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Muudatusettepanek 440
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 on välja jäetud.

Or. en

Selgitus

EÜ asutamislepingu artikli 152 kohaselt on liikmesriikidel ainupädevus otsustada, kuidas nad 
oma tervishoiusüsteeme korraldavad ja rahastavad, ning see hõlmab ka nende pädevust 
kindlaks määrata, mida mõistetakse haiglaravi all. Euroopa Liidul ja eriti Euroopa 
Komisjonil puudub selles valdkonnas pädevus ja seepärast tuleb artikkel 8 välja jätta. Teiseks 
läheb komisjoni ettepanek eellubade süsteemi kohta seoses haiglaravi osutamisega teises 
liikmesriigis palju kaugemale Euroopa Kohtu pretsedendiõigusest ja tuleb samuti välja jätta.

Muudatusettepanek 441
Iles Braghetto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haiglaravi ja eriarstiabi Eelluba

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tunnistatakse, et eellubade süsteemid on patsientide jaoks 
väärtuslikud, luues nende jaoks selguse järgmistes küsimustes: millist hüvitist neil on õigus 
saada, millised kulud nad ise peavad katma, milline on mis tahes vajaliku järelhoolduse 
saamise kord ja mis juhtub siis, kui midagi valesti läheb. Kõnealuseid kaalutlusi kohaldatakse 
võrdväärselt ka haiglates ja muudes raviasutustes osutatavate tervishoiuteenuste suhtes, nagu 
ka küsimused vajadusest kavandada teenuseid ja hallata nende rahalisi vahendeid, kes 
tervishoiusüsteeme juhivad.
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Muudatusettepanek 442
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haiglaravi ja eriarstiabi Tervishoiuteenus

Or. pl

Muudatusettepanek 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesoleva direktiivi kohaselt on teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
hüvitamise tähenduses haiglaravi ja 
eriarstiabi liikmesriigi õigusaktides 
määratletud tervishoiuteenus, mille suhtes 
rakendatakse planeerimist, kui see nõuab 
patsiendi haiglasse paigutamist vähemalt 
üheks ööks või spetsiaalsete ja kulukate 
meditsiinilise infrastruktuuri või seadmete 
kasutamist või hõlmab ravi, mis kujutab 
endast erilist ohtu patsiendi või 
elanikkonna jaoks.

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks ööks.

b) eriraviteenuste nimekirjas olev 
tervishoiuteenus, mis ei nõua patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks 
ööks. Nimekirjas piirdutakse: 
- tervishoiuteenustega, mis nõuavad
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist või
- tervishoiuteenustega, mis hõlmavad ravi, 
mis kujutab endast erilist ohtu patsiendi või 
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elanikkonna jaoks.
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.
3. Kindlustajariik võib kehtestada
eellubade süsteemi teises liikmesriigis 
osutatud haiglaravi maksumuse 
hüvitamiseks enda 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

3. Kindlustajariik nõuab eelloa taotlemist 
teises liikmesriigis osutatud haiglaravi või 
eriarstiabi maksumuse tasumiseks või 
hüvitamiseks vastavalt lõike 1 kohasele 
kindlustajariigi määratlusele.

a) kui tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil, oleks 
ravikulud kaetud kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu; 
b) süsteemi eesmärk on tegeleda 
käesoleva artikli rakendamisest tingitud 
patsientide väljavooluga ja vältida, et see 
kahjustab tõsiselt või võib tõenäoliselt 
tõsiselt kahjustada:
i) liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu ja/või 
ii) haiglasektori planeerimist ja 
ratsionaliseerimist, mida tehakse haiglate 
ülekoormatuse, haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikmesriigi 
territooriumil.
4. Eellubade süsteem peab piirduma 
kõnealuse mõju ärahoidmiseks vajaliku ja 
proportsionaalsega ja see ei kujuta endast 
meelevaldse diskrimineerimise vahendit.

4. Eelloa andmisest keeldumine peab 
piirduma vajaliku ja proportsionaalsega ja 
see ei kujuta endast meelevaldse 
diskrimineerimise vahendit.

4 a. Lõike 1 alusel nõutava eelloa 
andmisest võib keelduda, kui tehakse 
kindlaks, et transportimine võib ohustada 
patsiendi tervislikku seisundit või 
ravimist. 
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5. Liikmesriik teeb avalikkusele 
kättesaadavaks kogu asjaomase teabe 
vastavalt lõikele 3 kehtestatud eellubade 
süsteemi kohta.

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

Or. fr

Selgitus

Kuna esialgses ettepanekus tunnistati liikmesriikidevahelisi erinevusi tervishoiuteenuste 
hüvitamisel sotsiaalkindlustussüsteemide poolt, ei tundu haiglaravi määratlemine 
komiteemenetluse korras asjakohane, sest vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele on see üksnes 
liikmesriikide küsimus. Ühised kriteeriumid tuleks siiski määratleda. Pealegi eelistaksid 
patsiendid, kui kindlustajariik määrab kindlaks, missuguseid õigustekste oleks neil soodsam 
rakendada.

Muudatusettepanek 444
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Statsionaarset ravi ja sellega 
võrdsustatud ravi reguleeritakse määruse 
(EMÜ) nr 1408/71 sätetega ning artikli 6 
sätteid nende suhtes ei kohaldata. 
Liikmesriigid määratlevad käesoleva 
direktiivi tähenduses statsionaarse ravi 
mõiste.

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks 
ööks.

Liikmesriigid koostavad nimekirja 
raviteenustest, mis nõuavad spetsiaalsete 
ja kulukate meditsiinilise infrastruktuuri 
või seadmete kasutamist või hõlmavad 
ravi, mis kujutab endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks ning mis 
on seepärast võrdsustatud statsionaarse 
raviga.

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

Or. nl

Selgitus

Het amendement komt hieraan tegemoet door duidelijk te stellen dat voor ambulante zorg de 
de naast elkaar bestaande procedures (verordening en D&K-procedure) blijven bestaan. 
Voor ziekenhuiszorg is het belangrijk dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot not toe geoordeeld 
dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. Dit heeft te 
maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de mogelijkheid om het 
eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen plannen.

Muudatusettepanek 445
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesoleva direktiivi kohaselt on teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
hüvitamise tähenduses haiglaravi 
plaaniline eriarstiabi, mis nõuab 
kõrgetasemelist meditsiinilist ja tehnilist 
pädevust. Iga liikmesriik otsustab ise, 
milliseid meetmeid peetakse eriarstiabiks.

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: 
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- 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. sv

Selgitus

On oluline, et haiglaravi mõiste ei põhineks kriteeriumil, mille kohaselt patsient peab veetma 
haiglas vähemalt ühe öö, sest selline mõiste oleks eksitav. Selle asemel peaks määratlus 
põhinema asjaolul, kas tegemist on eriarstiabiga, mis nõuab kõrgetasemelist meditsiinilist ja 
tehnilist pädevust.

Muudatusettepanek 446
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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 

- tervishoiuteenus, mis on spetsialiseeritud 
ja/või nõuab kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist,
või 

- tervishoiuteenustega, mis hõlmavad ravi, 
mis kujutab endast erilist ohtu patsiendi või 
elanikkonna jaoks.

- tervishoiuteenus, mis hõlmab ravi, mis 
kujutab endast erilist ohtu patsiendi või 
elanikkonna jaoks.
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Or. sv

Selgitus

Ööbimise kriteerium on vanamoodne ja võib takistada tervishoiusektori arenemist. Lisaks on 
kõnealune kriteerium suvaline, kuna liikmesriikide vahel ja sees eksisteerivad erinevused 
seoses sellega, millised raviviisid nõuavad patsiendi haiglas ööbimist. Seda on ka raske 
kohaldada. Selle asemel peaks haiglaravi määratlus põhinema sellise ravi spetsialiseeritud 
ja/või kulukal iseloomul, vaatamata sellele, kas see nõuab patsiendi haiglas ööbimist või 
mitte.

Muudatusettepanek 447
Anja Weisgerber

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 peetakse 
teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste hüvitamise tähenduses 
haiglaraviks ja eriarstiabiks
tervishoiuteenust, mis vastavalt asjaomase 
kindlustajariigi eeskirjadele nõuab 
asjakohast ravi ning vajab planeerimist, et 
tagada tõhus, majanduslikult tasuv ja 
universaalne meditsiiniline abi selles 
liikmesriigis. Lisaks tervishoiuteenustele, 
mis nõuavad patsiendi haiglas ööbimist 
vähemalt ühel ööl või spetsiaalsete ja 
kulukate meditsiinilise infrastruktuuri või 
seadmete kasutamist või hõlmavad ravi, 
mis kujutab endast erilist ohtu patsiendi 
või elanikkonna jaoks, võib selline ravi 
hõlmata tervishoiuteenuseid, mis vastavalt 
asjaomase kindlustajariigi 
tervishoiualasele lähenemisviisile 
nõuavad muudel põhjustel planeeritud 
infrastruktuuri.

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks 
ööks.
b) eriraviteenuste nimekirjas olev 
tervishoiuteenus, mis ei nõua patsiendi 
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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. de

Selgitus

Esitatud haiglaravi ja eriarstiabi määratlus on liiga kitsas. Saksamaal ei hõlmaks see ei 
osalist statsionaarset ja ambulatoorset ravi ega vaimsete häiretega patsientide hooldamist 
päevakliinikutes. Pädevus määratleda haiglaravi, mis nõuab planeerimist, kuulub ainuüksi 
liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
maksumuse hüvitamise tähenduses 
haiglaravi ja eriarstiabi vastavalt 
kindlustajariigi õigusaktides sätestatud 
määratlusele tervishoiuteenus, mis nõuab 
planeerimist seoses vajadusega paigutada 
patsient vähemalt üheks ööks haiglasse või
nõuab spetsiaalsete ja kulukate 
meditsiinilise infrastruktuuri või seadmete 
kasutamist või hõlmab ravi, mis kujutab 
endast erilist ohtu patsiendi või 
elanikkonna jaoks.

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks 
ööks.
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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 esitatud määratlus ei vasta tänapäeva tegelikkusele ega tingimustele, 
milles haiglaravi ja eriarstiabi praegu osutatakse.

Muudatusettepanek 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks 
ööks.

a) tervishoiuteenus, mis on 
spetsialiseeritud ja/või nõuab kulukate 
meditsiinilise infrastruktuuri või seadmete 
kasutamist;

b) eriraviteenuste nimekirjas olev 
tervishoiuteenus, mis ei nõua patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks 
ööks. Nimekirjas piirdutakse: 

b) tervishoiuteenus, mis hõlmab ravi, mis 
kujutab endast erilist ohtu patsiendi või 
elanikkonna jaoks, või

- tervishoiuteenustega, mis nõuavad 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist
või

c) muud niisuguse ravi liigid, mis haiguse 
iseloomu arvesse võttes on kõige paremini 
teostatavad haiglas.

- tervishoiuteenustega, mis hõlmavad ravi, 
mis kujutab endast erilist ohtu patsiendi või 
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elanikkonna jaoks. 

Or. da

Muudatusettepanek 450
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesoleva direktiivi kohaselt on teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
hüvitamise tähenduses haiglaravi 
tervishoiuteenus, nagu see on määratletud 
kindlustajariigi raviteenuste nimekirjas, 
mis piirdub järgmiste valdkondadega:

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks ööks.

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks ööks,
või

b) eriraviteenuste nimekirjas olev 
tervishoiuteenus, mis ei nõua patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks 
ööks. Nimekirjas piirdutakse:

b) tervishoiuteenus, mis on 
spetsialiseeritud ja nõuab kulukate 
meditsiinilise infrastruktuuri või seadmete 
kasutamist või

- tervishoiuteenustega, mis nõuavad 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist või

b a) tervishoiuteenus, mis hõlmab ravi, 
mis kujutab endast erilist ohtu patsiendi või 
elanikkonna jaoks.

- tervishoiuteenustega, mis 
hõlmavad ravi, mis kujutab endast erilist 
ohtu patsiendi või elanikkonna jaoks.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidevahelised erinevused õigustes ja kliinilistes tavades tähendavad tegelikkuses 
seda, et ühtne ELi raviteenuste nimekiri, mille puhul võib nõuda eelloa taotlemist, põhjustaks 
patsientidele üksnes segadust. Patsientidel peaks olema võimalik tutvuda nimekirjaga, kus on 
välja toodud raviteenused, mille eest koduriigi süsteem nõuab eelloa taotlemist.
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Muudatusettepanek 451
Colm Burke

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 
piirdub teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste hüvitamise puhul
haiglaravi mõiste:

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks ööks.

– tervishoiuteenustega, mis nõuavad
patsiendi haiglasse paigutamist vähemalt 
üheks ööks, või tervishoiuteenustega, mis 
nõuavad spetsiaalsete ja kulukate 
meditsiinilise infrastruktuuri või seadmete 
kasutamist, või

b) eriraviteenuste nimekirjas olev 
tervishoiuteenus, mis ei nõua patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks 
ööks. Nimekirjas piirdutakse: 

– tervishoiuteenustega, mis hõlmavad 
ravi, mis kujutab endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks.

- 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. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täiendada raportööri esialgset mõtet haiglaravi 
määratlusega, mis oleks üldiselt kokku lepitud avalike tervishoiuteenuste haldamise teooria 
tavamääratlusena.
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Muudatusettepanek 452
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks ööks.

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: 

b) tervishoiuteenus, mis ei nõua patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks ööks, 
kuid mis: 

- tervishoiuteenustega, mis nõuavad
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist või 

- nõuab spetsiaalsete ja kulukate 
meditsiinilise infrastruktuuri või seadmete 
kasutamist või

- tervishoiuteenustega, mis hõlmavad ravi, 
mis kujutab endast erilist ohtu patsiendi või 
elanikkonna jaoks. 

- hõlmab ravi, mis kujutab endast erilist 
ohtu patsiendi või elanikkonna jaoks.

Or. da

Muudatusettepanek 453
Claude Turmes, Margrete Auken

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 hõlmavad
teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste hüvitamise puhul
haiglaravi ja eriarstiabi vähemalt:

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks ööks.

a) tervishoiuteenuseid, mis nõuavad
patsiendi haiglasse paigutamist vähemalt 
üheks ööks;

b) eriraviteenuste nimekirjas olev 
tervishoiuteenus, mis ei nõua patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks 

b) tervishoiuteenuseid, mis nõuavad 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist,
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ööks. Nimekirjas piirdutakse: või tervishoiuteenuseid, mis hõlmavad 
ravi, mis kujutab endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks;

- tervishoiuteenustega, mis nõuavad 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist või

b a) tervishoiuteenuseid, mida on vaja 
kavandada, et säilitada üldine juurdepääs, 
taskukohasus ja võrdne territoriaalne 
juurdepääsetavus, hoida kulud kontrolli 
all ning vältida rahaliste, tehniliste ja 
inimressursside märkimisväärset 
raiskamist; 

- tervishoiuteenustega, mis hõlmavad ravi, 
mis kujutab endast erilist ohtu patsiendi või 
elanikkonna jaoks.

b b) tervishoiuteenuseid krooniliste 
haiguste käes kannatavate patsientide 
jaoks, kes vajavad raviteenuseid ja/või 
ravimeid, mida ei turustata tavapäraseid 
jaotuskanaleid pidi ega saa ise 
manustada, nii et nad vajavad haigla või 
eriarstiabi üksuse poolset abi ravimite 
manustamisel või hankimisel. 

Or. en

Selgitus

Et tagada järjepidevus käesoleva artikli pealkirjaga, lisatakse käesoleva 
muudatusettepanekuga sõna eriarstiabi.

Vastavalt Euroopa Kohtu pädevusele on haiglaravi mõiste lahutamatult seotud planeerimise 
vajadusega.

Muudatusettepanek 454
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) kõik tervishoiuteenused, mida 
osutatakse eluohtliku seisundi või 
meditsiiniliselt ettenähtava püsiva 
tervisekahjustuse ohu korral. 

Or. pl
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Muudatusettepanek 455
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks ööks.

a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks ööks
või mis on sellisena määratletud 
kindlustajariigi õigusaktides.

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud haiglaravi määratlus ei vasta tegelikkuses osutatavatele teenustele, nagu 
näiteks ambulatoorne kirurgia. Tegelikkusele vastamiseks peab haiglaravi määratlus toetuma 
kindlustajariigi määratlusele. 

Muudatusettepanek 456
Bill Newton Dunn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Diagnostilisi teste, läbivaatusi ja 
röntgendiagnostikat, mida tavaliselt 
tehakse haiglavälise konsulteerimise 
käigus, käsitletakse haiglavälise ravina, 
kui eelloa saamine tähendab patsiendile 
täiendavat piiriülest külastust.

Or. en

Selgitus

Patsient ei saa ette teada, millised diagnostilised uuringud tervishoiutöötaja talle määrab. 
Praegune sõnastus sunnib patsienti kas taotlema eelluba konsultatsiooni ja võimalike 
diagnostiliste uuringute jaoks või maksma veel ühe külastuse eest.
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Muudatusettepanek 457
Thomas Ulmer

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. de

Muudatusettepanek 458
Marianne Thyssen

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. nl

Selgitus

Vaata artikli 8 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepanek 459
Linda McAvan

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. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud artikli 8 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekuga. 
Liikmesriikidevahelised erinevused õigustes ja kliinilistes tavades tähendavad tegelikkuses 
seda, et ühtne ELi raviteenuste nimekiri, mille puhul võib nõuda eelloa taotlemist, põhjustaks 
patsientidele üksnes segadust. Patsientidel peaks olema võimalik tutvuda nimekirjaga, kus on 
välja toodud raviteenused, mille eest koduriigi süsteem nõuab eelloa taotlemist.

Muudatusettepanek 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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
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Selgitus

Direktiivi ettepanekus on tervishoiuteenuste korraldamise valdkonnas EÜ asutamislepingu 
artikliga 152 liikmesriikidele antud pädevusi kahjustav mõju. See tähendab subsidiaarsuse 
põhimõtte rikkumist. 

Muudatusettepanek 461
Gyula Hegyi

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.

2. Liikmesriigid koostavad nimekirjad ja 
ajakohastavad neid regulaarselt.

Or. hu

Selgitus

Nimekirjade koostamisel on oluline kohandada liikmesriikide erinevaid seisukohti, mistõttu 
me soovitame, et kõnealune ülesanne langeks esmalt liikmesriikidele ja seejärel komisjonile, 
kuid liikmesriigile vastavalt erineval viisil ning liikmesriikide soovituste alusel.

Muudatusettepanek 462
Åsa Westlund

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 

2. Kindlustajariik otsustab, mis liiki 
tervishoiuteenuseid peetakse lõikes 1 
sätestatud kriteeriumide kohaselt 
haiglaraviks, ja teavitab oma otsusest 
komisjoni.
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kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. sv

Selgitus

Liikmesriigid peaksid kõnealuste kriteeriumide põhjal looma isiklikud nimekirjad selle kohta, 
mida nad peavad haiglaraviks, ning teavitama sellest komisjoni. See on kooskõlas 
liikmesriikide pädevusega tervishoiusektoris ja ka kergemini teostatav kui esialgne ettepanek 
koostada ELi nimekiri.

Muudatusettepanek 463
Claude Turmes, Margrete Auken

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.

2. Kindlustajariigi pädevad asutused 
koostavad nimekirja haiglaraviks või 
eriarstiabiks peetavatest raviviisidest ning 
esitavad selle komisjonile.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse asjaolu, et kindlustajariik vastutab tervishoiuteenuste hüvitamise eest, peaks 
haiglaravi ja eriarstiabi teenuste nimekirja koostamine olema asjaomase liikmesriigi enda 
teha.
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Muudatusettepanek 464
Karin Jöns

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.

2. Vastavad nimekirjad koostavad 
liikmesriigid ise. Neid ajakohastatakse 
korrapäraselt. 

Or. de

Muudatusettepanek 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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.

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. 
Nimekirja koostamisel võtab komisjon 
arvesse artiklis 15 osutatud Euroopa 
tugikeskuste võrgustike eriarvamust. 

Or. nl
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Muudatusettepanek 466
Frieda Brepoels

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.

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

Or. nl

Selgitus

"It is still unclear; however, when the “specific list” will be available and when and with 
what frequency it will be updated. It is extremely important to update it frequently since the 
technological innovation rate in the healthcare industry is very high. If the list is not regularly 
updated, a new cost-intensive medical treatment may enter the market and fall under the 
“non-hospital care” regulation that, as seen, does not require prior authorisation. If this 
technology is not rapidly introduced in the list, it may seriously undermine the financial 
balance of Member States.", Study "Patient Mobility in the European Union" of the 
Parliament's Policy Department, p. 22.

Muudatusettepanek 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriik ei saa keelduda tema 
territooriumil hädaolukorras olevale 
patsiendile arstiabi andmisest ja peab 
tasuma ravi kogumaksumuse. 

Or. it
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Selgitus

Solidaarsuse põhimõte tähendab, et hädaolukorras peavad patsiendid saama kogu vajaliku 
arstiabi.

Muudatusettepanek 468
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõiked 3–5

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 kehtestab eellubade 
süsteemi teises liikmesriigis osutatud 
haiglaravi maksumuse hüvitamiseks enda 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt, välja 
arvatud juhul, kui:

a) kui tervishoiuteenust oleks osutatud
kindlustajariigi territooriumil, oleks 
ravikulud kaetud kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu;

a) tervishoiuteenust ei saa kindlustajariigi 
territooriumil liiga pikkade 
ootejärjekordade tõttu osutada, või

b) süsteemi eesmärk on tegeleda 
käesoleva artikli rakendamisest tingitud 
patsientide väljavooluga ja vältida, et see 
kahjustab tõsiselt või võib tõenäoliselt 
tõsiselt kahjustada:

a a) piiriülene abi on tõhusaim viis, 
kuidas korraldada tervishoiuteenuste 
osutamist kohalikule elanikkonnale, 
eelkõige piirialadel, või

i) liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu ja/või

a b) juhtum hõlmab haruldase 
haigusseisundi ravimist 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.

a c) ravi põhineb lepingutel 
ravikindlustusandjate ja välismaiste 
tervishoiuasutuste vahel.

4. Eellubade süsteem peab piirduma 
kõnealuse mõju ärahoidmiseks vajaliku ja 
proportsionaalsega ja see ei kujuta endast 
meelevaldse diskrimineerimise vahendit.
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5. Liikmesriik teeb avalikkusele 
kättesaadavaks kogu asjaomase teabe 
vastavalt lõikele 3 kehtestatud eellubade 
süsteemi kohta.

5. Liikmesriigid võtavad vastu 
rakendussätted, millega sätestatakse lõike 
3 punktide a b ja a c üksikasjad, ning 
teavitavad neist komisjoni.

Or. nl

Selgitus

Eelloa taotlemine peab olema üldine reegel. Piiriülesed tervishoiuteenused peavad siiski 
olema endastmõistetavad ja kergesti korraldatavad liiga pikkade ootejärjekordade 
(põhjendamatu viivitamine), piirialade patsientide ja väga haruldasi haigusi põdevate 
patsientide puhul ning siis, kui raviteenuseid osutatakse lepingu alusel. 

Muudatusettepanek 469
Marianne Thyssen

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:

välja jäetud

a) kui tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil, oleks 
ravikulud kaetud kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu;
b) süsteemi eesmärk on tegeleda 
käesoleva artikli rakendamisest tingitud 
patsientide väljavooluga ja vältida, et see 
kahjustab tõsiselt või võib tõenäoliselt 
tõsiselt kahjustada:
i) liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu ja/või
ii) haiglasektori planeerimist ja 
ratsionaliseerimist, mida tehakse haiglate 
ülekoormatuse, haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 



AM\764106ET.doc 25/80 PE418.342v01-00

ET

meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikmesriigi 
territooriumil.

Or. nl

Selgitus

Vaata artikli 8 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 470
Anja Weisgerber

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 seada eelloa 
taotlemise tingimuseks teises liikmesriigis 
osutatud haiglaravi või eriarstiabi – nagu 
ta need on lõike 1 kohaselt määratlenud –
maksumuse hüvitamisel.

a) kui tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil, oleks 
ravikulud kaetud kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu;
b) süsteemi eesmärk on tegeleda 
käesoleva artikli rakendamisest tingitud 
patsientide väljavooluga ja vältida, et see 
kahjustab tõsiselt või võib tõenäoliselt 
tõsiselt kahjustada:
i) liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu ja/või 
ii) haiglasektori planeerimist ja 
ratsionaliseerimist, mida tehakse haiglate 
ülekoormatuse, haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
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säilitamist asjaomase liikmesriigi 
territooriumil. 

Or. de

Selgitus

Kavandatava direktiivi kohaselt võib haiglaravi suhtes seada eelloa taotlemise tingimuse 
üksnes siis, kui on selgelt kirjas, et liikmesriigi oma tervishoiustruktuurid saaksid muidu 
kahjustada. Ka siis, kui selliseid üksikasju ei ole sätestatud, peaks jääma liikmesriikide 
otsustada, millistes tervishoiusektorites nad peavad vajalikuks oma vajadusi planeerida ja 
kuidas nad selle tagavad. 

Muudatusettepanek 471
Richard Seeber

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. Kindlustajariigil on võimalus 
kehtestada üldine eellubade süsteem teises 
liikmesriigis osutatud haiglaravi ja 
eriarstiabi maksumuse hüvitamiseks enda 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt.

a) kui tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil, oleks 
ravikulud kaetud kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu;
b) süsteemi eesmärk on tegeleda 
käesoleva artikli rakendamisest tingitud 
patsientide väljavooluga ja vältida, et see 
kahjustab tõsiselt või võib tõenäoliselt 
tõsiselt kahjustada:
i) liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu ja/või 
ii) haiglasektori planeerimist ja 
ratsionaliseerimist, mida tehakse haiglate 
ülekoormatuse, haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
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meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikmesriigi 
territooriumil. 

Or. en

Selgitus

The provision on prior authorisation (paragraph 3) goes beyond the Commission’s 
competence as referred to in Article 152 EC Treaty. At present, patient mobility across 
Member States accounts for only a tiny proportion of all patients in the healthcare system. 
Under the directive however, one would expect patient mobility to increase, especially in 
border regions and for certain types of treatment such as elective surgery

A general system of prior authorisation for hospital treatment should be set up giving 
Member States the possibility to control and plan their entire healthcare systems. Member 
States of treatment would thus be more likely to receive payment for the services they 
provided, since patients would have received prior authorisation for the treatment from the 
Member State of affiliation.

Muudatusettepanek 472
Iles Braghetto

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 kehtestada 
eellubade süsteemi haiglaravi või muu 
eriravi – vastavalt iga üksiku liikmesriigi 
määratlusele – maksumuse hüvitamiseks 
enda sotsiaalkindlustussüsteemi poolt.

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

Selgitus

This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Muudatusettepanek 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 tasuda lõike 1 
kohaselt teises liikmesriigis osutatud 
haiglaravi ja eriarstiabi (vastavalt 
kindlustajariigis valdavale määratlusele) 
maksumuse, kui selleks on antud 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

Kuigi üldsus võib eeloa taotlemist tajuda takistusena piiriülese liikuvuse õigusele, pakub see 
tegelikult teatavat tagatist.

Kui selle üle, milline spetsialist vajatavat tervishoiuteenust pakub, otsustab pigem 
üksikkodanik kui tervishoiutöötajad, siis puudub igasugune garantii, et ravi vastab vajalikele 
kvaliteedi- ja ohutusstandarditele. Sellised otsused peavad jääma tervishoiutöötajate teha, et 
vältida asjatut ravi.

Muudatusettepanek 474
Åsa Westlund

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 kehtestada 
eellubade süsteemi teises liikmesriigis 
osutatud haiglaravi maksumuse 
hüvitamiseks enda 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt.

a) kui tervishoiuteenust oleks osutatud 
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kindlustajariigi territooriumil, oleks 
ravikulud kaetud kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu;
b) süsteemi eesmärk on tegeleda 
käesoleva artikli rakendamisest tingitud 
patsientide väljavooluga ja vältida, et see 
kahjustab tõsiselt või võib tõenäoliselt 
tõsiselt kahjustada:
i) liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu ja/või 
ii) haiglasektori planeerimist ja 
ratsionaliseerimist, mida tehakse haiglate 
ülekoormatuse, haiglateenuste osutamise
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikmesriigi 
territooriumil. 

Or. sv

Selgitus

Tervishoidu käsitlevad otsused peaksid eeskätt tegema liikmesriigid. See peaks kehtima ka 
kõigi võimalike otsuste kohta seoses eellubade süsteemiga.

Muudatusettepanek 475
Niels Busk

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 kehtestada 
eellubade süsteemi teises liikmesriigis 
osutatud haiglaravi maksumuse 
hüvitamiseks enda 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt.

a) kui tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil, oleks 
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ravikulud kaetud kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu;
b) süsteemi eesmärk on tegeleda 
käesoleva artikli rakendamisest tingitud 
patsientide väljavooluga ja vältida, et see 
kahjustab tõsiselt või võib tõenäoliselt 
tõsiselt kahjustada:
i) liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu ja/või 
ii) haiglasektori planeerimist ja 
ratsionaliseerimist, mida tehakse haiglate 
ülekoormatuse, haiglateenuste osutamise 
tasakaalustamatuse ning logistiliste ja 
finantsressursside raiskamise vältimiseks, 
kõigile kättesaadava tasakaalustatud 
meditsiini- ja haiglateenuse säilitamist või 
ravivõimsuse või meditsiinilise pädevuse 
säilitamist asjaomase liikmesriigi 
territooriumil. 

Or. da

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama ise kehtestada eelloa andmise kriteeriumid ja võimalikud alused 
sellest keeldumiseks, tingimusel et patsiendile pakutakse ravi meditsiiniliselt põhjendatud 
tähtaja jooksul.

Muudatusettepanek 476
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 ja 3 a (uus)

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 hüvitada teises 
liikmesriigis osutatud haiglaravi ja 
eriarstiabi – nii nagu need on 
määratlenud kindlustajariik vastavalt 
lõikele 1 ja mille suhtes kehtib eelloa 
taotlemise nõue – maksumuse. 
Kindlustajariik täpsustab eelnevalt ja 
läbipaistval viisil eelloa andmisest 
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keeldumise kriteeriume, mis seonduvad 
üldist huvi pakkuvate kaalukate 
põhjustega. Eelloa andmisest võib 
keelduda muu hulgas järgmistel 
põhjustel:

a) kui tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil, oleks 
ravikulud kaetud kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu; 

i) kindlustusandjal või tema ametlikul 
esindajal puuduvad tõendid selle kohta, et 
ravi järele on kliiniline vajadus;

b) süsteemi eesmärk on tegeleda 
käesoleva artikli rakendamisest tingitud 
patsientide väljavooluga ja vältida, et see 
kahjustab tõsiselt või võib tõenäoliselt 
tõsiselt kahjustada:

ii) kindlustusandja või tema ametlik 
esindaja on otsustanud, et patsiendil ei ole 
õigust kõnealusele ravile;

i) liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu ja/või iii) kindlustusandja või tema ametlik 

esindaja otsustab, et teise riiki reisimisega 
kaasneb kliiniline risk patsiendile või 
rahvatervisele laiemalt või et kõnealuse 
ravi järelhooldus või ravijärgne jälgimine 
on ebapiisav;

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. 

iv) kui kindlustusandjal või tema 
ametlikul esindajal on tõendeid selle 
kohta, et tervishoiuteenuse osutaja, kelle 
juurde patsient soovib ravi saamiseks 
reisida, on hooletu või petturlik. 

3 a. Liikmesriigid võivad taotluse tagasi 
lükata ka siis, kui patsientidele saab ilma 
lubamatu viivituseta ravi osutada 
kindlustajariigis ja kui on tõendeid selle 
kohta, et patsiendi liikuvus kahjustab või 
tõenäoliselt kahjustaks teatava 
raviteenuse osutamist kas riigi või 
kohalikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tuua selgust sellesse, millal võib eelloa taotlemise 
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nõuet kohaldada taotluste suhtes teises liikmesriigis ravi saamiseks ning millised on eelloa 
andmisest keeldumise põhjused. 

Muudatusettepanek 477
Claude Turmes, Margrete Auken

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 nõuda eelloa 
taotlemist teises liikmesriigis osutatud 
haiglaravi ja eriarstiabi maksumuse 
hüvitamiseks enda 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt, et kaitsta:

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

a) 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.

b) tervishoiusektori planeerimist ja 
ratsionaliseerimist, et säilitada üldine 
juurdepääs, taskukohasus ja võrdne 
territoriaalne juurdepääsetavus, hoida 
kulud kontrolli all ning vältida rahaliste, 
tehniliste ja inimressursside 
märkimisväärset raiskamist.

Or. en

Selgitus

On oluline tagada, et eellubade süsteem, mille eesmärk on tagada patsientidele teises 
liikmesriigis saadud ravi eest rahaline hüvitis, oleks alati olemas, ükskõik mis liiki 
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tervishoiuteenusega on tegemist. Määrustes 1408/71 ja 883/2004 on viidatud sellise 
otstarbega eellubade süsteemile. Seepärast on sõnastus „kehtestada eellubade süsteemi” 
eksitav. Käesolevas muudatusettepanekus võetakse üle Euroopa Kohtu praktikas kasutusel 
olev sõnastus.

Muudatusettepanek 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 kehtestada üldise 
eellubade süsteemi teises liikmesriigis 
osutatud haiglaravi maksumuse 
hüvitamiseks enda 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

a) kui tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil, oleks 
ravikulud kaetud kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu; 

a) kui tervishoiuteenust oleks osutatud 
kindlustajariigi territooriumil, oleks 
ravikulud kaetud kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu; 

b) süsteemi eesmärk on tegeleda käesoleva 
artikli rakendamisest tingitud patsientide 
väljavooluga ja vältida, et see kahjustab 
tõsiselt või võib tõenäoliselt tõsiselt
kahjustada:

b) süsteemi eesmärk on tegeleda käesoleva 
artikli rakendamisest tingitud patsientide 
väljavooluga ja vältida, et see kahjustab või 
võib tõenäoliselt kahjustada:

i) liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
finantstasakaalu ja/või 

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.

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. da
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Muudatusettepanek 479
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kui seda peetakse vajalikuks 
multiresistentsete bakterite edasise leviku 
ärahoidmiseks.

Or. sv

Muudatusettepanek 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Mitte üheski käesoleva direktiivi 
sättes ei nõuta, et tervishoiuteenuste 
osutajad ja/või tervishoiusüsteem võtaksid 
teiste liikmesriikide patsiente plaanilisse 
ravisse või võtaksid neid eelisjärjekorras 
ravile, mis seaks teised samasuguste 
ravivajadustega patsiendid halvemusse, 
näiteks ravijärjekorra pikenemise tõttu.

Or. en

Selgitus

Üksikute patsientide poolne tervishoiuteenuste kasutamine välismaal ei või mõjutada 
tervishoiusüsteemide kavandamist, korraldamist ja finantsalast järjepidevust mitte üksnes 
kindlustajariigis, vaid ka ravi osutavas liikmesriigis, mistõttu peaks liikmesriikidel olema 
lubatud võtta meetmeid tagamaks, et patsientide vool teistest liikmesriikidest ei kahjustaks 
teisi patsiente.
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Muudatusettepanek 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Eelluba antakse igal juhul, kui 
patsient vajab ravi, mis tavapäraselt 
kuulub kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemis ettenähtud 
ravi hulka, ja kui seda ravi ei ole võimalik 
talle pakkuda meditsiiniliselt õigustatud 
tähtaja jooksul, nagu on sätestatud 
määrustes 1408/71 ja 883/2004.

Or. en

Selgitus

Siinkohal on oluline osutada käesoleva artikli reguleerimisala piiridele, mis tulenevad 
määruste 1408/71 ja 883/2004 kohaldamisest.

Muudatusettepanek 482
Claude Turmes, Margrete Auken

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. Eelloa taotlemise nõue peab piirduma 
vajaliku ja proportsionaalsega, et 
võimaldada kindlustajariigil korraldada ja 
pakkuda oma territooriumil ohutuid 
kvaliteetseid tervishoiuteenuseid vastavalt
üldise juurdepääsu, solidaarsuse, 
taskukohasuse, võrdse territoriaalse 
juurdepääsetavuse ja demokraatliku 
kontrolli põhimõtetele, ja see ei kujuta 
endast meelevaldse diskrimineerimise 
vahendit.

Or. en
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Selgitus

On oluline tagada, et eellubade süsteem, mille eesmärk on tagada patsientidele teises 
liikmesriigis saadud ravi eest rahaline hüvitis, oleks alati olemas, ükskõik mis liiki 
tervishoiuteenusega on tegemist. Määrustes 1408/71 ja 883/2004 on viidatud sellise 
otstarbega eellubade süsteemile. Seepärast on sõnastus „kehtestada eellubade süsteemi” 
eksitav. Käesolevas muudatusettepanekus võetakse üle Euroopa Kohtu praktikas kasutusel 
olev sõnastus.

Muudatusettepanek 483
Linda McAvan

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 ei kujuta endast 
meelevaldse diskrimineerimise vahendit.

Or. en

Selgitus

Mõisted vajalik ja proportsionaalne ei ole õiguslikult selged ning võivad kaasa tuua uusi 
kohtuasju Euroopa Kohtus.

Muudatusettepanek 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 ei kujuta endast 
meelevaldse diskrimineerimise vahendit.

Or. da
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Muudatusettepanek 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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.

Or. es

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada järjepidevus eelmiste sama lõike kohta 
tehtud muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek 486
Åsa Westlund

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.

Or. sv
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Muudatusettepanek 487
Niels Busk

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.

Or. da

Muudatusettepanek 488
Marianne Thyssen

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. Lõikes 1 viidatud eellubade süsteem 
peab piirduma kõnealuse mõju 
ärahoidmiseks vajaliku ja 
proportsionaalsega ja see ei kujuta endast 
meelevaldse diskrimineerimise vahendit.

Or. nl

Selgitus

Vaata artikli 8 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

et see piiraks artikli 3 lõike 2 kohaldamist, 
ning see peab piirduma kõnealuse mõju 
ärahoidmiseks vajaliku ja 
proportsionaalsega ja see ei kujuta endast 
meelevaldse diskrimineerimise vahendit.

Or. nl

Muudatusettepanek 490
Dagmar Roth-Behrendt

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 
kõnealuse mõju ärahoidmiseks vajaliku ja 
proportsionaalsega, põhinema õiglastel, 
selgetel ning läbipaistvatel kriteeriumidel
ja see ei kujuta endast meelevaldse 
diskrimineerimise vahendit.

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriigid otsustavad võtta kasutusele eellubade süsteemi, peaks see põhinema 
õiglastel, selgetel ja läbipaistvatel kriteeriumidel. Väljatöötatud süsteem peaks olema 
funktsionaalne ja kiire ega tohiks patsientide jaoks kaasa tuua alusetut ootamist (lubamatuid 
viivitusi).

Muudatusettepanek 491
Bill Newton Dunn

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 
kõnealuse mõju ärahoidmiseks vajaliku ja 
proportsionaalsega ja see ei kujuta endast 
meelevaldse diskrimineerimise vahendit. 
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Käesolevas direktiivis lähtutakse patsiendi 
õigusest valida piiriülene 
tervishoiuteenus. Eelloa taotlemise nõue 
on erand, mitte reegel. Piirangute 
kehtimise korral peaksid piiriüleste 
tervishoiuteenuste kasutamist kaaluvad 
patsiendid teavitama sellest oma riigi 
tervishoiuasutust. Piiriülese 
tervishoiuteenuse otsimine üksikjuhtudel 
või väikese arvu patsientide poolt ei 
ohusta tõenäoliselt riigi 
tervishoiusüsteemi ja selle finantssüsteemi 
nõuetekohast toimimist. Liikmesriigid 
teevad oma eellubade taotlemise 
kriteeriumid avalikuks ning eristavad 
selgelt meditsiinilised, haldus- ja 
finantstegurid.

Or. en

Selgitus

Eelmised muudatusettepanekud, mis direktiivi ettepanekus seoses eellubadega tehti, käsitlesid 
riigi sekkumist üksnes siis, kui ohtu satuvad strateegilised huvid, mitte aga juhtumipõhiselt. 
Pealegi, kuna hüvitised piirduvad riigi poolt heakskiidetud ravi kulude katmisega, oleks 
korraline eelloa taotlemine täiendav ja tarbetu koormus vahenditele ning potentsiaalselt 
kahjulik patsientidele. Patsientidele selguse andmiseks sätestatakse käesoleva 
muudatusettepanekuga selged miinimumstandardid, mis on järjepidevad liikmesriikide 
peamiste tagatiste suhtes.

Muudatusettepanek 492
John Bowis

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 
kõnealuse mõju ärahoidmiseks vajaliku ja 
proportsionaalsega ja see ei kujuta endast 
meelevaldse diskrimineerimise vahendit 
või takistust isikute liikumisvabadusele. 
Kindlustajariigis saatekirja taotlemise 
menetluse kohaselt peaks haruldasi
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haigusi põdevatel patsientidel olema õigus 
tervishoiuteenustele juurdepääsule ilma 
eelluba taotlemata.

Or. en

Muudatusettepanek 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui eelluba on taotletud ja see on 
saadud, tagab kindlustajariik, et patsient 
peaks ette tasuma üksnes need kulud, 
mille maksmist samal viisil oleks talt 
oodatud siis, kui raviteenust oleks 
osutatud kindlustajariigi 
tervishoiusüsteemis. Muude kulude puhul 
peaksid liikmesriigid püüdma rahalised 
vahendid raviteenuste rahastajate ja 
osutajate vahel otse üle kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 494
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Eellubade süsteem ja kõik piirangud 
patsientide õigustele saada piiriüleseid 
tervishoiuteenuseid ei tohi olla üldised, 
vaid neid peab iga üksikjuhtumi puhul 
kohaldama täpselt kindlaksmääratud 
ravimeetodite suhtes.

Or. sv
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Selgitus

Et hõlbustada määratlust, mille alusel on eelload kooskõlas artikli 8 lõigetega 3 a ja/või 3 b, 
on oluline täpsustada, milliste ravimeetodite puhul nõutakse eelloa taotlemist. See suurendab 
õiguskindlust ja vähendab võimalusi väärtõlgendusteks. Peamiselt võidavad sellest 
liikmesriigid, kuna seeläbi hoiavad nad ära tulevasi kohtumenetlusi ja suudavad oma 
kodanikele pakkuda selgemat teavet.

Muudatusettepanek 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 teeb avalikkusele 
kättesaadavaks haiglate ja eriarstiabi 
teenuste nimekirja ning kogu asjaomase 
teabe vastavalt lõikele 3 kehtestatud 
eellubade süsteemi kohta. 

Or. es

Muudatusettepanek 496
Marianne Thyssen

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. Liikmesriik teeb avalikkusele 
kättesaadavaks kogu asjaomase teabe 
vastavalt lõikele 1 kehtestatud eellubade 
süsteemi kohta.

Or. nl

Selgitus

Vaata artikli 8 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepanek 497
Gyula Hegyi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui kindlustajariigi õigusega on 
tervishoiuteenuste rahastamine seotud 
tingimusega, et kindlustatud patsiendid 
kasutavad tervishoiuteenuseid riigi 
rahastatava tervishoiuteenuse osutaja 
juures, on kindlustajariik kohustatud 
tagasi maksma üksnes nende ravi 
osutavas liikmesriigis kasutatud 
tervishoiuteenuste kulud, mida patsient 
kasutas ravi osutavas liikmesriigis 
kindlustatud isikutega samadel 
tingimustel.

Or. hu

Selgitus

Teises liikmesriigis tervishoiuteenust kasutavad kindlustatud isikud võivad nõuda 
kindlustajariigilt ravi osutavas liikmesriigis eraettevõtja poolt osutatud tervishoiuteenuste 
tasumist, isegi kui neil puudub kindlustajariigis õigus nõuda selliste teenuste eest tasumist.

Muudatusettepanek 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Üldise avaliku tervishoiusüsteemiga 
liikmesriikides reguleeritakse kõnealust 
süsteemi kasutada soovivate patsientide 
valikuvabadust ravi osutava liikmesriigi 
õigus- ja menetlusraamistiku abil, võttes 
arvesse vajadust tagada, et ei esineks 
mingisugust positiivset diskrimineerimist 
teistest liikmesriikidest patsientide kasuks.
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Or. es

Selgitus

Kõikide samas liikmesriigis ravi saavate patsientide õigusi tuleb reguleerida samade õiguste 
ja sama õigusraamistiku alusel.

Muudatusettepanek 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui kindlustatud isik taotleb luba 
tervishoiuteenuse saamiseks teises 
liikmesriigis, kontrollib kindlustajariik, 
kas määruses (EÜ) nr 883/2004 sätestatud 
tingimused on täidetud, ja kui tingimused 
on täidetud, annab vastavalt kõnesolevale 
määrusele eelloa.

Or. es

Selgitus

Uus lõige 5 on kooskõlas muudatusettepanekuga, millega jäetakse välja käesoleva artikli 
lõige 2. Direktiivi ettepanek on vastuolus sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise 
valdkonnas kehtivate määrustega. Direktiivi ja määruste kattumine loob kaks paralleelset 
piiriülese tervishoiuteenuse süsteemi, millest patsiendid võivad valida ühe või teise. Ettepanek 
loob seega õigusliku ebakindluse.

Muudatusettepanek 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Liikmesriigid täpsustavad eelnevalt ja 
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läbipaistval viisil eelloa andmisest 
keeldumise kriteeriume, tehes seda üldist 
huvi pakkuvate kaalukate põhjuste 
kontekstis.

Or. es

Selgitus

Direktiivi ettepanek võib luua ebavõrdse kohtlemise patsientide vahel. Mõned liikmesriigid on 
oma tervishoiuteenused korraldanud nii, et nad ei tunnista õigust hüvitada 
tervishoiuteenuseid, mida on võimalik kavandada väljaspool nimetatud teenuseid. Sellise 
õiguse lisamine patsientide vähemuse jaoks tekitaks ebavõrdsuse patsientide enamiku suhtes. 
Kõnealuse õiguse laiendamine kõikidele patsientidele tähendaks liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide ümberkorraldamist väga erinevatel alustel võrreldes nendega, mis neid 
ajalooliselt iseloomustavad. Me räägime asjast, mis on ainuõiguslikult liikmesriikide 
pädevuses.

Muudatusettepanek 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Liikmesriigid võivad ükskõik mis 
asjaoludel keelduda eelloa andmisest, kui 
sama ravi saab pakkuda nende enda 
territooriumil meditsiiniliselt põhjendatud 
tähtaja jooksul ning isiku tervislikku 
seisundit ja haiguse võimalikku kulgu 
arvestades.

Or. es

Selgitus

Uus lõige 7, mille puhul võetakse arvesse lõike 2 väljajätmist. Tehakse ettepanek, et riigi 
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tervishoiuasutused peaksid vastutama (eellubade andmise kaudu) selle tagamise eest, et 
üldsusele osutavad tervishoiuteenuseid tervishoiutöötajad ja teevad seda ruumides, mis 
vastavad asjakohastele kvaliteedi- ja ohutusnõuetele. Otsus ravi saamise kohta teises 
liikmesriigis peab jääma avaliku sektori tervishoiutöötajate teha, et vältida ebavajalikku ravi.

Muudatusettepanek 502
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Eellubade süsteemi ei kohaldata 
ägeda haiguse korral ja hädaolukorras, 
mis nõuab kiiret tegutsemist. Lisaks tuleks 
eelloa nõude kohaldamisest välja arvata 
üleviimine ühest haiglast teise haiglasse, 
mis asub teises liikmesriigis.

Or. de

Selgitus

Ägedate haigusjuhtude korral ei ole eelloa saamine teostatav. Hädaolukordi tuleb eraldi 
käsitleda, sest nendel juhtudel ei ole võimalik eelluba saada. Ka haiglaravil olevate 
patsientide puhul ei ole tavaliselt võimalik oodata ära kulude kandmise kinnitust.

Muudatusettepanek 503
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ravi osutav liikmesriik võib võtta 
vajalikke meetmeid, et tegelda patsientide 
sissevooluga ning ennetada olukorda, mis 
kahjustab või võib tõenäoliselt kahjustada 
planeerimist ja ratsionaliseerimist, mida 
tehakse haiglasektoris, selleks et vältida 
haiglate ülekoormust, haiglateenuste 
osutamise tasakaalustamatust ning 
logistiliste ja finantsressursside 
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raiskamist, samuti kõigile kättesaadava 
tasakaalustatud meditsiini- ja 
haiglateenuse või ravivõimsuse või 
meditsiinilise pädevuse säilitamiseks 
asjaomase liikmesriigi territooriumil.
Ravi osutav liikmesriik hoidub 
diskrimineerimisest rahvuse alusel ning 
tagab, et vaba liikumist piiravad meetmed 
piirduvad nendega, mis on vajalikud ja
proportsionaalsed.
Ravi osutav liikmesriik teavitab 
kõnealustest meetmetest komisjoni.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi artiklis 5 kehtestatakse ravi osutava liikmesriigi kohustused piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamisel. Kui kindlustajariigi jaoks on ette nähtud vahendid 
patsiendivoogude kontrollimiseks (artiklis 8), ei ole käesolevas direktiivis öeldud sõnagi ravi 
osutavate liikmesriikide võimaluste kohta kontrollida patsientide suurt sissevoolu, mis võib 
mõjutada nende tervishoiusüsteemi ja võimalusi kanda oma kohustusi tervishoiu valdkonnas.

Muudatusettepanek 504
Jules Maaten

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Haruldasi haigusi põdevate 
patsientide suhtes eelloa taotlemise nõuet 
ei kohaldata.

Or. en

Selgitus

Teadmiste ja oskusteabe üldise vähesuse kontekstis riigi tasandil peaks haruldasi, nii 
diagnoositud kui diagnoosimata haigusi põdevad patsiendid peaksid olema aru saanud, et 
neil on õigus valida, kust nad tervishoiuteenuseid ostavad, ilma et selleks oleks nõutav 
eelluba. Nad peaksid samuti olema aru saanud oma õigusest, et nende tihtipealegi üsna kalli 
ravi maksab päritoluriik täies ulatuses otse ravi osutanud liikmesriigile (ilma et selle eest 
peaks ette tasuma) – isegi ja eriti siis, kui patsientidele vajalikku ravi nende kindlustajariigis 
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ei ole, kuna see on tihti põhjus, mis nad peavad välismaale suunduma.

Muudatusettepanek 505
Jules Maaten

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Oma kindlustajariigis ravijärjekorras 
olevate ja kiiresti ravi vajavate patsientide 
suhtes eelloa taotlemise nõuet ei 
kohaldata.

Or. en

Selgitus

Oma koduriigis ravijärjekorras olevatele ja kiiresti ravi vajavatele patsientidele tuleks anda 
õigus otsida eelluba taotlemata õigeaegset ravi teises liikmesriigis. Nad peaksid samuti olema 
aru saanud oma õigusest, et nende tihtipealegi üsna kalli ravi maksab päritoluriik täies 
ulatuses otse ravi osutanud liikmesriigile (ilma et selle eest peaks ette tasuma).

Muudatusettepanek 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Eriarstiabi tippkeskustest haiglates

1. Komisjon ja liikmesriigid julgustavad 
tipphaiglaid oma tegevusi kooskõlastama, 
eriti selleks, et luua patsientide jaoks 
andmepangad, mis annavad teavet 
raviteenuste kättesaadavuse kohta sellistes 
haiglates, ning aitavad luua vajalikud 
võrgustikud kutsealase suhtlemise, 
teabevahetuse, kõrgtehnoloogiliste 
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seadmete vaheldumisi kasutamise ning 
patsientide ravimist puudutavate heade 
tavade vahetamise jaoks. 
2. Liikmesriigid määravad riiklikud 
organid, kelle ülesanne on hinnata 
patsientide haiguste erisusi ja vajadust 
eriarstiabi järele ning koostada eellubade 
nimekirjad ravi saamiseks muus 
liikmesriigis kui patsiendi elukohariigis 
asuvates tippkeskustes. Riiklikud organid 
teevad tihedat koostööd võimalike 
olemasolevate piirkondlike ja kohalike 
partneritega. Tippkeskuse koduliikmesriik 
näeb seejärel ette vajalikud rahalised 
vahendid tasumiseks ravi eest, millele on 
antud eelluba.

Or. it

Selgitus

Tippkeskustest haiglate loomiseks ja nende tegevuse kooskõlastamiseks tuleb appi võtta 
reguleerimine ja julgustamine.

Muudatusettepanek 507
Jules Maaten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Euroopa Ombudsman

Patsientide kaebustega seoses eelloa 
taotlemise, ravi kvaliteedi ja hüvitamisega 
hakkab tegelema Euroopa Ombudsman.

Or. en

Selgitus

Patsientidel peaks olema õigus teha oma hääl kuuldavaks ELi tasandil, kui neil on kaebusi 
sellistes tähtsates küsimustes nagu eelloa taotlemine, ravi kvaliteet ja hüvitamine.
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Muudatusettepanek 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

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 
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.

1. Kindlustajariik tagab, et 
haldusmenetlused, mis on seotud 
tervishoiuteenuste kasutamisega teises 
liikmesriigis seoses eelloa andmisega 
vastavalt artikli 8 lõikele 2, teises 
liikmesriigis saadud tervishoiuteenuste 
kulude hüvitamisega ning teiste artikli 6 
lõikes 3 osutatud tingimuste ja ametlike 
nõuetega põhinevad objektiivsetel, 
mittediskrimineerivatel ja eelnevalt 
avaldatud kriteeriumidel, mis on seatud 
eesmärgi saavutamise seisukohast 
vajalikud ja proportsionaalsed.

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 tähtaja jooksul ja 
tehakse liikmesriikide poolt eelnevalt 
teatavaks.

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

3. Liikmesriigid täpsustavad eelnevalt ja 
läbipaistval viisil artikli 8 lõikes 2 osutatud 
eelloa andmisest keeldumise kriteeriumid.

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

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

a) tervislik seisund, a) tervislik seisund,

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

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

5. Liikmesriigid tagavad, et teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste 
kasutamisega seotud haldus- ja 
meditsiinilised otsused on võimalik 
halduskorras läbi vaadata – võimaluse 
korral meditsiinilise arvamuse alusel –
ning kohtus vaidlustada, kaasa arvatud 
ajutiste meetmete võtmine.

Or. fr

Selgitus

Määruse 1408/71 ülimuslikkuse põhimõte on sedastatud artikli 8 lõikes 3. Tuleb tagada, et 
käesolev artikkel oleks kooskõlas artikli 8 kohta tehtud muudatusettepanekutega.

Tuleb täpsustada dokumendid, millel haldusotsused võivad põhineda.

Muudatusettepanek 509
Gyula Hegyi

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 
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 

välja jäetud
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1408/71 artikli 22 lõike 1 punktis c ja 
lõikes 2 esitatud tingimused on täidetud. 

Or. hu

Selgitus

Oleme seisukohal, et käesolev küsimus keelata eelloa taotlemise tagasilükkamine on piisavalt 
reguleeritud määruse (EÜ) nr 1408/71 viidatud artiklitega; nende täpsustamine siinkohal on 
liigne ja suurendab tegelikult ebakindlust, mis ümbritseb kahte erinevat loa andmise 
menetlust, mis komisjon kavatseb kasutusele võtta (direktiivi eelnõu ja 
sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitlevad määrused). Artiklis 3 tuleks 
määratleda kahe instrumendi vahelised suhted.

Muudatusettepanek 510
Kartika Tamara Liotard

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 
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.

1. Kindlustajariik tagab, et 
haldusmenetlused, mis on seotud 
tervishoiuteenuste kasutamisega teises 
liikmesriigis seoses eelloa andmisega 
vastavalt määruse 1408/71 artikli 22 lõike 
1 punktile c ja artikli 22 lõikele 2, teises 
liikmesriigis saadud tervishoiuteenuste 
kulude katmisega ning teiste artikli 6 
lõikes 1 osutatud tingimuste ja ametlike 
nõuetega põhinevad objektiivsetel, 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel. 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.

Or. en
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Selgitus

EÜ asutamislepingu artikli 152 kohaselt on liikmesriikidel ainupädevus otsustada, kuidas nad 
oma tervishoiusüsteeme korraldavad ja rahastavad, see hõlmab ka nende pädevust kehtestada 
eellubade süsteem seoses haiglaravi osutamisega välismaal, mis austab Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigust. Komisjoni ettepanek eellubade süsteemi kohta läheb jälle kaugemale 
Euroopa Kohtu pretsedendiõigusest ja tuleb samuti välja jätta.

Muudatusettepanek 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
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.

1. Kindlustajariik tagab, et 
haldusmenetlused, mis on seotud 
tervishoiuteenuste kasutamisega teises 
liikmesriigis seoses eelloa andmisega 
vastavalt artikli 8 lõikele 2 ning teises 
liikmesriigis saadud tervishoiuteenuste 
kulude tasumisega põhinevad 
objektiivsetel, mittediskrimineerivatel ja 
eelnevalt avaldatud kriteeriumidel, mis on 
seatud eesmärgi saavutamise seisukohast 
vajalikud ja proportsionaalsed.

Or. es

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on saavutada suurem õiguslik selgus direktiivi ja 
määruse vahel.
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Muudatusettepanek 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 
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.

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 
avaldatud kriteeriumidel, mis on seatud 
eesmärgi saavutamise seisukohast 
vajalikud ja proportsionaalsed. Kuni 
määruse (EÜ) nr 883/2004 
jõustumiskuupäevani kehtib reegel, et 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. 
Alates määruse (EÜ) nr 883/2004 
jõustumiskuupäevast kehtib reegel, et kui 
määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklis 20 
viidatud tingimused on täidetud, antakse 
kindlustatud isikule artikli 3 lõike 1 
punktis f osutatud 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise määruste alusel alati 
luba.

Or. nl
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Muudatusettepanek 513
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriik võib piirata 
teenuseosutaja valikut või kohaldada 
muid riigisiseseid planeerimismeetmeid, 
nagu tingimused, kriteeriumid ning õigus-
ja haldusformaalsused seoses riiklike 
vahendite kasutuseeskirjadega 
tervishoius. Neid võib kohaldada ka 
piiriülese haiglavälise ravi suhtes, 
tingimusel et austatakse siseturu vabadusi 
ning et kõik sellised piirangud seoses 
juurdepääsuga piiriülesele haiglavälisele 
ravile on vajalikud, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad.

Or. sv

Selgitus

Pidades silmas asjaolu, et tervishoid kuulub liikmesriikide pädevusse, on tähtis, et direktiivis 
tunnistatakse nende õigust valida ravi liik, mis vormis ravi toimub ja mida tuleks rahastada 
riiklikest vahenditest. Eeskirjad ei tohi olla diskrimineerivad ning kriteeriumid peavad olema 
selged ja ette teada.

Muudatusettepanek 514
Colm Burke

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 tähtaja jooksul, 
mis ei tohiks ületada viitteist 
kalendripäeva.
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Or. en

Selgitus

Patsiendid ei tohiks oma taotluse menetlemise ajal kohata põhjendamatuid halduslikke 
viivitusi. Sellepärast on oluline tagada, et selliseid viivitusi ei esineks, sätestades selged 
ajalised piirangud, mida üldiselt ületada ei tohiks.

Muudatusettepanek 515
John Bowis

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 mõistliku tähtaja 
jooksul ja tehakse liikmesriikide poolt 
eelnevalt teatavaks. Selliste taotluste 
menetlemisel võetakse arvesse asja 
kiireloomulisust ja iga juhtumi eripära.

Or. en

Muudatusettepanek 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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. Taotluste puhul 
võetakse arvesse asja kiireloomulisust ja 
individuaalseid asjaolusid.
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Or. es

Selgitus

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
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 517
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriigis kehtivad eeskirjad, 
mille kohaselt erasektori teenuseosutaja 
poolt, kes rahastab osa oma tegevusest 
erakindlustuse kaudu, pakutavaid 
tervishoiuteenuseid ei hüvitata riiklikest 
vahenditest, võib liikmesriik otsustada 
kohaldada kõnealuseid eeskirju ka 
piiriüleste tervishoiuteenuste suhtes, et 
vältida teenuseosutajate diskrimineerimist 
nende asukohaliikmesriigi alusel.

Or. sv

Selgitus

Pidades silmas asjaolu, et tervishoid kuulub liikmesriikide pädevusse, on tähtis, et direktiivis 
tunnistatakse nende õigust valida ravi liik, mis vormis ravi toimub ja mida tuleks rahastada 
riiklikest vahenditest. Eeskirjad ei tohi olla diskrimineerivad ning kriteeriumid peavad olema 
selged ja ette teada.
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Muudatusettepanek 518
Thomas Ulmer

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. de

Muudatusettepanek 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Käesolev lõige on lisatud artikli 8 kohta tehtud muudatusettepanekusse (uus lõige 5 a) ja 
jäetakse seepärast välja kui ülearune.

Muudatusettepanek 520
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

läbipaistval viisil artikli 8 lõikes 3 osutatud 
eelloa andmisest keeldumise ja/või erandi 
tegemise kriteeriumid.

Or. nl

Muudatusettepanek 521
Kartika Tamara Liotard

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.

3. Liikmesriigid täpsustavad eelnevalt ja 
läbipaistval viisil eelloa andmisest 
keeldumise kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

EÜ asutamislepingu artikli 152 kohaselt on liikmesriikidel ainupädevus otsustada, kuidas nad 
oma tervishoiusüsteeme korraldavad ja rahastavad, see hõlmab ka nende pädevust kehtestada 
eellubade süsteem seoses haiglaravi osutamisega välismaal, mis austab Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigust. Komisjoni ettepanek eellubade süsteemi kohta läheb jälle kaugemale 
Euroopa Kohtu pretsedendiõigusest ja tuleb samuti välja jätta.

Muudatusettepanek 522
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Eelluba antakse igal juhul, kui 
asjaomasele isikule ei ole võimalik 
kindlustajariigis pakkuda vajalikku ravi 
meditsiiniliselt põhjendatud tähtaja 
jooksul, võttes arvesse tema tervise 
hetkeseisu ja haiguse eeldatavat kulgu.
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Or. en

Selgitus

Põhjendamatute viivituste vältimise põhimõte tuleks direktiivi lisada, kuna see on 
pretsedendiõiguse terviklik osa. Antud põhimõte tuleks sõnastada vastavalt määruses 
883/2004 (artikli 22 lõige 2) kasutatud sõnastusele, s.t põhjendamatute viivituste korral tuleb 
eelluba anda. Ühesuguse kriteeriumi olemasolu määruses ja direktiivis lihtsustab kahe 
süsteemi koordineerimist ja kohaldamist ning suurendab õiguskindlust.

Muudatusettepanek 523
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad pakkuda 
patsientidele vabatahtlikku eelloa 
taotlemise süsteemi, mille kohaselt 
patsient saab sellise taotluse vastu 
maksedokumendi, kus on näidatud 
maksimaalne hüvitatav kulu. Seejärel 
võib maksedokumendi viia raviteenust 
osutavasse haiglasse ja hüvitise maksab 
otse kindlustajariik.

Or. en

Muudatusettepanek 524
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad pakkuda 
patsientidele vabatahtlikku eelloa 
süsteemi, mille kohaselt patsient saab 
sellise loa vastu maksedokumendi 
teenuste kasutamiseks, kus on täpsustatud 
hüvituskõlblikud raviteenused ja nende 
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tegelik maksumus. Maksedokument on 
raviteenust osutavas haiglas teenuse vastu 
vahetatav ja hüvitise maksab hiljem otse 
kindlustajariik.

Or. fi

Muudatusettepanek 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kindlustajariik tagab, et välismaal 
tervishoiuteenuste kasutamiseks eelloa 
saanud patsientidelt nõutakse üksnes ette-
või lisamaksete tegemist ravi osutava 
liikmesriigi tervishoiusüsteemile ja/või 
raviteenuse pakkujale sellises ulatuses, 
nagu kindlustajariik ise oleks nõudnud.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid on kohustatud lihtsustama patsientide liikuvust nendel juhtudel, kui see on 
vajalik, ning tagama juurdepääsu tervishoiuteenusele välismaal. Liikmesriigid peavad seega 
kõrvaldama patsientide jaoks kõik praktilised takistused tervishoiuteenuste kasutamiselt 
välismaal, näiteks vajaduse teha ette- ja lisamakseid ravi osutava liikmesriigi 
tervishoiusüsteemidele või raviteenuste pakkujatele.

Muudatusettepanek 526
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad pakkuda 
patsientidele vabatahtlikku eelloa 
süsteemi, mille kohaselt kindlustajariik 
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maksab otse teenuse osutajale teises 
liikmesriigis.

Or. sv

Selgitus

Küsimus, kas patsiendid peaksid saama otsida ravivõimalusi teises liikmesriigid, ei tohiks 
mitte kunagi sõltuda sellest, kas nad saavad endale sellist kulutust lubada. Sellepärast peaks 
liikmesriikide ja raviteenuse osutajate vahel olema otseülekannete süsteem.

Muudatusettepanek 527
John Bowis

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,
d) patsiendi suutlikkus kutsealal 
töötada.

Or. en

Muudatusettepanek 528
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tähtaegade kehtestamisel, mille jooksul 
tuleb läbi vaadata taotlused 

välja jäetud
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tervishoiuteenuste kasutamiseks teises 
liikmesriigis, võtavad liikmesriigid arvesse 
järgmist:
a) tervislik seisund,
b) patsiendi valu suurus,
c) patsiendi puude laad,
d) patsiendi suutlikkus kutsealal töötada.

Or. de

Muudatusettepanek 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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,
d) patsiendi suutlikkus kutsealal töötada.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas artikli 9 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. da

Selgitus

Selgitamaks, et pöördumise ja vajaduse aluspõhimõtet tuleks kohaldada kooskõlas artikli 1 
kohta tehtud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 531
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Tähtaegade kehtestamisel, mille jooksul 
tuleb läbi vaadata taotlused 
tervishoiuteenuste kasutamiseks teises 
liikmesriigis, võtavad liikmesriigid arvesse 
ning sätestavad kriteeriumid, mille 
kohaselt nad hindavad järgmist:

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse patsiendi tervislikku seisundit, valuastet, puude olemust ja suutlikkust kutsealal 
töötada, peaksid liikmesriigid võimaluse korral kehtestama tähtaja patsientidele eelnevalt 
teadaolevate kriteeriumide põhjal.

Muudatusettepanek 533
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tervislik seisund, a) tervislik seisund ja sotsiaalsed asjaolud,

Or. nl



AM\764106ET.doc 67/80 PE418.342v01-00

ET

Muudatusettepanek 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ravi kiireloomulisus,

Or. en

Selgitus

Kuigi paljud tervislikud seisundid ei põhjusta valu, võivad nad siiski nõuda kiireloomulist 
ravi.

Muudatusettepanek 535
Urszula Krupa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) võimalus ravi osutada elukohariigis, 
ilma et see tekitaks kahju patsiendile,

Or. pl

Selgitus

Kuigi iga liikmesriik peaks esmalt ja ennekõike tagama raviteenuse osutamise omaenda 
territooriumil, peab ta iga juhtumi puhul andma teavet otsuste ja nende peale kaebamise 
vahendite kohta.
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Muudatusettepanek 536
Iles Braghetto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) tervishoiuteenuse osutaja ametlik 
akrediteerimine.

Or. it

Selgitus

Akrediteerimine on üks põhipunkte, mida peaksid arvestama need, kes soovivad kasutada 
eriarstiabi osutajate pakutavaid tervishoiuteenuseid väljaspool oma kindlustajariiki.

Muudatusettepanek 537
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad igal juhul teavet 
selle kohta, kuidas otsuste peale kaevata.

Or. pl

Selgitus

Kuigi iga liikmesriik peaks esmalt ja ennekõike tagama raviteenuse osutamise omaenda 
territooriumil, peab ta iga juhtumi puhul andma teavet otsuste ja nende peale kaebamise 
vahendite kohta
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Muudatusettepanek 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Pidades silmas raskusi, millega 
mõned avalikud tervishoiusüsteemid on 
kokku puutunud kõikide teenuse- ja 
ravivormide täpse maksumuse 
määramisel, tuleks kehtestada nelja-
aastane tähtaeg alates käesoleva direktiivi 
vastuvõtmise kuupäevast, et hinnata 
kulusid ja võrrelda pakutavaid teenuseid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse 
liikmesriikide vahel esinevaid 
märkimisväärseid erinevusi.

Or. es

Selgitus

Paljudes liikmesriikides, kus tervishoiusüsteem on tasuta ja üldine (kaasa arvatud ravimid), 
peavad valitsused looma paralleelse süsteemi rahaliste vahendite vastuvõtmise jaoks.

Muudatusettepanek 539
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Eellubade kohaldamise süsteemid 
peavad olema kasutatavad liikmesriikide 
tervishoiuteenuste haldamise jaoks 
sobival tasandil ning olema patsientide 
jaoks kättesaadavad ja läbipaistvad. 
Eelubade kohaldamise ja nende 
andmisest keeldumise eeskirjad peavad 
olema kättesaadavad enne taotluse 
esitamist, et taotluse saaks teha õiglasel ja 
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läbipaistval viisil. 

Or. en

Selgitus

On oluline tagada juurdepääs eellubade süsteemile.

Muudatusettepanek 540
Françoise Grossetête

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.

5. Liikmesriigid tagavad, et teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste 
kasutamisega seotud haldus- ja 
meditsiinilised otsused on võimalik 
juhtumipõhiselt meditsiinilise arvamuse 
alusel või halduskorras läbi vaadata ning
kohtus vaidlustada, kaasa arvatud ajutiste 
meetmete võtmine.

Or. fr

Muudatusettepanek 541
Maria Berger

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.

5. Liikmesriigid tagavad, et teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste 
kasutamisega seotud haldusotsused, 
eelkõige artikli 8 lõikes 3 viidatud eelloa 
andmisest keeldumine, on võimalik 
halduskorras läbi vaadata ning kohtus 
vaidlustada, kaasa arvatud ajutiste 
meetmete võtmine.
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Or. de

Muudatusettepanek 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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.

5. Liikmesriigid tagavad, et teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste 
kasutamisega seotud haldusotsused on 
võimalik halduskorras läbi vaadata ning 
kohtus vaidlustada, kaasa arvatud ajutiste 
meetmete võtmine. See edendab piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamisest tekkinud 
vaidluste rahvusvahelise kohtuvälise 
lahendamise skeemi väljatöötamist.

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada lõik – algselt artikli 12 lõike 2 punkt d – selle alusel, et mis tahes 
selline meede kuulub liikmesriikide, mitte aga riiklike piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktide pädevusse.

Muudatusettepanek 543
Bill Newton Dunn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Olenemata valitud süsteemist peab 
apellatsioonimenetlus vastama eesmärgile 
ja olema kõikidele juurdepääsetav, s.t 
apellatsioonimenetlus peab olema avatud, 
kiire, odav, sõltumatu ning seda peab 
suutma kasutada haige või vigastatud 
patsient, kelle esimene keel ei pruugi olla 
liikmesriigi ametlik keel. Kriteeriumid 
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edasikaebuste üle otsustamiseks tuleb 
avalikustada.

Or. en

Selgitus

Mõned praegused apellatsioonimenetlused on rõhuvad, nt Ühendkuningriigis, kus ainus 
ametlik tee kaebuse esitamiseks toimub kohtuliku läbivaatuse kaudu, mis on aeglane, kulukas 
ja väsitav. Patsientide jaoks selguse tagamise huvides sätestatakse käesoleva 
muudatusettepanekuga selged miinimumstandardid, mis on kooskõlas liikmesriikide peamiste 
tagatistega.

Muudatusettepanek 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid edendavad meetmeid ja 
projekte eesmärgiga tagada, et 
patsientidele antakse haiglas viibimise 
ajal keelealast abi ja teavet ravi kohta.

Or. it

Selgitus

Patsiendile on mõista, kuidas teda ravitakse, ka seetõttu, et nii saab ta anda teadva nõusoleku 
tema suhtes kohaldatavaks raviks.

Muudatusettepanek 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariigid tagavad mehhanismide 
olemasolu, mis võimaldavad patsientidel 

1. Kindlustajariigid tagavad mehhanismide 
olemasolu, mis võimaldavad patsientidel 
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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.

taotluse korral saada teavet teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste saamise 
kohta. Kõnealune teave sisaldab eelkõige
järgmist:

• nimekiri kindlustajariigi 
tervishoiusüsteemiga hõlmatud 
tervishoiuteenustest ning hüvitamise või 
katvuse määradest; 
• ravi osutavas liikmesriigis kehtivad 
kvaliteedi- ja ohutusnõuded; 
• osutatavate tervishoiuteenuste 
kättesaadavus, hind, kvaliteeditõendid ja 
nendele omased riskid, üksikasjad 
kindlustuskaitse ja muude personaalse või 
kollektiivse kaitse vahendite kohta seoses 
tervishoiuteenuse osutajate kutsealase 
vastutusega ravi osutavas liikmesriigis; 
• ravi osutava liikmesriigi pädevate 
asutuste poolt tunnustatud 
tervishoiuteenuse osutajate nimekiri; 
• patsiendi õigused, õiguste kasutamise 
menetlused ning apellatsiooni- ja 
heastamissüsteemid, kui patsient 
kõnealustest õigustest ilma jäetakse; 
• kohaldatavad nõuded ja tingimused, 
sealhulgas juhul, kui teises liikmesriigis 
saadud tervishoiuteenusega on tekitatud 
kahju.

Liikmesriigid tagavad, et kõnealune teave 
vastab rahvatervisega seotud 
kaalutlustele, on erapooletu, võrreldav, 
õiglane ja täielik.

2. Lõikes 1 osutatud teave peab olema 
hõlpsasti kättesaadav, ka elektrooniliselt, 
ning sisaldama andmeid patsiendi õiguste, 
õiguste kasutamise menetluste ning 
apellatsiooni- ja heastamissüsteemide 
kohta, kui patsient kõnealustest õigustest 
ilma jäetakse.

2. Lõikes 1 osutatud teave peab olema 
hõlpsasti kättesaadav, ka elektrooniliselt, 
ning olema kogutud artiklis 13 kirjeldatud 
koostöömehhanismi kohaselt.

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

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

Or. fr

Selgitus

Direktiivis tuleb kindlaks määrata teise liikmesriiki ravile reisivatele patsientidele antav 
miinimumteave, et tagada patsiendile optimaalne ohutus. Direktiivis tuleb korrata 
tervishoiualase teabe suhtes kohaldatavaid põhimõtteid.

Muudatusettepanek 546
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kindlustajariigid tagavad mehhanismide 
olemasolu, mis võimaldavad patsientidel 
taotluse korral saada teavet teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste saamise –
kaasa arvatud andmed patsiendi õiguste 
määratlemise, nende õiguste kasutamise 
menetluste ning apellatsiooni- ja 
heastamissüsteemide kohta, kui patsient 
kõnealustest õigustest ilma jäetakse, –
ning seal kohaldatavate nõuete ja 
tingimuste kohta, sealhulgas juhul, kui 
teises liikmesriigis saadud 
tervishoiuteenusega on tekitatud kahju. 
Liikmesriigid peaksid konsulteerima 
sidusrühmadega, et tagada teabe selgus ja 
kättesaadavus. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga taotletakse selgust, liites lõiked 1 ja 2. Samuti on tähtis 
konsulteerida patsientide rühmade ja muude sidusrühmadega, tagamaks, et teave on kergesti 
arusaadav.
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Muudatusettepanek 547
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kui patsient on omal vabal tahtel otsustanud valida ravi teises liikmesriigis, erinevad tema 
õigused heastamise, järelhoolduse jms seisukohalt sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise määrusega ettenähtud õigustest, sest otsustamismenetlus on erinev. On 
äärmiselt oluline, et võimalikud patsiendid mõistaksid väga selgelt vastutuse ja riski erinevaid 
elemente.

Muudatusettepanek 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 

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

Or. es

Selgitus

Käesoleva artikliga kohustatakse liikmesriike andma teistele liikmesriikidele kuuluvat teavet, 
pannes seega neile liigse koormuse. Et selline teave oleks üldsusele kasulik, peaks seda lisaks 
pidevalt ajakohastama ja see ei ole teostatav. Peaks piisama sellest, et iga liikmesriik võtab 
vastutuse anda teavet oma territooriumil pakutavate tervishoiuteenuste kohta.

Muudatusettepanek 549
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Patsientidel on õigus saada kvaliteetset teavet, et teha teadlik valik. 
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Muudatusettepanek 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kindlustajariigid tagavad mehhanismide 
olemasolu, mis võimaldavad patsientidel 
taotluse korral saada teavet teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste saamise 
ning seal kohaldatavate nõuete ja 
tingimuste kohta, sealhulgas juhul, kui 
teises liikmesriigis saadud 
tervishoiuteenusega on tekitatud kahju.
Piiriüleseid tervishoiuteenuseid käsitlevas 
teabes tuleb selgelt eristada õigused, mis
patsientidel on tänu käesolevale 
direktiivile, ning õigused, mis tulenevad 
artikli 3 lõike 1 punktis f osutatud 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise määrustest.

Or. nl

Muudatusettepanek 551
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kindlustajariigid tagavad mehhanismide 
olemasolu, mis võimaldavad patsientidel 
taotluse korral saada teavet teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste saamise 
ning seal kohaldatavate nõuete ja 
tingimuste kohta, sealhulgas juhul, kui 
teises liikmesriigis saadud 
tervishoiuteenusega on tekitatud kahju. 
Patsiendiorganisatsioonid võivad koostöös 
pädevate riigiasutustega osaleda 
patsientidele teabe andmise ja levitamise 
protsessis.
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Or. en

Selgitus

Patsiendiorganisatsioonid on protsessis osalevate riiklike pädevate asutuste toetamisel 
väärtuslik vahend, andes ja levitades teavet otse patsientidele.

Muudatusettepanek 552
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teave peab olema 
hõlpsasti kättesaadav, ka elektrooniliselt, 
ning sisaldama andmeid patsiendi õiguste, 
õiguste kasutamise menetluste ning 
apellatsiooni- ja heastamissüsteemide 
kohta, kui patsient kõnealustest õigustest 
ilma jäetakse.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek seondub eelnevalt artikli 10 lõikes 1 tehtud 
muudatusettepanekuga, kus selguse huvides kaks lõiget liideti.

Muudatusettepanek 553
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teave peab olema 
hõlpsasti kättesaadav, ka elektrooniliselt, 
ning sisaldama andmeid patsiendi õiguste, 
õiguste kasutamise menetluste ning 
apellatsiooni- ja heastamissüsteemide 

2. Lõikes 1 osutatud teave peab olema 
hõlpsasti kättesaadav, ka elektrooniliselt, 
avaldatud puuetega inimestele 
kättesaadavas vormis ning sisaldama 
andmeid patsiendi õiguste, õiguste 
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kohta, kui patsient kõnealustest õigustest 
ilma jäetakse.

kasutamise menetluste ning apellatsiooni-
ja heastamissüsteemide kohta, kui patsient 
kõnealustest õigustest ilma jäetakse.

Or. en

Selgitus

Kogu teave peab olema puuetega inimestele kättesaadav, et nad saaksid oma õigusi kasutada.

Muudatusettepanek 554
Linda McAvan

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Piiriüleseid tervishoiuteenuseid käsitleva teabe puhul tuleks võtta arvesse erinevusi 
liikmesriikide tervishoiusüsteemide haldamise ja korraldamise viisis. Ühenduse standardvorm 
võib seega olla takistav.

Muudatusettepanek 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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. Liikmesriikidel on koos komisjoni abiga 
õigus kooskõlas artikli 19 lõikes 2 osutatud 
korraga töötada välja ühenduse 
standardvorm lõikes 1 viidatud eelneva 
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teabe jaoks.

Or. es

Selgitus

Seda laadi ühenduse standardvormi koostamine ei peaks olema mitte komisjoni õigus, vaid 
liikmesriikidevahelise kokkuleppe tulemus, mille puhul komisjonil on võimalik abi osutada.

Muudatusettepanek 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon jälgib käesoleva direktiivi 
rakendamist ja toetab meetmeid, mille 
eesmärk on koordineerida ja levitada 
kvaliteetseid tervishoiustandardeid.

Or. it

Selgitus

Koordineerimist tuleb üleeuroopaliselt intensiivistada, et luua Euroopa patsientidele 
suuremad võimalused saada kasu kõrgetasemelistest ravistandarditest.
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