 6). Tehakse ettepanek see välja jätta, sest see on ülearune.

Muudatusettepanek 48
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tähtaegade kehtestamisel, mille jooksul 
tuleb läbi vaadata taotlused 
tervishoiuteenuste kasutamiseks teises 
liikmesriigis, võtavad liikmesriigid arvesse 
järgmist:

välja jäetud

a) tervislik seisund, 
b) patsiendi valu suurus, 
c) patsiendi puude laad 
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d) patsiendi suutlikkus kutsealal töötada.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas artikli 9 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 49
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste 
kasutamisega seotud haldusotsused on 
võimalik halduskorras läbi vaadata ning 
kohtus vaidlustada, kaasa arvatud ajutiste 
meetmete võtmine.

3. Liikmesriigid tagavad, et teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste 
kasutamisega seotud haldusotsused on 
võimalik halduskorras läbi vaadata ning 
kohtus vaidlustada, kaasa arvatud ajutiste 
meetmete võtmine. Liikmesriigid 
edendavad rahvusvahelise kohtuvälise 
skeemi arendamist piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamisest tekkinud 
vaidluste lahendamiseks.

Or. es

Selgitus

Sidususe huvides eelmiste muudatusettepanekutega: kuna tehakse ettepanek lõiked 3 ja 4 
välja jätta, muutub lõige 5 lõikeks 3.

Tehakse ettepanek lisada lõik, mis tuleneb artikli 12 lõike 2 punktist d, kuna leitakse, et nende 
kohtumenetluste eest vastutavad liikmesriigid ja mitte riiklikud piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid.



AM\764029ET.doc 27/33 PE418.330v01-00

ET

Muudatusettepanek 50
Manuel Medina Ortega

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 taotluse korral 
teiste liikmesriikide kodanikel saada teavet
tervishoiuteenuste saamise ning nende 
suhtes kohaldatavate nõuete ja tingimuste 
kohta, sealhulgas juhul, kui nad on 
kannatanud kahju oma liikmesriigis 
saadud tervishoiuteenuse tagajärjel.

Or. es

Selgitus

See artikkel kohustab liikmesriike andma teavet andmete kohta, mille andmine on teiste 
liikmesriikide võimuses, mis tähendab esimeste jaoks ülemäärast lisakoormust. Pealegi oleks 
selleks, et teave oleks kodanikele tarvilik, vaja pidevat teabe uuendamist, mis näib teostamatu. 
Leiame, et piisab sellest, kui iga liikmesriik vastutab oma enda territooriumil osutatavate 
tervishoiuteenuste kohta teabe andmise eest.

Muudatusettepanek 51
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonil on õigus kooskõlas artikli 19 
lõikes 2 osutatud korraga töötada välja 
ühenduse standardvorm lõikes 1 viidatud 
eelneva teabe jaoks.

3. Liikmesriigid võivad komisjoni abiga
kooskõlas artikli 19 lõikes 2 osutatud 
korraga töötada lõikes 1 viidatud eelneva 
teabe jaoks välja ühenduse standardvormi.

Or. es

Selgitus

Ei peeta vastuvõetavaks, et komisjon võib kehtestada ühenduse standardvormi, vaid 
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liikmesriigid peavad olema need, kes lepivad nende väljatöötamises kokku, milleks nad võivad 
kasutada komisjoni abi.

Muudatusettepanek 52
Manuel Medina Ortega

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 
kohaldatavate tingimuste kohta;

a) teiste liikmesriikide patsientidele nende 
eelneva taotluse korral 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 oma liikmesriigis, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta; 

Or. es

Selgitus

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Muudatusettepanek 53
Manuel Medina Ortega

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) abistada patsiente nende õiguste 
kaitsmisel ja asjakohase heastamise 

b) abistada teiste liikmesriikide patsiente 
eelneva taotluse korral nende õiguste 
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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;

kaitsmisel ja asjakohase heastamise 
taotlemisel, kui oma liikmesriigis 
kasutatud tervishoiuteenuste tagajärjel on 
tekkinud kahju; riiklik kontaktpunkt 
teavitab teiste liikmesriikide patsiente 
eelneva taotluse korral 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. es

Selgitus

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Muudatusettepanek 54
Manuel Medina Ortega

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) edendada rahvusvahelise kohtuvälise 
lahendusskeemi arendamist piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamisest tekkinud 
vaidluste lahenda.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek see lõik välja jätta ja võtta see sisse lõikesse 9.5 (vt varasem 
muudatusettepanek), kuna leitakse, et nende kohtumenetluste eest vastutavad liikmesriigid ja 
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mitte riiklikud piiriüleste tervishoiuteenuste kontaktpunktid.

Muudatusettepanek 55
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kindlustajariigis asuv riiklik 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunkt annab patsientidele, kes 
seda taotlevad, teiste liikmesriikide riiklike 
kontaktpunktide kontaktandmed. 

Or. es

Selgitus

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Muudatusettepanek 56
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vastu:

3. Liikmesriigid võtavad komisjoni abiga
artikli 19 lõikes 2 sätestatud korras vastu:

a) käesolevas artiklis ettenähtud riiklike 
kontaktpunktide võrgustiku juhtimiseks 
vajalikud meetmed;

a) käesolevas artiklis ettenähtud riiklike 
kontaktpunktide võrgustiku juhtimiseks 
vajalikud meetmed;

b) võrgustiku raames kogutavate ja b) võrgustiku raames kogutavate ja 
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vahetatavate andmete laadi ja liigi; vahetatavate andmete laadi ja liigi;
c) käesolevas artikli lõike 2 punktis a 
ettenähtud patsienditeabe suunised.

c) käesolevas artikli lõike 2 punktis a 
ettenähtud patsienditeabe suunised.

Or. es

Selgitus

Ei peeta vastuvõetavaks, et komisjon võib teostada need toimingud, vaid liikmesriigid peavad 
olema need, kes lepivad nende väljatöötamises kokku, milleks nad võivad kasutada komisjoni 
abi.

Muudatusettepanek 57
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 rakendamise hõlbustamiseks 
võtab komisjon vastu:

2. Lõike 1 rakendamise hõlbustamiseks 
võtavad liikmesriigid komisjoni abiga
vastu:

Or. es

Muudatusettepanek 58
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) meetmed, mis võimaldavad farmatseudil 
või mõnel teisel tervishoiutöötajal 
kontrollida retsepti ehtsust ja seda, kas 
retsepti on teises liikmesriigis välja 
kirjutanud volitatud isik, kusjuures 
töötatakse välja ühenduse retsepti vorm ja 

a) meetmed, mis võimaldavad farmatseudil 
või mõnel teisel tervishoiutöötajal 
kontrollida retsepti ehtsust ja seda, kas 
retsepti on teises liikmesriigis välja 
kirjutanud volitatud isik, kusjuures 
töötatakse välja ühenduse retsepti vorm, 
kehtestades nende kehtivuse tagamiseks 
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toetatakse e-retseptide koostalitlusvõimet; vajalikud andmed ja keelenõuded, ja 
toetatakse e-retseptide koostalitlusvõimet
ja patsiendi andmete konfidentsiaalsust;

Or. es

Selgitus

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de piiriülene ravi.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Muudatusettepanek 59
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) meetmed, millega tagatakse, et ühes 
liikmesriigis väljakirjutatud ja teises 
liikmesriigis kätteantavad ravimid on 
korrektselt identifitseeritud ja et tooteteave 
on patsiendi jaoks arusaadav;

b) meetmed, millega tagatakse, et ühes 
liikmesriigis väljakirjutatud ja teises 
liikmesriigis kätteantavad ravimid on 
korrektselt identifitseeritud ja et tooteteave 
on patsiendi jaoks arusaadav. Juhul kui 
väljakirjutatud retseptiravimi nimetus on 
väljamõeldud nimetus või kaubamärk, 
märgitakse lisaks ravimi rahvusvaheline 
mittekaubanduslik nimetus (INN).

Or. es

Selgitus

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de piiriülene ravi.
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No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Muudatusettepanek 60
Manuel Medina Ortega

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) meetmed võimaliku ravimite 
asendamise juhtude 
kindlaksmääramiseks, nagu ravimite 
ajutine puudumine turul või 
kiireloomulised juhud.

Or. es

Selgitus

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de piiriülene ravi.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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