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Tarkistus 15
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäämisehdotus

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää 
asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokuntaa ehdottamaan 
komission ehdotuksen hylkäämistä.

Or. es

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 16
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi rajatylittävässä 
terveydenhuollossa sovellettavista
potilaiden oikeuksista

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi potilaiden 
oikeudesta saada tasapuolisin edellytyksin 
turvallista, korkealaatuista ja tehokasta 
terveydenhuoltoa

Or. es

Perustelu

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.

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

Tarkistus 17
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

– terveydenhuollon käyttö ulkomailla (eli 
potilas menee toisessa jäsenvaltiossa 
toimivan terveydenhuollon tarjoajan luo 

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

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

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

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

Or. es

Perustelu

Rajatylittävän terveydenhuollon käsitteen katsotaan sisältävän potilaiden liikkuvuuden ja 
terveydenhuoltopalvelut, joita voidaan tarjota etäpalveluina. Siksi tässä artiklassa ei ole syytä 
viitata terveydenhuollon ammattihenkilöiden liikkuvuuteen ja terveydenhuollon tarjoajaan.

Tarkistus 18
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön (C-
496/01) perusteella 
yhdenmukaistamistoimien puuttuessa 
yhteisön oikeus ei estä, että 
lupajärjestelyn yhteydessä jäsenvaltio 
pitää kiinni oikeuksistaan 
terveydenhuollon suojelutason osalta 
kyseen ollessa terveydenhuollon 
tarjoajista, jotka ovat sijoittautuneet 
toiseen jäsenvaltioon ja jotka haluavat 
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tarjota palveluja ensimmäisessä 
jäsenvaltiossa vakuutetuille potilaille. 
Tämän luvan saamisehtojen täyttäminen 
ei voi kuitenkaan olla päällekkäinen 
niiden vastaavien laillisten ehtojen 
kanssa, jotka on jo täytetty 
sijoittautumisvaltiossa.

Or. es

Perustelu

Kyse on takuutoimesta kansalaisille siitä, että laatunormit vastaavat ainakin 
vakuutusjäsenvaltion normeja.

Tarkistus 19
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Potilas voi valita parempana 
pitämänsä mekanismin, mutta jos 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
soveltaminen on edullisempaa potilaan 
kannalta, häneltä ei pitäisi riistää 
kyseisellä asetuksella taattuja oikeuksia.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 20
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Direktiivillä ei myöskään pyritä 
antamaan oikeutta korvaukseen toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta hoidosta, jos 
tällainen hoito ei kuulu niihin etuuksiin, 
joista säädetään potilaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä. 
Direktiivillä ei myöskään estetä 
jäsenvaltioita laajentamasta 
luontoisetuusjärjestelmänsä soveltamista 
direktiivin säännösten mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon. 

(25) Direktiivillä ei myöskään pyritä 
antamaan oikeutta korvaukseen toisessa 
jäsenvaltiossa saadusta hoidosta, jos 
tällainen hoito ei kuulu niihin etuuksiin, 
joista säädetään potilaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä, tai 
muuteta tämän oikeuden ehtoja, jos ne 
sisältyvät vakuutusjäsenvaltion 
lainsäädäntöön. Direktiivillä ei myöskään 
estetä jäsenvaltioita laajentamasta 
luontoisetuusjärjestelmänsä soveltamista 
direktiivin säännösten mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon. 

Or. es

Perustelu

Toimivalta terveydenhuollon järjestämiseen kuuluu jäsenvaltioille EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 21
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Käytettävissä olevien tietojen 
perusteella vaikuttaa siltä, että vapaan 
liikkuvuuden periaatteiden soveltaminen 

(31) Tuomioistuimen oikeuskäytännön 
perusteella jäsenvaltiot voivat asettaa 
toisessa valtiossa annettavan 
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toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaan 
terveydenhuoltoon vakuutusjäsenvaltion 
lakisääteisen sairasvakuutusjärjestelmän 
kattamissa rajoissa ei vaaranna 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiä eikä 
niiden sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoituksen kestävyyttä. Yhteisöjen 
tuomioistuin on kuitenkin tunnustanut, 
että ei ole poissuljettua, että vaara 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon mahdollisesta vakavasta 
vaarantumisesta tai tavoite kaikille 
avoimen ja tasapuolisen hoito- ja 
sairaalapalvelun ylläpitämisestä voi 
muodostaa yleistä etua koskevan 
pakottavan syyn, jolla palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevaa rajoitusta 
voidaan perustella. Yhteisöjen 
tuomioistuin on myös tunnustanut, että 
sairaaloiden lukumäärä, niiden 
maantieteellinen jakautuminen, niiden 
organisointitapa, niiden varustelu ja jopa 
lääketieteelliset palvelut, joita ne voivat 
tarjota, ovat kaikki seikkoja, jotka on 
pystyttävä suunnittelemaan. Tässä 
direktiivissä olisi säädettävä 
ennakkolupajärjestelmästä kustannusten 
korvaamiseksi toisessa jäsenvaltiossa 
saadusta sairaalahoidosta, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät: jos hoito olisi 
annettu jäsenvaltion alueella, se olisi 
korvattu sen sosiaaliturvajärjestelmästä, 
ja direktiivin täytäntöönpanosta johtuva 
potilasvirta ulkomaille vaarantaa tai 
todennäköisesti vaarantaa vakavasti 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon ja/tai ulkomaille suuntautuva 
potilasvirta vaarantaa tai todennäköisesti 
vaarantaa vakavasti 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 kyseisen jäsenvaltion 

terveydenhuollon kustannusten 
maksamisen kansallisen järjestelmän 
ennakkoluvan piiriin. Tätä vaatimusta 
pidetään tarpeellisena ja järkevänä 
toimenpiteenä. Näin ollen sairaaloiden 
lukumäärä, niiden maantieteellinen 
jakautuminen, niiden organisointitapa, 
niiden varustelu ja jopa lääketieteelliset 
palvelut, joita ne voivat tarjota, ovat kaikki 
näkökohtia, joita varten on oltava 
mahdollista sellainen suunnittelu, joka on 
tehty yleisesti eri tarpeiden 
tyydyttämiseksi. Toisaalta tällä 
suunnittelulla pyritään takaamaan, että 
kyseisessä valtiossa on riittävä ja pysyvä 
pääsy tasapainotettuun valikoimaan 
korkealaatuista sairaalahoitoa. Toisaalta 
tämä auttaa tyydyttämään toiveen 
resurssien järkevästä käytöstä, mikä 
mahdollistaa taloudellisten, teknisten ja 
inhimillisten resurssien yhteiskunnallisen 
tehokkuuden. 
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alueella. Koska odotettujen potilasvirtojen 
tarkkojen vaikutusten arviointi edellyttää 
monimutkaisia oletuksia ja laskelmia, 
direktiivissä annetaan mahdollisuus 
käyttää ennakkolupajärjestelmää, jos on 
riittävä syy olettaa, että 
sosiaaliturvajärjestelmä vaarantuu 
vakavasti. Tätä olisi sovellettava myös jo 
olemassa oleviin 
ennakkolupajärjestelmiin, jotka täyttävät 
8 artiklassa säädetyt ehdot.

Or. es

Perustelu

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.

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.

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

Tarkistus 22
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä direktiivissä vahvistetaan EU:n 
kansalaisten oikeutta saada tasapuolisin 
edellytyksin turvallista, korkealaatuista ja 
tehokasta terveydenhuoltoa koskevat 
yleiset puitteet sekä vahvistetaan 
jäsenvaltioiden väliset 
yhteistyömekanismit terveyden alalla 
terveydenhuollon järjestämistä ja 
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tarjoamista koskevia kansallisia 
toimivaltoja kunnioittaen.

Or. es

Perustelu

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.

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

Tarkistus 23
Manuel Medina Ortega

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 
terveydenhuoltoon, joka on määritelty 
4 artiklassa ja jota ei ole taattu 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 883/2004.
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Or. es

Perustelu

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.

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

Tarkistus 24
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun sellaiset edellytykset täyttyvät, 
joiden mukaan on myönnettävä asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 22 artiklan mukainen 
lupa mennä toiseen jäsenvaltioon 
saamaan asianmukaista hoitoa, 
sovelletaan kyseisen asetuksen 
säännöksiä eikä tämän direktiivin 6, 7, 8 
ja 9 artiklan säännöksiä sovelleta. 
Vastaavasti kun vakuutettu henkilö 
hakeutuu terveydenhuoltoon toiseen 
jäsenvaltioon muissa olosuhteissa, 
sovelletaan tämän direktiivin 6, 7 8 ja 9 
artiklaa eikä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklaa sovelleta. Jos 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 
2 kohdassa esitetyt luvan myöntämistä 
koskevat edellytykset kuitenkin täyttyvät, 
lupa on myönnettävä ja etuudet tarjottava 
kyseisen asetuksen mukaisesti. Tällöin 
tämän direktiivin 6, 7, 8 ja 9 artiklaa ei 
sovelleta.

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Poisto tehdään oikeudellisen selvyyden vuoksi.

Tarkistus 25
Manuel Medina Ortega

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. es

Perustelu

Kuten johdanto-osan 10 kappaleen tapauksessa rajatylittävän tarveydenhuollon käsitteen 
katsotaan sisältävän potilaiden liikkuvuuden ja terveydenhuoltopalvelut, joita voidaan tarjota 
etäpalveluina. Siksi tässä artiklassa ei ole syytä viitata terveydenhuollon tarjoajiin.

Tarkistus 26
Manuel Medina Ortega

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. es
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Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan turhan alakohdan poistamista.

Tarkistus 27
Manuel Medina Ortega

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 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 28
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa tai haluaa saada
terveydenhuoltoa jossakin jäsenvaltiossa

f) ’potilaalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka saa terveydenhuoltoa 
jossakin jäsenvaltiossa

Or. es
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Perustelu

Oleellista on terveydenhuollon saaminen, ei se, että haluaa saada sitä.

Tarkistus 29
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’vakuutetulla’ tarkoitetaan g) ’vakuutetulla’ tarkoitetaan henkilöä, 
joka on vakuutettu asetuksen (EY) N:o 
883/2004 1 artiklan c alakohdan 
määritelmän mukaisesti

i) ennen asetuksen (EY) N:o 883/2004 
soveltamispäivää henkilöä, joka on 
vakuutettu asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
1, 2 ja 4 artiklan mukaisesti
ii) asetuksen (EY) N:o 883/2004 
soveltamispäivästä lähtien henkilöä, joka 
on vakuutettu asetuksen (ETY) N:o 
883/2004 1 artiklan c kohdan mukaisesti

Or. es

Perustelu

Asetusta (EY) N:o 883/2004 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tarkistus 30
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’vakuutusjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan sitä 
jäsenvaltiota, jossa potilas on vakuutettu

h) ’vakuutusjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan sitä 
jäsenvaltiota, jossa potilas on vakuutettu;
jos potilas asuu laillisesti jäsenvaltiossa 
eikä ole vakuutettu missään 
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eurooppalaisessa 
sosiaaliturvajärjestelmässä, mutta hänelle 
on myönnetty oikeus terveydenhuoltoon, 
niin tässä tapauksessa 
vakuutusjäsenvaltio on asuinjäsenvaltio

Or. es

Perustelu

Ehdotuksessa ei oteta huomioon kaikkia tilanteita, joissa kansalaisille on myönnetty oikeus 
terveydenhuoltoon, mikä ei välttämättä vastaa vakuutetun henkilön käsitettä.

Tarkistus 31
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) 'potilaskansioilla' tarkoitetaan 
kaikkia asiakirjoja, jotka sisältävät koko 
hoidon ajalta erilaisia potilaan tilaa ja 
sairauden etenemistä koskevia tietoja ja 
arvioita.    

Or. es

Perustelu

Direktiivissä mainitaan tämä termi monasti, joten sen määritelmä on sisällytettävä 
direktiiviin.

Tarkistus 32
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

TERVEYDENHUOLLON YHTEISTEN TERVEYDENHUOLLON YHTEISTEN 
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PERIAATTEIDEN 
NOUDATTAMISESTA VASTAAVAT 
JÄSENVALTIOIDEN VIRANOMAISET

PERIAATTEIDEN 
NOUDATTAMISESTA VASTAAVAT 
JÄSENVALTIOT

Or. es

Perustelu

Termin "viranomaiset" käyttö johtaisi välttämättä niiden määrittelemiseen.

Tarkistus 33
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hoitojäsenvaltion viranomaisten vastuu Hoitojäsenvaltion vastuu

Or. es

Perustelu

Poisto, joka on johdonmukainen II luvun otsikon muutoksen kanssa.

Tarkistus 34
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

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 

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 
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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.

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 
päättää, onko vakuutetulla henkilöllä 
oikeus terveydenhuollon kustannusten 
korvaamiseen, korvauksen tasosta ja 
maksusta, joka kyseisen henkilön on 
maksettava itse, riippumatta siitä, missä se 
tarjotaan.

Or. es

Perustelu

Vakuutusjäsenvaltiolla on toimivalta päättää paitsi korvattavasta terveydenhuollosta 
(6 artiklan 1 kohdan viimeinen lause) myös korvauksen tasosta sovellettavasta yhteismaksusta 
kaikissa tapauksissa.

Tarkistus 35
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Toisessa jäsenvaltiossa tarjottava 

terveydenhuolto
Vakuutusjäsenvaltio maksaa korvauksen 
toisessa valtiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta ilman ennakkolupaa 
8 ja 9 artiklan soveltamista rajoittamatta.

Or. es
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Perustelu

Tarkoitus on mukauttaa tapaus oikeuskäytäntöön vaatimalla, että kansalaisten liikkuvuutta ei 
rajoiteta soveltamalla yleisperiaatetta, että ennakkolupaa ei tarvita, samoin kuin 8 artiklan 
oikeuskäytännön tarkoittamaan sairaalahoitoon liittyvät varaukset.

Tarkistus 36
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Muu kuin sairaalahoito

Vakuutusjäsenvaltio ei saa edellyttää 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun muun 
kuin sairaalahoidon kustannusten 
korvaamiseksi ennakkolupaa, jos kyseisen 
hoidon kustannukset olisi maksettu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, jos hoito olisi 
tarjottu sen alueella.

Or. es

Perustelu

Johdonmukaisuus 6 a artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 37
Manuel Medina Ortega

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 
kustannusten korvaamista varten 
sairaalahoidolla ja erityishoidolla
tarkoitetaan vakuutusjäsenvaltion 
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lainsäädännön määritelmän mukaista 
suunniteltua terveydenhuoltoa, joka 
edellyttää potilaan yöpymistä sairaalassa 
ainakin yhden yön tai joka vaatii hyvin 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita tai joka 
merkitsee hoitoja, joista aiheutuu 
potilaalle tai väestölle konkreettinen riski.

a) terveydenhuoltoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa vähintään 
yhden yön ajan
b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
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, johon liittyy hoitoja, 
joista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotuksen määritelmä on vanhanaikainen eikä siinä oteta huomioon nykyisiä 
todellisia olosuhteita, joissa tänä päivänä tarjotaan sairaala- ja erityishoitoa.

Tarkistus 38
Manuel Medina Ortega

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 

Poistetaan.
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valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Direktiiviehdotus rikkoo terveydenhuollon järjestämistä koskevaa toimivaltaa, joka kuuluu 
jäsenvaltioille EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan mukaisesti. Kyse olisi siis 
toissijaisuusperiaatteen rikkomisesta. 

Tarkistus 39
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusjäsenvaltio voi säätää 
ennakkolupajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun sairaalahoidon 
kustannusten korvaamiseksi omasta 
sosiaaliturvajärjestelmästään, kun 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

3. Vakuutusjäsenvaltio voi ottaa 
vastuulleen toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
sairaalahoidon ja erityishoidon 
(vakuutusjäsenvaltion määritelmän 
mukaisesti) kustannukset 1 kohdan 
mukaisesti edellyttäen, että ennakkolupa 
on saatu.

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 
rahoituksen tasapainon 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 
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lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen jäsenvaltion alueella.

Or. es

Perustelu

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.

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

Tarkistus 40
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennakkolupajärjestelmän soveltaminen 
on rajoitettava siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista tällaisen 
vaikutuksen välttämiseksi, eikä se saa olla 
keino mielivaltaiseen syrjintään.

4. Ennakkolupajärjestelmän soveltaminen 
on rajoitettava siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista, eikä se saa 
olla keino mielivaltaiseen syrjintään.

Or. es

Perustelu

Tarkistusta ehdotetaan johdonmukaisuuden säilyttämiseksi edellisen tarkistuksen kanssa.  
Koska 2 kohdan poistamista ehdotetaan, tästä tulisi uusi 3 kohta.



PE418.330v01-00 22/35 AM\764029FI.doc

FI

Tarkistus 41
Manuel Medina Ortegaes

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltion on annettava julkisesti 
tiedoksi kaikki asiaankuuluvat tiedot 3 
kohdan säännösten nojalla käyttöön 
otetusta ennakkolupajärjestelmästä.

5. Vakuutusjäsenvaltion on annettava 
julkisesti tiedoksi luettelo sairaaloista ja 
erikoishoitoyksiköistä sekä kaikki 
asiaankuuluvat tiedot 2 kohdan säännösten 
nojalla käyttöön otetusta 
ennakkolupajärjestelmästä.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan 5 kohdan sisällön siirtämistä 8 artiklan loppuun uuteen kohtaan, 
josta 2 kohdan poistaminen huomioon ottaen tulisi uusi 8 kohta.

Tarkistus 42
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5  a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun vakuutettu henkilö pyytää lupaa 
saada terveydenhuoltoa toisessa 
jäsenvaltiossa, vakuutusjäsenvaltion on 
tarkistettava, täyttyvätkö asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 ehdot, ja niiden täyttyessä 
annettava ennakkolupa kyseisen 
asetuksen mukaisesti. 

Or. es

Perustelu

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 
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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.

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

Tarkistus 43
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Vakuutusjäsenvaltion on määritettävä 
etukäteen ja avoimesti kriteerit 
ennakkoluvan epäämiselle yleisen edun 
mukaisten pakottavien syiden perusteella.

Or. es

Perustelu

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,

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 44
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. Jäsenvaltio voi joka tapauksessa evätä 
ennakkoluvan, jos se pystyy tarjoamaan 
saman hoidon omalla alueellaan 
lääketieteellisesti perusteltavissa olevan 
ajan kuluessa, kun otetaan huomioon 
kyseisen henkilön senhetkinen 
terveydentila ja sairauden todennäköinen 
eteneminen.

Or. es

Perustelu

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

Sólo si son los profesionales sanitarios quienes deciden qué profesionales o centros prestarán 
asistencia se garantiza que tal asistencia cumpla con los niveles de calidad y seguridad 
necesarios. Si decidiera el paciente se producirían situaciones de asistencia sanitaria 
innecesaria (sobre todo, en casos de proveedores privados de la asistencia sanitaria).

Es fundamental que se mantenga la situación actual para garantizar la atención sanitaria 
como servicio público.

Tarkistus 45
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että toisessa jäsenvaltiossa saatavaa 
terveydenhuoltoa koskevat hallinnolliset 
menettelyt, jotka liittyvät 8 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettuun ennakkolupaan, 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta aiheutuneiden 

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava,
että toisessa jäsenvaltiossa saatavaa 
terveydenhuoltoa koskevat hallinnolliset 
menettelyt, jotka liittyvät 8 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuun ennakkolupaan ja 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta aiheutuneiden 
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kustannusten korvaamiseen ja muihin 6 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
ehtoihin ja muodollisuuksiin, perustuvat 
puolueettomiin ja syrjimättömiin 
kriteereihin, jotka julkaistaan ennalta ja 
jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
haluttuun tavoitteeseen nähden. 
Vakuutetulle myönnetään joka 
tapauksessa 3 artiklan 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitettujen 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien asetusten 
nojalla lupa aina, kun asetuksen (EY) N:o 
1408/71 22 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan ja 22 artiklan 2 kohdan 
edellytykset täyttyvät.

kustannusten vastuulle ottamiseen, 
perustuvat puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, jotka 
julkaistaan ennalta ja jotka ovat 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia haluttuun 
tavoitteeseen nähden.

Or. es

Perustelu

Direktiivin ja asetuksen välinen oikeudellinen selvyys.

Tarkistus 46
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisten menettelyjen on oltava 
helppokäyttöisiä ja niillä on voitava 
varmistaa, että pyynnöt käsitellään 
objektiivisesti ja puolueettomasti 
jäsenvaltion ennalta asettamissa ja 
julkaisemissa aikarajoissa.

2. Tällaisten menettelyjen on oltava 
helppokäyttöisiä ja niillä on voitava 
varmistaa, että pyynnöt käsitellään 
objektiivisesti ja puolueettomasti 
jäsenvaltion ennalta asettamissa ja 
julkaisemissa enimmäisaikarajoissa. Näitä 
pyyntöjä käsiteltäessä otetaan huomioon 
kiireellisyys ja henkilöiden olosuhteet.

Or. es

Perustelu

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
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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 
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.

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

Tarkistus 47
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
ennalta ja avoimesti kriteerit, joiden 
perusteella 8 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu ennakkolupa voidaan evätä.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä kohta sisältyy jo 8 artiklaan esitettyyn tarkistukseen (uusi 6 kohta). Sitä ehdotetaan 
poistettavaksi, koska se on turha.

Tarkistus 48
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asettaessaan aikarajoja, joiden Poistetaan.
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kuluessa toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottavaa terveydenhuoltoa koskevat 
pyynnöt on käsiteltävä, jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon seuraavat seikat:
a) kyseessä oleva sairaus 
b) potilaan kivut 
c) potilaan vamman luonne ja 
d) potilaan kyky harjoittaa ammattia.

Or. es

Perustelu

Johdonmukainen 9 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 49
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
terveydenhuoltoa koskeviin hallinnollisiin 
päätöksiin voidaan hakea 
hallintoviranomaiselta muutosta ja ne 
voidaan kiistää tuomioistuinmenettelyssä, 
jossa voidaan päättää myös väliaikaista
toimista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
terveydenhuoltoa koskeviin hallinnollisiin 
päätöksiin voidaan hakea 
hallintoviranomaiselta muutosta ja ne 
voidaan kiistää tuomioistuinmenettelyssä, 
jossa voidaan päättää myös väliaikaisista
toimista. Jäsenvaltioiden on autettava 
kehittämään kansainvälisiä 
tuomioistuimen ulkopuolisia 
ratkaisumenettelyitä kiistoihin, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon.

Or. es

Perustelu

Aikaisempia tarkistuksia vastaavasti. Kun 3 ja 4 kohtaa ehdotetaan poistettavaksi, 5 kohdasta 
tulisi 3 kohta.
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Tarkistuksessa ehdotetaan lisäystä, joka on peräisin 12 artiklan 2 kohdan d alakohdasta, 
koska katsotaan, että jäsenvaltiot ovat vastuussa tästä toiminnasta eivätkä rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten perustettavat kansalliset yhteyspisteet.  

Tarkistus 50
Manuel Medina Ortega

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 toisen 
jäsenvaltion kansalaisille tarjottavasta 
terveydenhuollosta sekä ehdoista, joita 
sovelletaan muun muassa tilanteessa, jossa 
vakuutusjäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa.

Or. es

Perustelu

Tässä artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot antamaan tietoja muilla jäsenvaltioilla olevista 
tiedoista, mikä merkitsee liiallista taakkaa ensin mainituille.  Jotta tiedot olisivat 
käyttökelpoisia kansalaisille, vaadittaisiin jatkuvaa päivitystä, mikä ei tunnu 
toteuttamiskelpoiselta.  Riittäisi, että kukin jäsenvaltio olisi vastuussa omassa maassaan 
annettua terveydenhuoltoa koskevien tietojen antamisesta.

Tarkistus 51
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi kehittää 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
vakiomuotoisen yhteisön formaatin 1 
kohdassa tarkoitettua tiedottamista varten.

3. Jäsenvaltiot voivat komission 
avustuksella kehittää 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
vakiomuotoisen yhteisön formaatin 1 
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kohdassa tarkoitettua tiedottamista varten.

Or. es

Perustelu

Ei ole hyväksyttävää, että komissio voi määrätä vakiomuotoisesta yhteisön formaatista, vaan 
jäsenvaltioiden on sovittava sen laatimisesta ja ne voivat käyttää komission apua.

Tarkistus 52
Manuel Medina Ortega

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, jotka 
ovat toisten jäsenvaltioiden kansalaisia, 
heidän pyynnöstään tietoa erityisesti 
heidän oikeuksistaan, jotka liittyvät 
rajatylittävään terveydenhuoltoon sekä 
laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä vakuutusjäsenvaltiossa
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

Or. es

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 53
Manuel Medina Ortega

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) autettava potilaita, jotka ovat toisten 
jäsenvaltioiden kansalaisia, heidän 
pyynnöstään suojaamaan oikeuksiaan ja 
käyttämään asianmukaisia 
muutoksenhakukeinoja, jos 
vakuutusjäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa; kansallisen yhteyspisteen on 
erityisesti tiedotettava potilaille, jotka ovat 
toisten jäsenvaltioiden kansalaisia, heidän 
pyynnöstään vaihtoehdoista kiistojen 
ratkaisemiseksi, autettava kartoittamaan 
asianmukaiset tuomioistuimen ulkopuoliset 
ratkaisumenettelyt tapauskohtaisesti ja 
autettava potilaita seuraamaan tarvittaessa 
kiistan käsittelyä

Or. es

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 54
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) autettava kehittämään kansainvälisiä 
tuomioistuimen ulkopuolisia 
ratkaisumenettelyitä kiistoihin, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan tämän kohdan poistamista ja sen sisällyttämistä 5 kohtaan (ks. edellinen 
tarkistus), koska katsotaan, että jäsenvaltiot ovat vastuussa tästä toiminnasta eivätkä 
rajatylittävää terveydenhuoltoa varten perustettavat kansalliset yhteyspisteet. 

Tarkistus 55
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vakuutusjäsenvaltion kansallisen 
yhteyspisteen on annettava pyynnöstä 
potilaille muiden jäsenvaltioiden 
kansallisten yhteyspisteiden yhteystiedot. 

Or. es

Perustelu

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 
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Estados miembros.

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

Tarkistus 56
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti

3. Jäsenvaltiot hyväksyvät komission 
avustuksella 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti

a) toimenpiteitä, joita tarvitaan tässä 
artiklassa säädettyjen kansallisten 
yhteyspisteiden verkoston hallintoa varten

a) toimenpiteitä, joita tarvitaan tässä 
artiklassa säädettyjen kansallisten 
yhteyspisteiden verkoston hallintoa varten

b) verkoston sisällä kerättävien ja 
vaihdettavien tietojen luonteen ja tyypin

b) verkoston sisällä kerättävien ja 
vaihdettavien tietojen luonteen ja tyypin

c) suuntaviivat tämän artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa säädetystä potilaille 
tiedottamisesta.

c) suuntaviivat tämän artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa säädetystä potilaille 
tiedottamisesta.

Or. es

Perustelu

Ei ole hyväksyttävää, että komissio voi toteuttaa nämä toimet, vaan jäsenvaltioiden on 
sovittava niiden laatimisesta ja ne voivat käyttää komissiota apunaan.

Tarkistus 57
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Helpottaakseen 1 kohdan 
täytäntöönpanoa komissio toteuttaa

2. Helpottaakseen 1 kohdan 
täytäntöönpanoa jäsenvaltiot toteuttavat 
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komission avustuksella

Or. es

Tarkistus 58
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpiteitä, joiden avulla proviisorien 
tai muiden terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden on mahdollista 
varmentaa lääkemääräyksen aitous ja se, 
antoiko lääkemääräyksen toisessa 
jäsenvaltiossa valtuutettu henkilö, 
kehittämällä yhteisön lääkemääräysmalli ja 
tukemalla sähköisten lääkemääräysten 
yhteentoimivuutta

a) toimenpiteitä, joiden avulla proviisorien 
tai muiden terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden on mahdollista 
varmentaa lääkemääräyksen aitous ja se, 
antoiko lääkemääräyksen toisessa 
jäsenvaltiossa valtuutettu henkilö, 
kehittämällä yhteisön lääkemääräysmalli, 
vahvistamalla sen oikeellisuuden 
todistavat tarpeelliset tiedot ja kielelliset 
vaatimukset ja tukemalla sähköisten 
lääkemääräysten yhteentoimivuutta ja 
potilastietojen luotettavuutta

Or. es

Perustelu

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 atención 
transfronteriza.

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 59
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
yhdessä jäsenvaltiossa määrätyt ja toisessa 
toimitetut lääkkeet on tunnistettu oikein ja 
että potilaalle lääkkeestä annetut tiedot 
ovat ymmärrettäviä

b) toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
yhdessä jäsenvaltiossa määrätyt ja toisessa 
toimitetut lääkkeet on tunnistettu oikein ja 
että potilaalle lääkkeestä annetut tiedot 
ovat ymmärrettäviä; jos määrätyllä 
lääkkeellä on keksitty nimi tai tuotenimi, 
on mainittava myös kansainvälinen 
yleisnimi (INN).

Or. es

Perustelu

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 atención 
transfronteriza.

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.

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

Tarkistus 60
Manuel Medina Ortega

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c a alakohta (nueva)

Komission teksti Tarkistus

c a) toimenpiteitä, joilla vahvistetaan 
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tapaukset, joissa lääkkeet voidaan korvata 
toisilla, esimerkiksi hankintaongelmien 
tai hätätapausten yhteydessä.

Or. es

Perustelu

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 atención 
transfronteriza.

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.

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