
AM\764106FI.doc PE418.342v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2008/0142(COD)

22.1.2009

TARKISTUKSET
440 - 556

Mietintöluonnos
John Bowis
(PE415.355v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rajatylittävässä 
terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista

Ehdotus direktiiviksi
(KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))



PE418.342v01-00 2/84 AM\764106FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\764106FI.doc 3/84 PE418.342v01-00

FI

Tarkistus 440
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Sairaala- ja erikoishoito

1. Tämän direktiivin mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
korvaamista varten sairaalahoidolla 
tarkoitetaan
a) terveydenhuoltoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa vähintään 
yhden yön ajan
b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
erityiseen luetteloon eikä edellytä potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan. Luettelo rajoittuu
– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita tai
– terveydenhuoltoon, johon liittyy hoitoja, 
joista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.
2. Komissio laatii tämän luettelon, ja se 
voi päivittää luetteloa säännöllisesti.
Tällaiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin oleellisia osia 
täydentämällä sitä, on hyväksyttävä 
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti.
3. Vakuutusjäsenvaltio voi säätää 
ennakkolupajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun sairaalahoidon 
kustannusten korvaamiseksi omasta 
sosiaaliturvajärjestelmästään, kun 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
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a) jos hoito olisi tarjottu jäsenvaltion 
alueella, se olisi korvattu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, ja
b) järjestelmän tarkoituksena on käsitellä 
tämän artiklan täytäntöönpanosta 
johtuvaa potilasvirtaa ulkomaille ja 
ehkäistä tilanne, jossa se vaarantaisi tai 
todennäköisesti vaarantaisi vakavasti
i) jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoituksen tasapainon ja/tai
ii) sairaalasektorilla sairaaloiden 
ylikapasiteetin, sairaalahoidon tarjonnan 
epätasapainon sekä logistisen ja 
taloudellisen tuhlauksen välttämiseksi 
toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen jäsenvaltion alueella.
4. Ennakkolupajärjestelmän soveltaminen 
on rajoitettava siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista tällaisen 
vaikutuksen välttämiseksi, eikä se saa olla 
keino mielivaltaiseen syrjintään.
5. Jäsenvaltion on annettava julkisesti 
tiedoksi kaikki asiaankuuluvat tiedot 
3 kohdan säännösten nojalla käyttöön 
otetusta ennakkolupajärjestelmästä.

Or. en

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan mukaisesti jäsenvaltioilla on yksinomainen 
toimivalta päättää, kuinka ne järjestävät ja rahoittavat terveydenhuoltojärjestelmänsä, ja 
tähän sisältyy niiden toimivalta määritellä, mitä pidetään sairaalahoitona. Euroopan 
unionilla ja erityisesti komissiolla ei ole toimivaltaa tällä alalla, joten 8 artikla on 
poistettava. Lisäksi komission ehdotus toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvaa sairaalahoitoa 
koskevista ennakkolupajärjestelmistä ylittää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön ja on siksi hylättävä.
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Tarkistus 441
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sairaala- ja erikoishoito Ennakkolupa

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa tunnustetaan, että ennakkolupajärjestelmät ovat potilaiden kannalta 
arvokkaita, sillä ne tuovat selvyyttä esimerkiksi siihen, mitä korvauksia he voivat saada ja 
mistä kustannuksista heidän on huolehdittava itse, jälkihoitojärjestelyihin sekä siihen, miten 
on toimittava, jos jokin menee pieleen. Tämä koskee myös sairaaloissa ja muissa laitoksissa 
annettavaa hoitoa, samoin kuin palvelujen suunnittelutarvetta sekä 
terveydenhuoltojärjestelmistä vastaavien toteuttamaa taloudellisten resurssien hallintoa.

Tarkistus 442
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sairaala- ja erikoishoito Terveydenhuolto

Or. pl

Tarkistus 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tämän direktiivin mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
korvaamista varten sairaala- ja 
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tarkoitetaan erikoishoidolla tarkoitetaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä 
määritettyä terveydenhuoltoa, joka 
suunnitellaan, jos se edellyttää potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan tai vaatii pitkälle erikoistuneen 
ja kalliin lääketieteellisen 
infrastruktuurin tai laitteiden käyttöä tai 
jos sen käsittämistä hoidoista aiheutuu 
potilaalle tai väestölle erityinen riski.

a) terveydenhuoltoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa vähintään 
yhden yön ajan
b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
erityiseen luetteloon eikä edellytä potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan. Luettelo rajoittuu 
– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita tai
– terveydenhuoltoon, johon liittyy hoitoja, 
joista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.
2. Komissio laatii tämän luettelon, ja se 
voi päivittää luetteloa säännöllisesti. 
Tällaiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin oleellisia osia 
täydentämällä sitä, on hyväksyttävä 
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti.
3. Vakuutusjäsenvaltio voi säätää 
ennakkolupajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun sairaalahoidon
kustannusten korvaamiseksi omasta 
sosiaaliturvajärjestelmästään, kun 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

3. Vakuutusjäsenvaltio edellyttää 
ennakkolupaa toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun, vakuutusjäsenvaltion tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti 
määrittelemän sairaala- tai erikoishoidon
kustannusten maksamiseksi tai
korvaamiseksi.

a) jos hoito olisi tarjottu jäsenvaltion 
alueella, se olisi korvattu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, ja
b) järjestelmän tarkoituksena on käsitellä 
tämän artiklan täytäntöönpanosta 
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johtuvaa potilasvirtaa ulkomaille ja 
ehkäistä tilanne, jossa se vaarantaisi tai 
todennäköisesti vaarantaisi vakavasti
i) jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoituksen tasapainon ja/tai
ii) sairaalasektorilla sairaaloiden 
ylikapasiteetin, sairaalahoidon tarjonnan 
epätasapainon sekä logistisen ja 
taloudellisen tuhlauksen välttämiseksi 
toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen jäsenvaltion alueella.
4. Ennakkolupajärjestelmän soveltaminen
on rajoitettava siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista tällaisen 
vaikutuksen välttämiseksi, eikä se saa olla 
keino mielivaltaiseen syrjintään.

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

4 a. Edellä 1 kohdan mukaisesti vaadittu 
lupa voidaan evätä, jos osoitetaan, että 
potilaan liikkuminen olisi hänen 
terveydentilansa tai sairaanhoidon 
saamisen kannalta vahingollista.

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

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

Or. fr

Perustelu

Koska alkuperäisessä ehdotuksessa tunnustetaan erot siinä, mitä jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmistä korvataan, ei vaikuta asianmukaiselta, että sairaalahoitojen 
luettelo laaditaan komiteamenettelyssä, varsinkin kun tämä toissijaisuusperiaatteen mukaan 
kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen päätäntävaltaan. Yhteiset kriteerit on kuitenkin 
määritettävä. Lisäksi vaikuttaa potilaiden edun mukaiselta, että vakuutusjäsenvaltio 
määrittää, mitä lainsäädäntöä voidaan soveltaa.
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Tarkistus 444
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sairaalahoitoon ja siihen 
rinnastettavaan hoitoon sovelletaan 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännöksiä 
eikä 6 artiklan säännöksiä. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
"sairaalahoito" tämän direktiivin 
soveltamiseksi.

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

Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo 
hoidoista, jotka vaativat pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai lääkinnällisiä laitteita 
taikka joista aiheutuu potilaalle tai 
väestölle erityinen riski ja jotka sen vuoksi 
rinnastetaan sairaalahoitoon.

b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
erityiseen luetteloon eikä edellytä potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan. Luettelo rajoittuu
– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita tai
– terveydenhuoltoon, johon liittyy hoitoja, 
joista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.

Or. nl

Perustelu

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 
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eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen plannen.

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

Tarkistus 445
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tämän direktiivin mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
korvaamista varten sairaalahoidolla 
tarkoitetaan sellaista suunniteltua 
erikoishoitoa, joka edellyttää 
lääketieteellistä ja teknistä 
huippuasiantuntemusta. Kukin 
jäsenvaltio määrittää, mitä toimia 
pidetään suunniteltuna erikoishoitona.

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

b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
erityiseen luetteloon eikä edellytä potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan. Luettelo rajoittuu

– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita tai

– terveydenhuoltoon, johon liittyy hoitoja, 
joista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.

Or. sv

Perustelu

On tärkeää, ettei sairaalahoitoa määriteltäessä käytetä kriteerinä esimerkiksi yhden yön 
yöpymistä, sillä tämänkaltainen määritelmä olisi harhaanjohtava. Sen sijaan määritelmässä 
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on huomioitava, että kyse on pitkälle erikoistuneesta hoidosta, joka edellyttää lääketieteellistä 
ja teknistä huippuasiantuntemusta.

Tarkistus 446
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

– terveydenhuoltoa, joka on pitkälle 
erikoistunutta ja/tai vaatii kallista 
lääketieteellistä infrastruktuuria tai 
lääkinnällisiä laitteita tai

– terveydenhuoltoon, johon liittyy hoitoja, 
joista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.

– terveydenhuoltoa, jonka käsittämistä 
hoidoista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.

Or. sv

Perustelu

Yhden yön yöpyminen on kriteerinä vanhentunut ja saattaa hidastaa terveydenhuoltoalan 
kehitystä. Lisäksi se on sattumanvarainen ja vaikea soveltaa, koska maiden sisällä ja välillä 
voi olla eroja siinä, minkä hoitojen yhteydessä potilas joutuu yöpymään sairaalassa. 
Sairaalahoidon määritelmän lähtökohtana on siksi oltava tällaisen hoidon pitkälle 
erikoistunut luonne ja/tai kalleus, riippumatta siitä, yöpyykö potilas sairaalassa vai ei.
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Tarkistus 447
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tämän direktiivin mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
korvaamista varten sairaala- ja 
erikoishoidolla tarkoitetaan 
terveydenhuoltoa, jonka tarjoaminen 
kyseisen vakuutusjäsenvaltion säännösten 
mukaan edellyttää asianmukaista 
ennakointia ja tarvesuunnittelua 
tehokkaan, taloudellisen ja 
maantieteellisesti kattavan sairaanhoidon 
varmistamiseksi kyseisessä valtiossa. 
Paitsi terveydenhuoltoon, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa vähintään 
yhden yön ajan, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai lääkinnällisiä laitteita 
tai jonka käsittämistä hoidoista aiheutuu 
potilaalle tai väestölle erityinen riski, 
määritelmää voidaan soveltaa myös 
sellaiseen terveydenhoitoon, joka 
asianomaisessa vakuutusjäsenvaltiossa 
sovelletusta hoitomallista johtuen 
edellyttää muista syistä infrastruktuurin 
suunnittelua.

a) terveydenhuoltoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa vähintään 
yhden yön ajan
b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
erityiseen luetteloon eikä edellytä potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan. Luettelo rajoittuu
– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita tai
– terveydenhuoltoon, jonka käsittämiin 
hoitoihin liittyy potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.
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Or. de

Perustelu

Ehdotettu sairaala- ja erikoishoidon määritelmä on liian tiukka. Saksassa se ei kattaisi 
sairaalahoitoa saavien osittain tai kokonaan avohoidossa olevien potilaiden eikä 
päiväklinikoiden psykiatriapotilaiden hoitoa. Valta määritellä, mitä on suunnittelua 
edellyttävä sairaalahoito, kuuluu yksinomaan jäsenvaltioille.

Tarkistus 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tämän direktiivin mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
kustannusten korvaamista varten sairaala-
ja erikoishoidolla tarkoitetaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännön 
määritelmän mukaista suunniteltua 
terveydenhuoltoa, joka edellyttää potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan tai vaatii pitkälle erikoistunutta 
ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai lääkinnällisiä laitteita 
tai käsittää hoitoja, joista aiheutuu 
potilaalle tai väestölle konkreettinen riski.

a) terveydenhuoltoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa vähintään 
yhden yön ajan
b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
erityiseen luetteloon eikä edellytä potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan. Luettelo rajoittuu
– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita tai
terveydenhuoltoon, johon liittyy hoitoja, 
joista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.
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Or. es

Perustelu

Komission ehdotuksen määritelmä on vanhanaikainen eikä siinä oteta huomioon sairaala- ja 
erikoishoidon nykytodellisuutta.

Tarkistus 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

a) terveydenhuoltoa, joka on pitkälle 
erikoistunutta ja/tai vaatii kallista 
lääketieteellistä infrastruktuuria tai 
lääkinnällisiä laitteita

b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
erityiseen luetteloon eikä edellytä potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan. Luettelo rajoittuu

b) terveydenhuoltoa, jonka käsittämistä 
hoidoista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski, tai

– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita tai

c) muuntyyppistä hoitoa, joka sairauden 
luonteen vuoksi on parasta antaa 
sairaalassa.

– terveydenhuoltoon, johon liittyy hoitoja, 
joista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.

Or. da
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Tarkistus 450
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tämän direktiivin mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
korvaamista varten sairaalahoidolla 
tarkoitetaan terveydenhuoltoa sellaisena, 
kuin se on määritelty 
vakuutusjäsenvaltion laatimassa 
luettelossa, ja joka rajoittuu

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

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

b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
erityiseen luetteloon eikä edellytä potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan. Luettelo rajoittuu

b) terveydenhuoltoon, joka on pitkälle 
erikoistunutta ja/tai vaatii kallista 
lääketieteellistä infrastruktuuria tai 
lääkinnällisiä laitteita, tai

– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita tai 

b a) terveydenhuoltoon, jonka käsittämistä 
hoidoista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden väliset erot oikeuksissa ja hoitokäytännöissä merkitsevät käytännössä sitä, 
että yksi EU:n luettelo hoidoista, joihin saatetaan vaatia ennakkolupa, aiheuttaisi potilaille 
vain hämmennystä. Potilaiden olisi voitava katsoa luettelosta, mihin hoitoihin kotivaltion 
järjestelmä edellyttää ennakkolupaa.
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Tarkistus 451
Colm Burke

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tämän direktiivin mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
korvaamista varten sairaalahoidon 
määritelmään sisällytetään vain

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

– terveydenhuolto, joka edellyttää potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden yön 
ajan tai vaatii pitkälle erikoistunutta ja 
kallista lääketieteellistä infrastruktuuria 
tai lääkinnällisiä laitteita, tai

b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
erityiseen luetteloon eikä edellytä potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan. Luettelo rajoittuu 
– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita tai
– terveydenhuoltoon, jonka käsittämiin 
hoitoihin liittyy potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täydentämään esittelijän alkuperäistä ajatusta kansanterveystyön 
teoriassa yleisesti hyväksytyllä sairaalahoidon vakiomääritelmällä.

Tarkistus 452
Niels Busk

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
korvaamista varten sairaalahoidolla 
tarkoitetaan

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

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

b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
erityiseen luetteloon eikä edellytä potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden yön 
ajan. Luettelo rajoittuu

b) terveydenhuoltoa, joka ei edellytä 
potilaan yöpymistä sairaalassa vähintään 
yhden yön ajan mutta joka

– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai lääkinnällisiä laitteita 
tai

– vaatii pitkälle erikoistunutta ja kallista 
lääketieteellistä infrastruktuuria tai 
lääkinnällisiä laitteita tai

– terveydenhuoltoon, johon liittyy hoitoja, 
joista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.

– käsittää hoitoja, joista aiheutuu potilaalle 
tai väestölle erityinen riski.

Or. da

Tarkistus 453
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tämän direktiivin mukaisesti toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon 
korvaamista varten sairaala- ja 
erikoishoitoon sisältyy vähintään

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

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

b) terveydenhuoltoa, joka sisältyy 
erityiseen luetteloon eikä edellytä potilaan 
yöpymistä sairaalassa vähintään yhden 
yön ajan. Luettelo rajoittuu

b) terveydenhuolto, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai lääkinnällisiä 
laitteita, taikka terveydenhuolto, jonka 
käsittämistä hoidoista aiheutuu potilaalle 
tai väestölle erityinen riski

– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 

b a) terveydenhuolto, joka vaatii
suunnittelua yleisen saatavuuden, 
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infrastruktuuria tai laitteita tai kohtuuhintaisuuden ja yhdenvertaisen 
alueellisen saavutettavuuden 
säilyttämiseksi, kustannusten 
hallitsemiseksi sekä taloudellisten, 
teknisten ja inhimillisten voimavarojen 
merkittävän tuhlauksen estämiseksi

terveydenhuoltoa, johon liittyy hoitoja, 
joista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski.

b b) terveydenhuolto kroonisesti sairaille 
potilaille, jotka tarvitsevat hoitoa ja/tai 
lääkkeitä, joita ei saa tavanomaisia 
jakelukanavia pitkin ja jotka eivät sovellu 
itsehoitoon tai -lääkintään vaan vaativat 
antajakseen sairaalan tai 
erikoishoitolaitoksen yksikön.

Or. en

Perustelu

Artiklan otsikon mukaisesti tarkistuksella lisätään tekstiin erikoishoito.

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sairaalahoitoon liittyy läheisesti 
suunnittelun tarve.

Tarkistus 454
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) terveydenhuoltoa tapauksessa, johon 
liittyy hengenvaara tai lääketieteellisesti 
ennakoitavissa oleva pysyvän 
terveyshaitan riski

Or. pl
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Tarkistus 455
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) terveydenhuoltoa, joka edellyttää 
potilaan yöpymistä sairaalassa vähintään 
yhden yön ajan tai joka on määritelty siksi 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä

Or. en

Perustelu

Komission esittämä sairaalahoidon määritelmä ei vastaa käytännössä tarjottujen palvelujen 
todellisuutta, kuten päiväkirurgiaa. Jotta määritelmä vastaisi todellisuutta, sairaalahoidon 
määritelmässä on viitattava vakuutusjäsenvaltioiden määritelmiin.

Tarkistus 456
Bill Newton Dunn

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Diagnostisia kokeita sekä kerros- ja 
röntgenkuvausta, jotka yleensä 
suoritetaan osana sairaalassa annettavaa 
avohoitoa, ei pidetä sairaalahoitona, jos 
ennakkoluvan hankkiminen edellyttäisi 
potilaalta ylimääräistä vastaanottokäyntiä 
ulkomailla.

Or. en

Perustelu

Potilas ei voi tietää ennalta, mitä diagnosointimenetelmiä terveydenhuollon ammattihenkilö 
määrää. Nykyinen sanamuoto pakottaa potilaan joko pyytämään ennakkolupaa 
lääkärissäkäyntiä ja mahdollisia taudinmääritysmenetelmiä varten tai maksamaan toisesta 
käynnistä.
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Tarkistus 457
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 458
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Ks. 8 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 459
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy aiempaan, 8 artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen. Jäsenvaltioiden 
väliset erot oikeuksissa ja hoitokäytännöissä merkitsevät käytännössä sitä, että yksi EU:n 
luettelo hoidoista, joihin saatetaan vaatia ennakkolupa, aiheuttaisi potilaille vain 
hämmennystä. Potilaiden olisi voitava katsoa luettelosta, mihin hoitoihin kotivaltion 
järjestelmä edellyttää ennakkolupaa.

Tarkistus 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Direktiiviehdotus rikkoo terveydenhuollon järjestämistä koskevaa toimivaltaa, joka EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklan mukaan kuuluu jäsenvaltioille, ja siten myös 
toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 461
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot laativat luettelot ja 
saattavat ne säännöllisesti ajan tasalle.

Or. hu

Perustelu

Jotta jäsenvaltioiden näkemykset otettaisiin huomioon luetteloita laadittaessa, tarkistuksessa 
suositetaan tehtävän antamista ensisijaisesti jäsenvaltioille ja toissijaisesti komissiolle, mutta 
eri jäsenvaltioille eri tavoin ja jäsenvaltioiden suositusten perusteella.
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Tarkistus 462
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Hoidon saajan vakuutusjäsenvaltion on 
päätettävä, mitä terveydenhuoltoa 
pidetään 1 kohdan perusteiden mukaisena 
sairaalahoitona, ja ilmoitettava siitä 
komissiolle.

Or. sv

Perustelu

Jäsenvaltioiden on laadittava mainittujen kriteerien perusteella omat luettelot siitä, mikä on 
sairaalahoitoa, ja ilmoitettava ne komissiolle. Tämä vastaa jäsenvaltioiden toimivaltaa 
terveydenhuollon alalla ja on helpommin sovellettavissa kuin alun perin ehdotettu EU:n 
luettelo.

Tarkistus 463
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vakuutusjäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset laativat luettelon hoidoista, 
joita pidetään sairaala- tai erikoishoitona, 
ja ilmoittavat niistä komissiolle.
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Or. en

Perustelu

Koska vakuutusjäsenvaltio vastaa terveydenhoitokustannusten korvaamisesta, sen tehtävänä
on laatia luettelo sairaala- ja erikoishoidoista.

Tarkistus 464
Karin Jöns

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii tämän luettelon, ja se 
voi päivittää luetteloa säännöllisesti. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 19 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kansalliset luettelot. Ne saatetaan 
säännöllisesti ajan tasalle.

Or. de

Tarkistus 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Tarkistus 466
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Perustelu

"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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltio ei voi kieltäytyä 
tarjoamasta hoitoa ja sen on katettava 
kaikki kustannukset sellaisen potilaan 
hoidosta, joka on hätätilanteessa sen 
alueella.

Or. it

Perustelu

Solidaarisuuden periaate tarkoittaa, että potilaiden on hätätilanteessa saatava kaikki 
tarvitsemansa hoito.

Tarkistus 468
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3–5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vakuutusjäsenvaltion on säädettävä
ennakkolupajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun sairaalahoidon 
kustannusten korvaamiseksi omasta 
sosiaaliturvajärjestelmästään, paitsi

a) jos hoito olisi tarjottu jäsenvaltion 
alueella, se olisi korvattu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, ja

a) jos hoitoa ei voida tarjota riittävän pian
jäsenvaltion alueella ylipitkien 
hoitojonojen vuoksi, tai

b) järjestelmän tarkoituksena on käsitellä 
tämän artiklan täytäntöönpanosta 
johtuvaa potilasvirtaa ulkomaille ja 
ehkäistä tilanne, jossa se vaarantaisi tai 
todennäköisesti vaarantaisi vakavasti

a a) jos rajatylittävä terveydenhuolto on 
tehokkain tapa järjestää terveyspalvelut 
paikallisväestölle, eritoten rajaseuduilla, 
tai
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i) jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoituksen tasapainon ja/tai

a b) jos on kyse harvinaisten sairauksien 
hoidosta, tai

ii) sairaalasektorilla sairaaloiden 
ylikapasiteetin, sairaalahoidon tarjonnan 
epätasapainon sekä logistisen ja 
taloudellisen tuhlauksen välttämiseksi 
toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen jäsenvaltion alueella.

a c) jos hoidosta on tehty sopimus 
ulkomaisen hoitovakuutuslaitoksen ja 
hoitolaitoksen välillä.

4. Ennakkolupajärjestelmän soveltaminen 
on rajoitettava siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista tällaisen 
vaikutuksen välttämiseksi, eikä se saa olla 
keino mielivaltaiseen syrjintään.
5. Jäsenvaltion on annettava julkisesti 
tiedoksi kaikki asiaankuuluvat tiedot 
3 kohdan säännösten nojalla käyttöön 
otetusta ennakkolupajärjestelmästä.

5. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
3 kohdan a b ja a c alakohdan 
soveltamissäännökset ja annettava ne 
tiedoksi komissiolle.

Or. nl

Perustelu

Ennakkoluvan on oltava yleispätevä sääntö. Rajatylittävän terveydenhuollon on kuitenkin 
oltava itsestään selvä asia ja helppo järjestää, jos hoitojonot ovat ylipitkiä (aiheeton 
viivästys), potilas asuu rajaseudulla tai sairastaa harvinaista sairautta tai hoito on 
sopimusperusteista.

Tarkistus 469
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Perustelu

Ks. 8 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 470
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vakuutusjäsenvaltio voi edellyttää 
ennakkolupaa toisessa jäsenvaltiossa
tarjotun, vakuutusjäsenvaltion 1 kohdan 
mukaisesti määrittelemän sairaala- tai 
erikoishoidon kustannusten korvaamiseksi.

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

Or. de

Perustelu

Direktiiviehdotuksen mukaan sairaalahoitoon ulkomailla voidaan vaatia ennakkolupa vain, 
jos todetaan yksityiskohtaisesti, että jäsenvaltion omalle terveydenhuoltojärjestelmälle 
aiheutuisi haittaa. Vaikkei yksityiskohtia selvitettäisikään, on jätettävä jäsenvaltioiden 
päätettäväksi, millä terveydenhuollon aloilla ne pitävät tarpeellisena ennakoida tarpeita ja 
miten kyseiset alat turvataan.

Tarkistus 471
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vakuutusjäsenvaltiolla on 
mahdollisuus säätää yleisestä
ennakkolupajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun sairaala- ja 
erikoishoidon kustannusten korvaamiseksi 
omasta sosiaaliturvajärjestelmästään.

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

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 472
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vakuutusjäsenvaltio voi säätää 
ennakkolupajärjestelmästä sairaalahoidon 
ja muun erikoishoidon, sellaisina kuin ne 
ovat kunkin jäsenvaltion määritteleminä,
kustannusten korvaamiseksi omasta 
sosiaaliturvajärjestelmästään.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vakuutusjäsenvaltio voi ottaa 
vastuulleen toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
sairaala- ja erikoishoidon (sellaisena kuin 
ne ovat vakuutusjäsenvaltion 
määritteleminä) kustannukset 1 kohdan 
mukaisesti edellyttäen, että ennakkolupa 
on saatu.

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

Or. es

Perustelu

Kansalaiset saattaisivat pitää ennakkolupaa rajoitteena oikeudelleen liikkua rajojen yli, 
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vaikka todellisuudessa se on tae.

Jos kansalainen päättää terveydenhuollon ammattihenkilöiden puolesta, mitkä 
ammattihenkilöt tarjoavat hänelle terveydenhuoltoa, ei ole taattua, että hoito täyttää 
tarvittavat laatu- ja turvallisuuskriteerit. On perustavan tärkeää säilyttää tilanne, jossa 
terveydenhuollon ammattihenkilöt päättävät, jotta vältetään tarpeeton hoito.

Tarkistus 474
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vakuutusjäsenvaltio voi säätää 
ennakkolupajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun sairaalahoidon 
kustannusten korvaamiseksi omasta 
sosiaaliturvajärjestelmästään.

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

Or. sv
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Perustelu

Terveydenhuoltoa koskevat päätökset ovat ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla. Tämä 
koskee myös mahdollisia päätöksiä ennakkolupajärjestelmästä.

Tarkistus 475
Niels Busk

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vakuutusjäsenvaltio voi säätää 
ennakkolupajärjestelmästä toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotun sairaalahoidon 
kustannusten korvaamiseksi omasta 
sosiaaliturvajärjestelmästään.

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

Or. da
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava itse vahvistaa ennakkoluvan kriteerit ja mahdolliset perusteet 
luvan epäämiselle, jos potilaalle tarjotaan hoitoa lääketieteellisesti perusteltavissa olevan 
ajan kuluessa.

Tarkistus 476
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 ja 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vakuutusjäsenvaltio voi edellyttää
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
sairaalahoidon ja erikoishoidon, sellaisina 
kuin ne ovat vakuutusjäsenvaltion 
1 kohdan mukaisesti määritteleminä, 
kustannusten korvaamiseksi
ennakkolupaa. Vakuutusjäsenvaltion on 
määritettävä etukäteen ja avoimesti 
kriteerit ennakkoluvan epäämiselle 
yleisen edun mukaisten pakottavien 
syiden perusteella. Ennakkolupa voidaan 
evätä muun muassa seuraavista syistä:

a) jos hoito olisi tarjottu jäsenvaltion 
alueella, se olisi korvattu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, sekä 

i) vakuutuksenantajalla tai asiamiehellä 
ei ole näyttöä hoidon kliinisestä tarpeesta

b) järjestelmän tarkoituksena on käsitellä 
tämän artiklan täytäntöönpanosta 
johtuvaa potilasvirtaa ulkomaille ja 
ehkäistä tilanne, jossa se vaarantaisi tai 
todennäköisesti vaarantaisi vakavasti

ii) vakuutuksenantaja tai asiamies on 
määrittänyt, että potilas ei ole oikeutettu 
kyseessä olevaan hoitoon

i) jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoituksen tasapainon ja/tai iii) vakuutuksenantajan tai asiamiehen 

arvion mukaan potilaalle tai 
kansanterveydelle aiheutuu kliininen 
riski, jos hän matkustaa ulkomaille, tai 
asianomaisen hoitopaikan tarjoama 
jälkihoito tai seurantajärjestelyt eivät ole 
riittäviä

ii) sairaalasektorilla sairaaloiden 
ylikapasiteetin, sairaalahoidon tarjonnan 
epätasapainon sekä logistisen ja 

iv) vakuutuksenantajalla tai asiamiehellä 
on näyttöä siitä, että tarjoaja, jonka luo 
potilas haluaa matkustaa hoitoa varten, 
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taloudellisen tuhlauksen välttämiseksi 
toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen jäsenvaltion alueella.

syyllistyy laiminlyönteihin tai vilppiin.

3 a. Jäsenvaltio voi evätä pyynnön myös, 
jos potilas voi saada hoidon ilman 
aiheetonta viivästystä 
vakuutusjäsenvaltiossa ja jos on näyttöä 
siitä, että potilaan liikkuvuus haittaisi tai 
saattaisi haitata tiettyjen hoitojen 
tarjoamista joko kansallisella tai 
paikallisella tasolla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään tilanteita, joissa ennakkolupaa voidaan soveltaa hoitoa 
toisessa jäsenvaltiossa koskeviin hakemuksiin ja joissa ennakkolupa voidaan evätä. 

Tarkistus 477
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vakuutusjäsenvaltio voi edellyttää 
ennakkolupaa toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun sairaala- ja erikoishoidon
kustannusten korvaamiseksi omasta 
sosiaaliturvajärjestelmästään

a) jos hoito olisi tarjottu jäsenvaltion 
alueella, se olisi korvattu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, sekä
b) järjestelmän tarkoituksena on käsitellä 
tämän artiklan täytäntöönpanosta 
johtuvaa potilasvirtaa ulkomaille ja 
ehkäistä tilanne, jossa se vaarantaisi tai 
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todennäköisesti vaarantaisi vakavasti
i) jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoituksen tasapainon ja/tai

a) turvatakseen jäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen 
tasapainon ja/tai

ii) sairaalasektorilla sairaaloiden 
ylikapasiteetin, sairaalahoidon tarjonnan 
epätasapainon sekä logistisen ja 
taloudellisen tuhlauksen välttämiseksi
toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen jäsenvaltion alueella.

b) turvatakseen terveydenhuoltosektorilla
toteutetut suunnittelu- ja järkeistämistoimet 
yleisen saatavuuden, kohtuuhintaisuuden 
ja yhdenvertaisen alueellisen 
saavutettavuuden säilyttämiseksi, 
kustannusten hallitsemiseksi sekä 
taloudellisten, teknisten ja inhimillisten 
voimavarojen merkittävän tuhlauksen 
estämiseksi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että ennakkolupajärjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa 
potilaiden oikeus korvauksiin toisessa jäsenvaltiossa suoritetun hoidon kustannuksista, 
voidaan pitää voimassa, olipa kyse millaisesta terveydenhuollosta hyvänsä. Tavoitteiltaan 
tämänkaltaisesta ennakkolupajärjestelmästä säädetään asetuksissa N:o 1408/71 ja 
N:o 883/2004. Siksi on harhaanjohtavaa käyttää ilmaisua "säätää 
ennakkolupajärjestelmästä". Tarkistuksessa käytetään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön sanamuotoa.

Tarkistus 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) jos hoito olisi tarjottu jäsenvaltion 
alueella, se olisi korvattu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, ja

a) jos hoito olisi tarjottu jäsenvaltion 
alueella, se olisi korvattu sen 
sosiaaliturvajärjestelmästä, ja

b) järjestelmän tarkoituksena on käsitellä b) järjestelmän tarkoituksena on käsitellä 
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tämän artiklan täytäntöönpanosta johtuvaa 
potilasvirtaa ulkomaille ja ehkäistä tilanne, 
jossa se vaarantaisi tai todennäköisesti 
vaarantaisi vakavasti

tämän artiklan täytäntöönpanosta johtuvaa 
potilasvirtaa ulkomaille ja ehkäistä tilanne, 
jossa se vaarantaisi tai todennäköisesti 
vaarantaisi

i) jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoituksen tasapainon ja/tai

i) jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoituksen tasapainon ja/tai

ii) sairaalasektorilla sairaaloiden 
ylikapasiteetin, sairaalahoidon tarjonnan 
epätasapainon sekä logistisen ja 
taloudellisen tuhlauksen välttämiseksi 
toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen jäsenvaltion alueella.

ii) sairaalasektorilla sairaaloiden 
ylikapasiteetin, sairaalahoidon tarjonnan 
epätasapainon sekä logistisen ja 
taloudellisen tuhlauksen välttämiseksi 
toteutetut suunnittelu- ja 
järkeistämistoimet, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämisen taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämisen jäsenvaltion alueella.

Or. da

Tarkistus 479
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) jos hoitoa pidetään aiheellisena 
multiresistenttien bakteerien leviämisen 
ehkäisemiseksi.

Or. sv

Tarkistus 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän direktiivin säännöksissä ei 
edellytetä terveydenhuollon tarjoajia ja/tai 
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terveydenhuoltojärjestelmiä hyväksymään 
toisesta jäsenvaltiosta suunniteltuun 
hoitoon tulevia potilaita tai asettamaan 
heitä etusijalle hoitotarpeiltaan 
yhtäläisten potilaiden vahingoksi, 
esimerkiksi pidentämällä hoidon 
jonotusaikoja.

Or. en

Perustelu

Se, että yksittäiset potilaat käyttävät terveyspalveluja ulkomailla, saattaa vaikuttaa 
terveydenhuoltojärjestelmien suunnitteluun, organisaatioon ja rahoituksen kestävyyteen paitsi 
vakuutus-, myös hoitojäsenvaltiossa, joten jälkimmäisille olisi sallittava toimet sen 
varmistamiseksi, että potilasvirta muista jäsenvaltioista ei heikennä muiden potilaiden 
asemaa.

Tarkistus 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ennakkolupa on joka tapauksessa 
myönnettävä, jos potilas tarvitsee 
lääketieteellistä hoitoa, jota 
vakuutusjäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmä yleensä tarjoaa, 
eikä vakuutusjäsenvaltio voi tarjota 
kyseistä hoitoa lääketieteellisesti 
perusteltavissa olevan ajan kuluessa, 
mikä vahvistetaan asetuksissa (ETY) 
N:o 1408/71 ja (EY) N:o 883/2004.

Or. en

Perustelu

On tärkeää kiinnittää huomiota asetuksista 1408/71 ja 883/2004 johtuviin tämän artiklan 
soveltamisalan rajoihin.
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Tarkistus 482
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Ennakkoluvan edellyttäminen on 
rajoitettava siihen, mikä on välttämätöntä 
ja oikeasuhteista, jotta vakuutusjäsenvaltio 
voi järjestää ja tarjota alueellaan 
turvallista ja laadukasta terveydenhuoltoa 
yleisen saatavuuden, solidaarisuuden, 
kohtuuhintaisuuden, yhdenvertaisen 
alueellisen saavutettavuuden ja 
demokraattisen valvonnan periaatteiden 
mukaisesti, eikä se saa olla keino 
mielivaltaiseen syrjintään.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että ennakkolupajärjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa 
potilaiden oikeus korvaukseen toisessa jäsenvaltiossa suoritetun hoidon kustannuksista, 
voidaan pitää voimassa, olipa kyse millaisesta terveydenhuollosta hyvänsä. Tavoitteiltaan 
tämänkaltaisesta ennakkolupajärjestelmästä säädetään asetuksissa (ETY) N:o 1408/71 ja 
(EY) N:o 883/2004. Siksi on harhaanjohtavaa käyttää ilmaisua "säätää 
ennakkolupajärjestelmästä". Tarkistuksessa käytetään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön sanamuotoa.

Tarkistus 483
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Ennakkolupajärjestelmä ei saa olla 
keino mielivaltaiseen syrjintään.
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Or. en

Perustelu

Ei ole juridisesti selvää, mitä "välttämättömällä" ja "oikeasuhteisella" tarkoitetaan, ja niihin 
viittaaminen saattaisi johtaa uusi oikeustapauksiin yhteisöjen tuomioistuimessa.

Tarkistus 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Ennakkolupajärjestelmä ei saa olla 
keino mielivaltaiseen syrjintään.

Or. da

Tarkistus 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Tarkistus johtuu aiemmasta, samaan kohtaan tehdystä tarkistuksesta.
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Tarkistus 486
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. sv

Tarkistus 487
Niels Busk

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. da

Tarkistus 488
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennakkolupajärjestelmän soveltaminen 
on rajoitettava siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista tällaisen 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun
ennakkolupajärjestelmän soveltaminen on 
rajoitettava siihen, mikä on välttämätöntä 
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vaikutuksen välttämiseksi, eikä se saa olla 
keino mielivaltaiseen syrjintään.

ja oikeasuhteista tällaisen vaikutuksen 
välttämiseksi, eikä se saa olla keino 
mielivaltaiseen syrjintään

Or. nl

Perustelu

Ks. 8 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Ennakkolupajärjestelmän soveltaminen 
ei rajoita 3 artiklan 2 kohdan soveltamista 
ja on rajoitettava siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista tällaisen 
vaikutuksen välttämiseksi, eikä se saa olla 
keino mielivaltaiseen syrjintään.

Or. nl

Tarkistus 490
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Ennakkolupajärjestelmän soveltaminen 
on rajoitettava siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista tällaisen 
vaikutuksen välttämiseksi, sen on 
perustuttava oikeudenmukaisiin, 
selkeisiin ja avoimiin kriteereihin, eikä se 
saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään.

Or. en
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Perustelu

Jos jäsenvaltiot päätyvät edellyttämään ennakkolupaa, järjestelmän olisi perustuttava 
oikeudenmukaisiin, selkeisiin ja avoimiin kriteereihin. Näin järjestelmästä tulisi toimiva ja 
nopea, eikä se aiheuttaisi potilaille liian pitkiä odotusaikoja (aiheeton viivästys).

Tarkistus 491
Bill Newton Dunn

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Ennakkolupajärjestelmän soveltaminen 
on rajoitettava siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista tällaisen 
vaikutuksen välttämiseksi, eikä se saa olla 
keino mielivaltaiseen syrjintään. 
Direktiivissä lähtökohtana on potilaan 
oikeus valita rajatylittävä 
terveydenhuolto. Ennakkoluvan 
edellyttäminen on poikkeus, ei sääntö. 
Rajatylittävää terveydenhuoltoa 
harkitsevien potilaiden olisi ilmoitettava 
kansalliselle terveydenhuoltoelimelleen 
mahdollisesti sovellettavista rajoituksista. 
On erittäin epätodennäköistä, että 
yksittäiset tapaukset tai pieni määrä 
rajatylittävään terveydenhuoltoon 
hakeutuvia potilaita uhkaisi kansallisen 
terveydenhuoltojärjestelmän toimivuutta 
tai rahoitusta. Jäsenvaltioiden on 
julkistettava kriteerit, joiden perusteella 
ne edellyttävät ennakkolupaa, ja 
erotettava selvästi toisistaan 
lääketieteelliset, hallinnolliset ja 
taloudelliset tekijät.

Or. en

Perustelu

Aiemmissa, ennakkolupia koskevissa tarkistuksissa direktiiviehdotukseen käsiteltiin valtion 
väliintuloa vain, jos strategiset edut olivat uhattuina, ei niinkään tapauskohtaisesti. Koska 
korvausten määrä rajoittuu valtion hyväksymän hoidon kustannuksiin, rutiininomainen 
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ennakkoluvan vaatiminen olisi resursseille ylimääräinen ja tarpeeton taakka, ja mahdollisesti 
haitallista potilaille. Jotta menettely olisi potilaille selkeämpi, tarkistuksella asetetaan 
jäsenvaltioille selvät vähimmäisstandardit, joilla turvataan perustava suoja.

Tarkistus 492
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Ennakkolupajärjestelmän soveltaminen 
on rajoitettava siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista tällaisen 
vaikutuksen välttämiseksi, eikä se saa olla 
keino mielivaltaiseen syrjintään tai este 
henkilöiden vapaalle liikkumiselle. Jollei 
vakuutusjäsenvaltion lähetemenettelyistä 
muuta johdu, harvinaista sairautta 
sairastavalla potilaalla olisi oltava oikeus 
valita, minne hakeutuu hoitoon ilman 
ennakkolupaa.

Or. en

Tarkistus 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun ennakkolupaa on haettu ja se on 
saatu, vakuutusjäsenvaltion on 
varmistettava, että potilaan odotetaan 
maksavan ennakkoon vain kustannukset, 
jotka hänen olisi maksettava tällä tavoin, 
jos hän saisi hoidon 
vakuutusjäsenvaltionsa 
terveydenhuoltojärjestelmässä. Muiden 
kustannusten ollessa kyseessä 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä sopimaan 
suorasta varojen siirrosta rahoittajien ja 
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palvelujen tarjoajien välillä.

Or. en

Tarkistus 494
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ennakkolupajärjestelmä ja potilaan 
oikeutta rajatylittävään 
terveydenhuoltoon koskevat mahdolliset 
rajoitukset eivät saa olla yleisiä, vaan 
niiden on jokaisessa yksittäistapauksessa 
liityttävä tiettyihin hoitomenetelmiin.

Or. sv

Perustelu

Jotta olisi helpompi määritellä, mitkä ennakkoluvat täyttävät 8 artiklan 3 kohdan a alakohdan 
ja/tai b alakohdan edellytykset, on tärkeää täsmentää, mihin hoitomenetelmiin ennakkolupa 
vaaditaan. Tämä lisää sääntelyn luotettavuutta ja vähentää väärien tulkintojen 
mahdollisuutta. Eniten tästä hyötyvät jäsenvaltiot, koska ne välttyvät oikeusriidoilta ja voivat 
antaa kansalaisille selkeämpää tietoa.

Tarkistus 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Vakuutusjäsenvaltion on julkistettava 
luettelo sairaaloista ja 
erikoishoitolaitoksista sekä kaikki 
asiaankuuluvat tiedot 3 kohdan säännösten 
nojalla käyttöön otetusta 
ennakkolupajärjestelmästä.
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Or. es

Tarkistus 496
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Perustelu

Ks. 8 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 497
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos vakuutusjäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä 
edellytetään terveyspalvelun 
rahoittamiseksi, että vakuutettu potilas 
hakeutuu julkisesti rahoitetun 
terveydenhuollon tarjoajan hoidettavaksi, 
vakuutusjäsenvaltio on velvollinen 
korvaamaan vain niiden 
hoitojäsenvaltiossa tarjottujen 
terveyspalvelujen kustannukset, jotka 
potilas on saanut samoin ehdoin kuin 
hoitojäsenvaltiossa vakuutetut henkilöt.

Or. hu
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Perustelu

Terveyspalveluja muussa jäsenvaltiossa käyttävät vakuutetut voivat pyytää, että 
vakuutusjäsenvaltio maksaa yksityisen toimijan hoitojäsenvaltiossa antaman hoidon 
kustannukset, vaikka heillä ei olisi vakuutusjäsenvaltiossa oikeutta korvauksiin samasta 
hoidosta.

Tarkistus 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioissa, joissa on yleinen 
julkinen terveydenhuoltojärjestelmä, 
potilaiden vapaus valita tarjoajaksi 
kyseinen järjestelmä määräytyy 
hoitojäsenvaltion sääntely- ja 
menettelypuitteiden mukaisesti, koska on 
varmistettava, ettei muista maista tulevia 
potilaita suosita.

Or. es

Perustelu

Kaikkien samassa maassa hoitoa saavien potilaiden oikeudet ja oikeudellinen kehys on 
turvattava.

Tarkistus 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Perustelu

Uusi 5 kohta on yhdenmukainen tämän artiklan 2 kohdan poistamista koskevan tarkistuksen 
kanssa. Direktiiviehdotus ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettu voimassa 
oleva asetus ovat ristiriidassa. Jos niiden päällekkäisyyttä ei poisteta, mahdollistetaan kaksi 
rinnakkaista rajatylittävän terveydenhuollon järjestelmää, ja potilaat voivat vapaasti valita 
jommankumman niistä. Ehdotus luo siis oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Perustelu

Direktiiviehdotus saattaa luoda potilaiden eriarvoisuutta. Jotkut jäsenvaltiot ovat järjestäneet 
julkiset terveydenhuoltopalvelunsa niin, että yleisesti ottaen ei tunnusteta oikeutta ulkomailla 
saatujen terveyspalvelujen korvaamiseen. Oikeuden antaminen potilaiden vähemmistölle 
asettaisi enemmistön epätasa-arvoiseen asemaan. Oikeuden laajentaminen kaikkiin potilaisiin 
puolestaan pakottaisi jäsenvaltion organisoimaan terveydenhuoltojärjestelmän uudelleen 
hyvin erilaiselta pohjalta kuin siihen asti. Asia kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen 
toimivaltaan.
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Tarkistus 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Perustelu

Uusi 7 kohta on yhdenmukainen 2 kohdan poistamisen kanssa. Tarkistuksessa ehdotetaan, 
että kansalliset terveydenhuoltoviranomaiset varmistavat (ennakkolupamenettelyllä), että 
terveydenhuollon ammattihenkilöt tarjoavat kansalaisille terveydenhuoltoa riittävän 
laadukkaissa ja turvallisissa terveydenhuoltokeskuksissa. On perustavan tärkeää säilyttää 
tilanne, jossa julkisen terveydenhuollon ammattihenkilöt päättävät tarpeesta hoitoon toisessa 
jäsenvaltiossa, jotta vältetään tarpeeton hoito.

Tarkistus 502
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Ennakkolupajärjestelmää ei sovelleta 
äkillisiin sairaustapauksiin ja 
hätätapauksiin, joissa ei voida viivytellä. 
Ennakkolupaa ei pidä edellyttää 
myöskään, kun on kyse potilaan 
siirtämisestä sairaalasta toiseen toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. de
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Perustelu

Ennakkolupaa ei voida soveltaa äkillisiin sairaustapauksiin. Hätätapauksia on tarkasteltava 
erikseen, koska niissä ei voida hakea ennakkolupaa. Sitoumusta kustannusten maksamisesta 
ei voida odottaa myöskään, kun on kyse sairaalahoidossa olevasta potilaasta.

Tarkistus 503
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Hoitojäsenvaltio voi ryhtyä 
asianmukaisiin toimiin puuttuakseen 
potilasvirtaan ja estääkseen sitä 
vaarantamasta tai todennäköisesti 
vaarantamasta sairaalasektorilla 
sairaaloiden ylikapasiteetin, 
sairaalahoidon tarjonnan epätasapainon 
sekä logistisen ja taloudellisen tuhlauksen 
välttämiseksi toteutettuja suunnittelu- ja 
järkeistämistoimia, kaikille avoimen ja 
tasapuolisen hoito- ja sairaalapalvelun 
ylläpitämistä taikka hoitokapasiteetin tai 
lääketieteellisen ammattitaidon 
ylläpitämistä kyseisen jäsenvaltion 
alueella.
Hoitojäsenvaltion on vältettävä 
kansallisuuteen perustuvaa syrjintää ja 
varmistettava, että toteutetaan ainoastaan 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia vapaata 
liikkuvuutta rajoittavia toimia.
Hoitojäsenvaltion on ilmoitettava toimista 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 5 artiklassa vahvistetaan rajatylittäviin terveyspalveluihin liittyvä 
hoitojäsenvaltion vastuu. Vakuutusjäsenvaltioiden keinoista hallita potilasvirtaa on säädetty 
toisaalla (8 artiklassa). Direktiivissä ei kuitenkaan mainita hoitojäsenvaltion mahdollisuuksia 
puuttua suuriin potilasvirtoihin, jotka saattavat vaikuttaa sen terveydenhoitojärjestelmään ja 
mahdollisuuteen täyttää vastuunsa terveydenhuollon alalla.



AM\764106FI.doc 51/84 PE418.342v01-00

FI

Tarkistus 504
Jules Maaten

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Potilailta, joilla on harvinainen 
sairaus, ei edellytetä ennakkolupaa.

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltiossa on yleensä ottaen vähän tietoa ja asiantuntemusta, olisi tunnustettava 
harvinaista sairausta sairastavien potilaiden – riippumatta siitä, onko sairaus diagnosoitu vai 
ei – oikeus valita ilman ennakkolupaa, mistä hankkivat terveyspalveluita. Heille olisi myös 
myönnettävä oikeus saada usein kalliista hoidostaan täysi korvaus, jonka asuinjäsenvaltio 
maksaa suoraan hoitojäsenvaltiolle (ilman, että potilaan täytyy maksaa ennakkomaksuja) 
jopa ja erityisesti silloin, kun heidän tarvitsemaansa hoitoa ei anneta vakuutusjäsenvaltiossa, 
koska he juuri tästä syystä usein hakeutuvat ulkomaille.

Tarkistus 505
Jules Maaten

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Potilailta, jotka jonottavat 
kiireellisesti tarvitsemaansa 
sairaanhoitoon vakuutusjäsenvaltiossaan, 
ei edellytetä ennakkolupaa.

Or. en

Perustelu

Potilaille, jotka kotimaassaan jonottavat kiireellisesti tarvitsemaansa hoitoon, olisi annettava 
lupa hakeutua viipymättä ja ilman ennakkolupaa hoitoon toisessa jäsenvaltiossa. Heille olisi 
myös myönnettävä oikeus saada usein kalliista hoidostaan täysi korvaus, jonka 
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asuinjäsenvaltio maksaa suoraan hoitojäsenvaltiolle (ilman, että potilaan täytyy maksaa 
ennakkomaksuja).

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

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Erikoishoito osaamiskeskuksina 

toimivissa sairaaloissa
1. Komissio ja jäsenvaltiot kannustavat 
osaamiskeskuksina toimivia sairaaloita 
koordinoimaan toimintaansa eritoten 
potilaita palvelevan tietokannan 
perustamiseksi, josta he saavat tietoa 
kyseisten sairaaloiden tarjoamista 
hoidoista, sekä avustavat tarvittavien 
verkostojen luomisessa 
ammattihenkilöiden vaihtoa, 
tietojenvaihtoa, korkean teknologian 
laitteiden vuorokäyttöä ja potilaiden 
hoitoa koskevien hyvien käytäntöjen 
vaihtoa varten.
2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
kansalliset elimet, jotka arvioivat 
potilaiden sairauksien ominaispiirteet ja 
erikoishoidon tarpeen sekä laativat 
ennakkolupaluettelot muussa 
jäsenvaltiossa kuin potilaan asuinmaassa 
sijaitsevassa osaamiskeskuksessa 
tapahtuvaa hoitoa varten. Kansallisten 
elinten on koordinoitava toimintansa 
tiiviisti mahdollisten vastaavien 
alueellisten ja paikallisten elinten kanssa. 
Jäsenvaltion, jossa asianomainen keskus 
toimii, on annettava käyttöön tarvittavat 
varat sellaisen hoidon kustannusten 
maksamiseksi, johon on saatu 
ennakkolupa.
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Or. it

Perustelu

Tarvitaan sääntelyä ja kannustusta osaamiskeskuksina toimivien sairaaloiden toiminnan 
koordinoimiseksi.

Tarkistus 507
Jules Maaten

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies käsittelee 
potilaiden valitukset, jotka koskevat 
ennakkolupia, hoidon laatua ja maksuja.

Or. en

Perustelu

Potilailla on oltava oikeus saada äänensä kuuluville unionin tasolla, jos he haluavat valittaa 
ennakkolupien, hoidon laadun ja maksujen kaltaisista tärkeistä asioista.

Tarkistus 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

kustannusten maksamiseen tai 
korvaamiseen ja muihin 6 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuihin ehtoihin ja 
muodollisuuksiin, perustuvat 
puolueettomiin ja syrjimättömiin 
kriteereihin, jotka julkaistaan ennalta ja 
jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
haluttuun tavoitteeseen nähden.

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

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

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

3. Jäsenvaltioiden on määritettävä ennalta 
ja avoimesti kriteerit, joiden perusteella 
8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
ennakkolupa voidaan evätä.

4. Asettaessaan aikarajoja, joiden kuluessa 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
terveydenhuoltoa koskevat pyynnöt on 
käsiteltävä, jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon seuraavat seikat:

4. Asettaessaan aikarajoja, joiden kuluessa 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
terveydenhuoltoa koskevat pyynnöt on 
käsiteltävä, ja käsitellessään mainittuja 
pyyntöjä jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon seuraavat seikat:

a) kyseessä oleva sairaus a) kyseessä oleva sairaus
b) potilaan kivut b) potilaan kivut

c) potilaan vamman luonne ja c) potilaan vamman luonne ja 
d) potilaan kyky harjoittaa ammattia. d) potilaan kyky harjoittaa ammattia.

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

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
terveydenhuoltoa koskeviin hallinnollisiin 
tai hoitoon liittyviin päätöksiin voidaan 
hakea hallintoviranomaiselta muutosta,
tarvittaessa lääketieteellisen lausunnon 
perusteella, ja ne voidaan kiistää 
tuomioistuinmenettelyssä, jossa voidaan 
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päättää myös väliaikaisista toimista.

Or. fr

Perustelu

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ensisijaisuuden periaate mainitaan 8 artiklan 3 kohdassa. 
Tarkistuksella varmistetaan 9 artiklan yhdenmukaisuus 8 artiklaan tehtyjen tarkistusten 
kanssa.

On syytä täsmentää, mihin asiakirjoihin muutoksenhaku hallintoviranomaiselta voi perustua.

Tarkistus 509
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. hu
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Perustelu

Ennakkolupahakemusten epäämisen kieltämistä säännellään asianmukaisesti asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 mainituissa artikloissa. Niiden yksityiskohtainen luetteleminen tässä on turhaa 
ja lisää komission esittämiin kahteen erilliseen hallintomenettelyyn (direktiiviehdotus ja 
asetukset sosiaaliturvan yhteensovittamisesta) liittyvää oikeudellista epävarmuutta. 
Direktiivin 3 artiklassa olisi määritettävä näiden kahden säädöksen keskinäinen suhde.

Tarkistus 510
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan mukaan jäsenvaltioilla on yksinomainen toimivalta 
päättää, kuinka ne järjestävät ja rahoittavat terveydenhuoltojärjestelmänsä, ja tähän sisältyy 
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niiden toimivalta perustaa ennakkolupajärjestelmiä ulkomailla saatavaa sairaalahoitoa 
varten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä kunnioittaen. Komission ehdotus 
toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvaa sairaalahoitoa koskevista ennakkolupajärjestelmistä 
ylittää yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön ja on siksi hylättävä.

Tarkistus 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että toisessa jäsenvaltiossa saatavaa 
terveydenhuoltoa koskevat hallinnolliset 
menettelyt, jotka liittyvät 8 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuun ennakkolupaan ja
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta aiheutuneiden
kustannusten kattamiseen, perustuvat 
puolueettomiin ja syrjimättömiin 
kriteereihin, jotka julkaistaan ennalta ja 
jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
haluttuun tavoitteeseen nähden.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään direktiivin ja asetuksen oikeudellista suhdetta.
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Tarkistus 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että toisessa jäsenvaltiossa saatavaa 
terveydenhuoltoa koskevat hallinnolliset 
menettelyt, jotka liittyvät 8 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuun ennakkolupaan, 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta aiheutuneiden 
kustannusten korvaamiseen ja muihin 
6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
ehtoihin ja muodollisuuksiin, perustuvat 
puolueettomiin ja syrjimättömiin 
kriteereihin, jotka julkaistaan ennalta ja 
jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
haluttuun tavoitteeseen nähden.
Vakuutetulle myönnetään asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 voimaantulopäivään saakka 
joka tapauksessa 3 artiklan 1 kohdan 
f alakohdassa tarkoitettujen 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien asetusten 
nojalla lupa aina, kun asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan ja 22 artiklan 2 kohdan 
edellytykset täyttyvät. Asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 voimaantulopäivästä alkaen 
vakuutetulle myönnetään lupa 3 artiklan 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien asetusten 
nojalla aina, kun asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 20 artiklassa tarkoitetut 
edellytykset täyttyvät.

Or. nl
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Tarkistus 513
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa hoidon 
tarjoajan valintaa tai soveltaa muita 
maassa käytössä olevia 
suunnittelumekanismeja, kuten ehtoja, 
valintakriteereitä ja sääntely- ja 
hallintomuodollisuuksia, joita sovelletaan 
esimerkiksi julkisten varojen käyttöön 
terveydenhuollossa. Näitä voidaan 
soveltaa myös rajatylittävään muuhun 
kuin sairaalahoitoon edellyttäen, että 
niissä noudatetaan
sisämarkkinavapauksia ja että kaikki 
mahdolliset rajoitukset pääsyyn muuhun 
kuin sairaalahoitoon ulkomaille ovat 
välttämättömiä, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä.

Or. sv

Perustelu

Koska terveydenhuolto kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, on tärkeää, että direktiivissä 
tunnustetaan niiden oikeus valita, millaista ja missä muodossa annettavaa hoitoa ja mitä 
toimia julkisin varoin rahoitetaan. Säännöt eivät saa olla syrjiviä, ja kriteerien on oltava 
selkeitä ja ennalta tiedossa.

Tarkistus 514
Colm Burke

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaisten menettelyjen on oltava 
helppokäyttöisiä ja niillä on voitava 
varmistaa, että pyynnöt käsitellään 
objektiivisesti ja puolueettomasti 

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

korkeintaan viidentoista kalenteripäivän 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

Potilaiden pyyntöjen käsittelyssä ei pidä esiintyä aiheetonta hallinnollista viivästystä. Siksi on 
tärkeää ehkäistä viivästyksiä asettamalla selkeä aikaraja, jota olisi yleensä noudatettava.

Tarkistus 515
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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.

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

Tarkistus 517
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltiossa on voimassa 
sääntö, jonka mukaan yksityisen 
terveydenhuollon tarjoajan, joka 
rahoittaa osan toiminnastaan yksityisin 
vakuutuksin, antamaa hoitoa ei korvata 
julkisin varoin, jäsenvaltio voi päättää 
soveltaa sääntöä myös rajatylittävään 
terveydenhuoltoon. Näin vältetään 
terveydenhuollon tarjoajien syrjintä sen 
perusteella, missä jäsenvaltiossa ne 
toimivat.

Or. sv

Perustelu

Koska terveydenhuolto kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, on tärkeää, että direktiivissä 
tunnustetaan niiden oikeus valita, millaista ja missä muodossa annettavaa hoitoa ja mitä 
toimia julkisin varoin rahoitetaan. Säännöt eivät saa olla syrjiviä, ja kriteerien on oltava 
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selkeitä ja ennalta tiedossa.

Tarkistus 518
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä kohta sisältyy jo 8 artiklaan esitettyyn tarkistukseen (uusi 5 a kohta). Se poistetaan 
päällekkäisenä.
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Tarkistus 520
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on määritettävä ennalta 
ja avoimesti kriteerit, joiden perusteella 
8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
ennakkolupa voidaan evätä ja/tai siitä 
voidaan myöntää poikkeus.

Or. nl

Tarkistus 521
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on määritettävä ennalta 
ja avoimesti kriteerit, joiden perusteella 
ennakkolupa voidaan evätä.

Or. en

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan mukaan jäsenvaltioilla on yksinomainen toimivalta 
päättää, kuinka ne järjestävät ja rahoittavat terveydenhuoltojärjestelmänsä, ja tähän sisältyy 
niiden toimivalta perustaa ennakkolupajärjestelmiä ulkomailla saatavaa sairaalahoitoa 
varten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä kunnioittaen. Komission ehdotus 
toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvaa sairaalahoitoa koskevista ennakkolupajärjestelmistä 
ylittää yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön ja on siksi hylättävä.
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Tarkistus 522
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ennakkolupa on joka tapauksessa 
myönnettävä, jos asianomainen henkilö ei 
voi saada kyseistä hoitoa 
vakuutusjäsenvaltiossa lääketieteellisesti 
perusteltavissa olevan ajan kuluessa, kun 
otetaan huomioon hänen senhetkinen 
terveydentilansa ja sairauden 
todennäköinen eteneminen.

Or. en

Perustelu

Aiheettoman viivytyksen periaate olisi sisällytettävä direktiiviin, koska se on erottamaton osa 
oikeuskäytäntöä. Periaate olisi muotoiltava samoin kuin asetuksessa N:o (EY) 883/2004 
(22 artiklan 2 kohta), jonka mukaan ennakkolupa on myönnettävä aiheettoman viivästyksen 
tapauksessa. Kun direktiivissä ja asetuksessa on samat kriteerit, kahden järjestelmän 
yhteensovittaminen ja soveltaminen helpottuu ja oikeusvarmuus lisääntyy.

Tarkistus 523
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat tarjota potilaille 
vapaaehtoisen ennakkolupajärjestelmän, 
jossa potilas saa tällaisen luvan 
vastineeksi palvelusetelin, josta ilmenee 
korvattavien kustannusten 
enimmäismäärä. Palveluseteli voidaan 
viedä hoitavaan sairaalaan, ja korvauksen 
maksaa tämän jälkeen suoraan 
vakuutusjäsenvaltio.
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Or. en

Tarkistus 524
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat tarjota potilaille 
vapaaehtoisen ennakkolupajärjestelmän, 
jossa potilas saa tällaisen luvan 
vastineeksi palvelusetelin, josta ilmenee 
mitkä hoidot potilaalle tullaan 
korvaamaan sekä hoitojen tosiasialliset 
kustannukset. Palveluseteli voidaan viedä 
hoitavaan sairaalaan, ja korvauksen 
maksaa tämän jälkeen suoraan 
vakuutusjäsenvaltio.

Or. fi

Tarkistus 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vakuutusjäsenvaltioiden on 
varmistettava, että potilaalta, joka on 
saanut ennakkoluvan hoitoon ulkomailla, 
vaadittavat ennakko- tai lisämaksut 
hoitojäsenvaltion 
terveydenhuoltojärjestelmään ja/tai 
hoidon tarjoajille eivät ylitä määrää, joka 
vakuutusjäsenvaltiossa voidaan vaatia.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltiot ovat velvollisia helpottamaan potilaiden liikkuvuutta tapauksissa, joissa se on 
tarkoituksenmukaista, ja varmistamaan terveyspalveluiden yhtäläisen saannin ulkomailla. Sen 
tähden niiden on myös poistettava käytännön esteet ulkomaisen hoidon hyödyntämiseltä, 
kuten tarve suorittaa ennakko- tai lisämaksuja hoitojäsenvaltion 
terveydenhuoltojärjestelmään tai hoidon tarjoajille.

Tarkistus 526
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat tarjota potilaille 
vapaaehtoisen ennakkolupajärjestelmän, 
jossa potilaan vakuutusjäsenvaltio 
suorittaa maksut suoraan toisen 
jäsenvaltion terveydenhuollon tarjoajalle.

Or. sv

Perustelu

Potilaan mahdollisuus hakeutua hoitoon toiseen jäsenvaltioon ei saisi koskaan riippua hänen 
maksukyvystään. On perustettava järjestelmä, jossa jäsenvaltio maksaa hoidon suoraan sen 
tarjoajalle.

Tarkistus 527
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asettaessaan aikarajoja, joiden 
kuluessa toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottavaa terveydenhuoltoa koskevat 
pyynnöt on käsiteltävä, jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon seuraavat seikat:

Poistetaan.

a) kyseessä oleva sairaus
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b) potilaan kivut
c) potilaan vamman luonne ja
d) potilaan kyky harjoittaa ammattia.

Or. en

Tarkistus 528
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asettaessaan aikarajoja, joiden 
kuluessa toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottavaa terveydenhuoltoa koskevat 
pyynnöt on käsiteltävä, jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon seuraavat seikat:

Poistetaan.

a) kyseessä oleva sairaus
b) potilaan kivut
c) potilaan vamman luonne ja
d) potilaan kyky harjoittaa ammattia.

Or. de

Tarkistus 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asettaessaan aikarajoja, joiden 
kuluessa toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottavaa terveydenhuoltoa koskevat 
pyynnöt on käsiteltävä, jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon seuraavat seikat:

Poistetaan.

a) kyseessä oleva sairaus
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b) potilaan kivut
c) potilaan vamman luonne ja
d) potilaan kyky harjoittaa ammattia.

Or. es

Perustelu

Tarkistus johtuu 9 artiklan 2 kohtaa koskevasta tarkistuksesta.

Tarkistus 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Asettaessaan aikarajoja, joiden kuluessa 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
terveydenhuoltoa koskevat pyynnöt on 
käsiteltävä, jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon seuraavat seikat:

4. Asettaessaan aikarajoja, joiden kuluessa 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
terveydenhuoltoa koskevat pyynnöt on 
käsiteltävä, jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon nk. vuoron ja tarpeen periaate 
sekä seuraavat seikat:

Or. da

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että perustavaa nk. vuoron ja tarpeen periaatetta on sovellettava 
1 artiklaa koskevan tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 531
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Asettaessaan aikarajoja, joiden kuluessa 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 

4. Asettaessaan aikarajoja, joiden kuluessa 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
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terveydenhuoltoa koskevat pyynnöt on 
käsiteltävä, jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon seuraavat seikat:

terveydenhuoltoa koskevat pyynnöt on 
käsiteltävä, ja käsitellessään mainittuja 
pyyntöjä jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon seuraavat seikat:

Or. fr

Tarkistus 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Asettaessaan aikarajoja, joiden kuluessa 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
terveydenhuoltoa koskevat pyynnöt on 
käsiteltävä, jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon seuraavat seikat:

4. Asettaessaan aikarajoja, joiden kuluessa 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
terveydenhuoltoa koskevat pyynnöt on 
käsiteltävä, jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon ja vahvistettava kriteerit, joilla 
ne mittaavat seuraavia seikkoja:

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pitkälle asetettava aikarajat sellaisten kriteerien 
pohjalta, jotka ovat potilaiden tiedossa ja joilla mitataan sairaudentilaa, kipuja, vamman 
luonnetta ja potilaan kykyä harjoittaa ammattia.

Tarkistus 533
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseessä oleva sairaus a) kyseessä oleva sairaus ja sosiaaliset 
olosuhteet

Or. nl
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Tarkistus 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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

Komission teksti Tarkistus

a a) hoidon kiireellisyys

Or. en

Perustelu

Vaikka monet sairaudet eivät olekaan kivuliaita, ne saattavat edellyttää kiireellistä hoitoa.

Tarkistus 535
Urszula Krupa

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

Komission teksti Tarkistus

a a) mahdollisuus antaa hoito 
asuinmaassa ilman haittaa potilaalle

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioiden on ensisijaisesti varmistettava hoidon tarjoaminen omalla alueellaan, mutta 
myös aina annettava tietoa päätöksistä ja niitä koskevista muutoksenhakukeinoista.
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Tarkistus 536
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) terveydenhuollon tarjoajan 
muodollinen hyväksyntä.

Or. it

Perustelu

Terveyspalvelujen tarjoajan toimilupa on yksi tärkeimmistä asioista, jotka potilaan on 
otettava huomioon, jos hän hakeutuu erikoishoitoon muussa kuin vakuutusvaltiossaan.

Tarkistus 537
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kaikissa tapauksissa 
annettava tietoa päätöksiä koskevista 
muutoksenhakukeinoista.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioiden on ensisijaisesti varmistettava hoidon tarjoaminen omalla alueellaan, mutta 
myös aina annettava tietoa päätöksistä ja niitä koskevista muutoksenhakukeinoista.
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Tarkistus 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Koska joillain julkisilla 
terveydenhuoltojärjestelmillä on 
vaikeuksia määrittää tarkasti kaikkien 
palvelujen ja hoitojen kustannukset, on 
säädettävä tämän direktiivin 
hyväksymisestä alkavasta neljän vuoden 
kaudesta, jonka kuluessa arvioidaan 
kustannukset ja vertaillaan tarjottavia 
palveluita, koska maiden väliset erot ovat 
huomattavia.

Or. es

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa, joissa on ilmainen julkinen terveydenhuoltojärjestelmä, joka kattaa 
myös lääkkeet, valtion on luotava rinnakkainen järjestelmä varojen vastaanottoa varten.

Tarkistus 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Järjestelmä, jolla ennakkolupaa 
haetaan, on asetettava käyttöön 
jäsenvaltion terveyspalvelujen hallinnon 
kannalta tarkoituksenmukaisimmalla 
tasolla, ja sen on oltava potilaalle 
saavutettava ja selkeä. Ennakkoluvan 
hakemista ja epäämistä koskevien 
sääntöjen on oltava saatavilla ennen
hakemuksen tekemistä, jotta hakemus 
voidaan tehdä oikeudenmukaisissa ja 
avoimissa olosuhteissa.
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Or. en

Perustelu

On tärkeää turvata ennakkolupien hakemisjärjestelmien saavutettavuus.

Tarkistus 540
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
terveydenhuoltoa koskevista
hallinnollisista tai hoitoon liittyvistä 
päätöksistä voidaan pyytää 
lääketieteellinen lausunto tai valittaa 
hallintoviranomaiselle ja ne voidaan 
kiistää tuomioistuinmenettelyssä, jossa 
voidaan päättää myös väliaikaisista
toimista.

Or. fr

Tarkistus 541
Maria Berger

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
terveydenhuoltoa koskeviin hallinnollisiin 
päätöksiin ja erityisesti 8 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuun ennakkoluvan 
epäämiseen voidaan hakea 
hallintoviranomaiselta muutosta ja ne 
voidaan kiistää tuomioistuinmenettelyssä, 
jossa voidaan päättää myös väliaikaisista
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toimista.

Or. de

Tarkistus 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan lisättäväksi kohtaa, joka perustuu 12 artiklan 2 kohdan 
d alakohtaan, koska jäsenvaltioiden – eikä rajatylittävää terveydenhuoltoa varten nimettyjen 
kansallisten yhteyspisteiden – katsotaan olevan vastuussa tästä toiminnasta.

Tarkistus 543
Bill Newton Dunn

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Riippumatta siitä, mikä järjestelmä 
valitaan, muutoksenhakumenetelmän on 
oltava tarkoituksenmukainen ja kaikkien 
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saavutettavissa eli avoin, nopea, 
edullinen, riippumaton ja myös sellaisten 
sairaiden tai loukkaantuneiden potilaiden 
käytettävissä, joiden äidinkieli ei ole 
jäsenvaltion kieli. 
Muutoksenhakupäätöksiin sovellettavat 
päätöksenteon kriteerit on julkistettava.

Or. en

Perustelu

Jotkut käytössä olevista muutoksenhakumenettelyistä ovat äärimmäisen raskaita, esimerkiksi 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa ainoa virallinen muutoksenhakukanava on 
tuomioistuin ja uudelleen käsittely on hidasta, kallista ja uuvuttavaa. Jotta menettely olisi
potilaille selkeämpi, tarkistuksella asetetaan jäsenvaltioille selvät vähimmäisstandardit, joilla 
turvataan perustava suoja.

Tarkistus 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
toimiin ja hankkeisiin, joilla pyritään 
varmistamaan potilaille kielellinen apu ja 
hoidoista tiedottaminen koko 
sairaalassaoloajan.

Or. it

Perustelu

On tärkeää, että potilas ymmärtää, mitä hoitoa hänelle annetaan, eikä vähiten voidakseen 
tietoisesti hyväksyä hoidon, jota hänelle tarjotaan.
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Tarkistus 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joiden kautta 
potilaat saavat pyynnöstä tietoa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta. Tietoihin on 
sisällyttävä erityisesti seuraavat:

• luettelo vakuutusjäsenvaltion 
terveydenhuoltojärjestelmän korvaamista 
terveyspalveluista ja niiden 
korvausasteesta
• hoitojäsenvaltiossa sovellettavat laatu- ja 
turvallisuusstandardit
• tarjottavien terveyspalvelujen saatavuus, 
hinnat, laatusertifikaatit ja palveluihin 
liittyvät riskit sekä terveyspalvelujen 
tarjoajien vakuutusturva tai muu 
henkilökohtainen tai kollektiivinen 
ammatillista vastuuta koskeva suoja 
hoitojäsenvaltiossa
• luettelo hoitojäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymistä 
terveyspalvelujen tarjoajista
• potilaan oikeudet, oikeuksien 
käyttämiseen liittyvät menettelyt sekä 
valitus- ja muutoksenhakukeinot, jos 
oikeudet evätään
• ehdot, joita sovelletaan muun muassa 
tilanteessa, jossa toisessa jäsenvaltiossa 
saadusta terveydenhuollosta on 
aiheutunut vahinkoa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
mainituissa tiedoissa otetaan huomioon 
kansanterveysnäkökohdat ja että ne ovat 
puolueettomia, vertailukelpoisia, 
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objektiivisia ja täydellisiä.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
on oltava helposti saatavilla, myös 
sähköisesti, ja niihin on sisällyttävä tietoja 
potilaan oikeuksista, oikeuksien 
käyttämiseen liittyvistä menettelyistä sekä 
vetoomus- ja muutoksenhakukeinoista, 
jos potilaan oikeudet evätään.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
on oltava helposti saatavilla, myös 
sähköisesti, ja tiedot on kerättävä 
13 artiklassa määritellyn 
yhteistyöjärjestelyn mukaisesti.

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

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

Or. fr

Perustelu

Direktiivissä on mainittavat tiedot, jotka ulkomaille hoitoon hakeutuville potilaille on 
vähintään annettava, jotta potilaille voidaan tarjota optimaalinen suoja. Lisäksi on syytä 
palauttaa mieliin terveystietojen antamiseen sovellettavat periaatteet.

Tarkistus 546
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joiden kautta 
potilaat saavat pyynnöstä tietoa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta, kuten potilaan 
oikeuksien määrittämistavasta, oikeuksien 
käyttämiseen liittyvistä menettelyistä sekä 
valitus- ja muutoksenhakukeinoista, jos 
oikeudet evätään, sekä ehdoista, joita 
sovelletaan muun muassa tilanteessa, jossa 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa. Jäsenvaltioiden olisi kuultava 
sidosryhmiä sen varmistamiseksi, että 
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tiedot ovat selkeitä ja saavutettavissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään tekstiä yhdistämällä 1 ja 2 kohta. On myös tärkeää 
kuulla potilasryhmiä ja muita sidosryhmiä tietojen ymmärrettävyyden varmistamiseksi.

Tarkistus 547
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joiden kautta 
potilaat saavat pyynnöstä tietoa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta. Rajatylittävää hoitoa 
koskevassa tiedotuksessa on tehtävä selvä 
ero potilaiden tähän direktiiviin 
perustuvien oikeuksien ja 3 artiklan 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien asetusten 
mukaisten oikeuksien välillä.

Or. en

Perustelu

Jos potilas on vapaasta tahdostaan valinnut hoidon toisessa jäsenvaltiossa, muutoksenhakua, 
jälkihoitoa ym. koskevat oikeudet eroavat sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 
annetun asetuksen mukaisista oikeuksista, koska päätöksentekomenettely on eri. On 
ratkaisevan tärkeää, että potentiaaliset potilaat ovat erittäin hyvin perillä eri vastuu- ja 
riskitekijöistä.
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Tarkistus 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Artikla velvoittaa jäsenvaltiot välittämään muiden jäsenvaltioiden hallussa olevaa tietoa, 
mikä on ensiksi mainituille liian suuri rasite. Jotta tiedoista olisi kansalaisille hyötyä, ne olisi 
jatkuvasti saatettava ajan tasalle, mitä olisi vaikea toteuttaa. Riittää, että kukin jäsenvaltio 
vastaa omalla alueellaan tarjottavasta terveydenhuollosta tiedottamisesta.

Tarkistus 549
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Potilailla on oikeus laadukkaaseen tietoon, jotta he voivat tehdä tietoisia valintoja.

Tarkistus 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joiden kautta 
potilaat saavat pyynnöstä tietoa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta sekä ehdoista, joita 
sovelletaan muun muassa tilanteessa, jossa 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa. Rajatylittävää hoitoa 
koskevassa tiedotuksessa on tehtävä selvä 
ero potilaiden tähän direktiiviin 
perustuvien oikeuksien ja 3 artiklan 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien asetusten 
mukaisten oikeuksien välillä.

Or. nl

Tarkistus 551
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

että käytössä on mekanismit, joiden kautta 
potilaat saavat pyynnöstä tietoa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta sekä ehdoista, joita 
sovelletaan muun muassa tilanteessa, jossa 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa. Potilasjärjestöt voivat osallistua 
yhteistyöhön toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten kanssa, kun potilaille 
tarjotaan ja levitetään tietoa.

Or. en

Perustelu

Potilasjärjestöt voivat tarjota arvokasta tukea toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
prosessissa, jossa tietoa tarjotaan ja levitetään suoraan potilaille.

Tarkistus 552
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen on oltava helposti saatavilla, myös 
sähköisesti, ja niihin on sisällyttävä tietoja 
potilaan oikeuksista, oikeuksien 
käyttämiseen liittyvistä menettelyistä sekä 
vetoomus- ja muutoksenhakukeinoista, 
jos potilaan oikeudet evätään.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy aiempaan, 10 artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen, jossa kaksi kohtaa 
yhdistetään tekstin selkeyttämiseksi.
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Tarkistus 553
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
on oltava helposti saatavilla, myös 
sähköisesti, ja niihin on sisällyttävä tietoja 
potilaan oikeuksista, oikeuksien 
käyttämiseen liittyvistä menettelyistä sekä 
vetoomus- ja muutoksenhakukeinoista, jos 
potilaan oikeudet evätään.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
on oltava helposti saatavilla, myös 
sähköisesti, ne on julkaistava vammaisten 
henkilöiden saavutettavissa olevassa 
muodossa ja niihin on sisällyttävä tietoja 
potilaan oikeuksista, oikeuksien 
käyttämiseen liittyvistä menettelyistä sekä 
valitus- ja muutoksenhakukeinoista, jos 
potilaan oikeudet evätään.

Or. en

Perustelu

Kaikkien tietojen on oltava vammaisten henkilöiden saavutettavissa, jotta he voivat käyttää 
oikeuksiaan.

Tarkistus 554
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rajatylittäviä terveyspalveluita koskevassa tiedossa olisi otettava huomioon erot 
jäsenvaltioiden terveydenhoitojärjestelmien hallinnossa ja organisaatiossa. Vakiomuotoinen 
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yhteisön formaatti saattaisi olla enemmän haitaksi kuin hyödyksi.

Tarkistus 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Ei voida hyväksyä, että komissio päättää yhteisön formaatin vakiomuodon, vaan 
jäsenvaltioiden on sovittava sen kehittämisestä, tarvittaessa komission tuella.

Tarkistus 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio valvoo tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa ja tukee toimintaa, jolla 
pyritään koordinoimaan ja levittämään 
laadukkaita terveydenhuollon 
standardeja.

Or. it

Perustelu

Euroopan laajuista koordinointia on lisättävä, jotta eurooppalaiset potilaat saisivat 
laadukasta hoitoa.
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