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Muudatusettepanek 557
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud

Teises liikmesriigis osutatavate 
tervishoiuteenuste suhtes kohaldatavad 

eeskirjad

1. Kui tervishoiuteenust ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud 
või liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud 
või asutatud, osutatakse sellist 
tervishoiuteenust vastavalt ravi osutava 
liikmesriigi seadustele kooskõlas artikliga 
5.
2. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
suhtes.

Or. hu

Selgitus

Kuigi nõustume artiklis 11 väljendatud põhimõttega, et piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamisel kohaldatakse ravi osutava liikmesriigi eeskirju, on seda reguleeritud artikliga 5.

Artikli 11 lõikes 2 sätestatakse direktiivi 2005/36/EÜ kohaldamine, st kutsekvalifikatsioone 
väljastava liikmesriigi eeskirjade kohaldamine kutsekvalifikatsioonide tunnustamise suhtes. 
Kõnealust küsimust ei ole vaja siinkohal käsitleda, kuna suhet kahe direktiivi vahel on 
üksikasjalikult käsitletud artiklis 3.
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Muudatusettepanek 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tervishoiuteenust ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud 
või liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud 
või asutatud, osutatakse sellist 
tervishoiuteenust vastavalt ravi osutava 
liikmesriigi seadustele kooskõlas artikliga 
5.

1. Kui tervishoiuteenust ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud, 
osutatakse sellist tervishoiuteenust 
vastavalt ravi osutava liikmesriigi 
seadustele kooskõlas artikliga 5.

Or. en

Selgitus

Kavandatud direktiiv peaks hõlmama üksnes piiriülest koostööd ja patsientide liikuvuse
alaseid juhtumeid, st kui patsiendid kasutavad tervishoiuteenuseid välismaal; viide 
teistsugustele tervishoiuteenuste osutamise viisidele tuleks seetõttu välja jätta.
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Muudatusettepanek 559
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikud piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid

välja jäetud

1. Liikmesriigid määravad riiklikud 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid ja edastavad komisjonile 
nende nimed ja kontaktandmed.
2. Kindlustajariigi riiklik kontaktpunkt 
teeb tihedat koostööd liikmesriigi teiste 
pädevate asutuste ja teiste liikmesriikide, 
eelkõige ravi osutava liikmesriigi 
kontaktpunktide ning komisjoniga, selleks 
et:
a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;
b) abistada patsiente nende õiguste 
kaitsmisel ja asjakohase heastamise 
taotlemisel, kui teises liikmesriigis 
kasutatud tervishoiuteenuste tagajärjel on 
tekkinud kahju; riiklik kontaktpunkt 
teavitab patsiente eelkõige võimalustest, 
mida on võimalik kasutada vaidluste 
lahendamiseks, aitab leida asjakohase 
kohtuvälise lahendusskeemi konkreetse 
juhtumi puhul ning abistab patsiente 
vajaduse korral nende vaidlusasjade 
jälgimisel;
c) koguda üksikasjalikke andmeid 
vaidluste lahendamisega tegelevate 
riiklike kohtuväliste asutuste kohta ja 
aidata kaasa koostööle nende asutustega;



PE418.360v01-00 6/95 AM\764262ET.doc

ET

d) edendada rahvusvahelise kohtuvälise 
lahendusskeemi arendamist piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamisest tekkinud 
vaidluste lahendamiseks.
3. Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vastu:
a) käesolevas artiklis ettenähtud riiklike 
kontaktpunktide võrgustiku juhtimiseks 
vajalikud meetmed;
b) võrgustiku raames kogutavate ja 
vahetatavate andmete laadi ja liigi;
c) käesolevas artikli lõike 2 punktis a 
ettenähtud patsienditeabe suunised.

Or. pl

Selgitus

Tegemist on liikmesriikides olemasolevate haldusorganite põhjendamatu dubleerimisega.

Muudatusettepanek 560
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad riiklikud
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid ja edastavad komisjonile 
nende nimed ja kontaktandmed.

1. Liikmesriigid määravad ühe või mitu
riiklikku piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunkti ja edastavad komisjonile 
nende nimed ja kontaktandmed.

Or. nl
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Muudatusettepanek 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad riiklikud 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid ja edastavad komisjonile 
nende nimed ja kontaktandmed.

1. Liikmesriigid määravad riiklikud 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid ja edastavad komisjonile 
nende nimed ja kontaktandmed.
Liikmesriigid tagavad, et patsientide 
organisatsioonid, haigekassad ja 
tervishoiuteenuste osutajad on hõlmatud 
nimetatud riiklikes kontaktpunktides.

Or. nl

Muudatusettepanek 562
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad riiklikud 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid ja edastavad komisjonile 
nende nimed ja kontaktandmed.

1. Ilma et see piiraks nende 
tervishoiusüsteemi konkreetset korraldust, 
määravad liikmesriigid olemasolevad 
struktuurid, näiteks riiklikud piiriüleste 
tervishoiuteenuste kontaktpunktid ja 
edastavad komisjonile nende nimed ja 
kontaktandmed.

Or. fr

Selgitus

Kõnealuste kontaktpunktide kasutuselevõtmisel peab austama liikmesriikide tervishoiu-
süsteemide korraldust kooskõlas aluslepingute sätetega.
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Muudatusettepanek 563
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad riiklikud 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid ja edastavad komisjonile 
nende nimed ja kontaktandmed.

1. Liikmesriigid määravad riiklikud 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
kontaktpunktid ja edastavad komisjonile 
nende nimed ja kontaktandmed. Nimetatud 
riiklikud kontaktpunktid tuleks luua 
tõhusal ja läbipaistval viisil. Teavet nende 
olemasolu kohta tuleks levitada kõigis 
liikmesriikides, et lihtsustada patsientidele 
teabe kättesaadavust.

Or. en

Selgitus

Võimaldamaks patsientidel kasutada nende õigusi piiriüleste tervishoiuteenuste valdkonnas, 
on oluline pakkuda lihtsalt juurdepääsetavat teavet.

Muudatusettepanek 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustajariigi riiklik kontaktpunkt teeb 
tihedat koostööd liikmesriigi teiste 
pädevate asutuste ja teiste liikmesriikide, 
eelkõige ravi osutava liikmesriigi
kontaktpunktide ning komisjoniga, selleks 
et:

2. Kindlustajariigi riiklik kontaktpunkt teeb 
tihedat koostööd liikmesriigi teiste 
pädevate asutuste ja teiste liikmesriikide
kontaktpunktide ning komisjoniga, selleks 
et:

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 

a) patsientidele teha kättesaadavaks teave 
eelkõige nende õiguste kohta seoses 
piiriüleste tervishoiuteenuste ning 
kvaliteedi- ja ohutustagatiste, isikuandmete 
kaitse, kaebuste esitamise menetluste ja 
heastamisvahenditega, mis on 
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on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

kättesaadavad tervishoiuteenuste puhul, 
ning kohaldatavate tingimuste kohta;

b) abistada patsiente nende õiguste 
kaitsmisel ja asjakohase heastamise 
taotlemisel, kui teises liikmesriigis 
kasutatud tervishoiuteenuste tagajärjel on 
tekkinud kahju; riiklik kontaktpunkt 
teavitab patsiente eelkõige võimalustest, 
mida on võimalik kasutada vaidluste 
lahendamiseks, aitab leida asjakohase 
kohtuvälise lahendusskeemi konkreetse 
juhtumi puhul ning abistab patsiente 
vajaduse korral nende vaidlusasjade 
jälgimisel;

b) määratleda ja jagada läbipaistvat ja 
asjaomast teavet teiste tervishoiu 
valdkonnas pädevate reguleerivate 
asutustega tervishoiutöötajate liikuvuse 
kohta; kõnealune teave peab sisaldama 
teavet, mis hõlmab sanktsioone ja 
kohustusi kuritegeliku tegevuse ja 
ametialaste käitumisreeglite vastu 
eksimise korral ning sanktsioone, mida 
rakendatakse kutsealal töötamiseks 
sobivuse vähenemisel.

c) koguda üksikasjalikke andmeid 
vaidluste lahendamisega tegelevate 
riiklike kohtuväliste asutuste kohta ja 
aidata kaasa koostööle nende asutustega;
d) edendada rahvusvahelise kohtuvälise 
lahendusskeemi arendamist piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamisest tekkinud 
vaidluste lahendamiseks.

Or. en

Selgitus

Kontaktpunktid ei suuda edastada teavet kõigi teistes liikmesriikides osutatud 
tervishoiuteenuste kohta. Kontaktpunktide ülesanne ei seisne õigusnõunikuna tegutsemises.

Muudatusettepanek 565
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustajariigi riiklik kontaktpunkt teeb 
tihedat koostööd liikmesriigi teiste 
pädevate asutuste ja teiste liikmesriikide, 
eelkõige ravi osutava liikmesriigi 
kontaktpunktide ning komisjoniga, selleks 

2. Kindlustajariigi riiklik kontaktpunkt 
teeb, kasutades selleks vajaduse korral 
veebisaiti, tihedat koostööd liikmesriigi 
teiste pädevate asutuste ja teiste 
liikmesriikide, eelkõige ravi osutava 
liikmesriigi kontaktpunktide ning 
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et: komisjoniga, selleks et:

Or. nl

Muudatusettepanek 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kindlustajariigi riiklik kontaktpunkt 
peab andma patsientidele, kes seda 
paluvad, teiste liikmesriikide riiklike 
kontaktpunktide kontaktandmed.

Or. es

Selgitus

Kõnealuse artikliga pannakse liikmesriikidele kohustus esitada üksikasjalikku teavet teiste 
liikmesriikide valduses oleva teabe kohta, mis seab nad ülemäärase lisakoormuse alla. Selleks 
et kodanikele oleks teabest mingitki kasu, tuleb seda pidevalt ajakohastada ning see ei näi 
teostatav. Piisaks sellest, kui iga liikmesriik vastutaks teabe esitamise eest oma territooriumil 
osutatud tervishoiuteenuste kohta ja esitaks teiste liikmesriikide riiklike kontaktpunktide 
kontaktandmed.

Muudatusettepanek 567
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustajariigi riiklik kontaktpunkt teeb 
tihedat koostööd liikmesriigi teiste 
pädevate asutuste ja teiste liikmesriikide, 
eelkõige ravi osutava liikmesriigi 
kontaktpunktide ning komisjoniga, selleks 
et:

2. Kindlustajariigi riiklik kontaktpunkt teeb 
tihedat koostööd liikmesriigi teiste 
pädevate asutuste, teiste liikmesriikide, 
eelkõige ravi osutava liikmesriigi 
kontaktpunktide, patsientide 
organisatsioonide ning komisjoniga, 
selleks et:
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Or. en

Selgitus

Patsientide organisatsioonid tuleb samuti kaasata koostöö tegemisse riiklike 
kontaktpunktidega ja riigi pädevate asutustega, et edastada ja levitada teavet patsientidele. 
Samuti peab komisjon kaasama nad patsienditeabe suuniste koostamisse ja vastuvõtmisse, 
mis peaks peegeldama hiljuti kõrgetasemelise farmaatsiatoodete foorumi poolt vastu võetud 
patsienditeabe kvaliteedi põhimõtteid.

Muudatusettepanek 568
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustajariigi riiklik kontaktpunkt teeb 
tihedat koostööd liikmesriigi teiste 
pädevate asutuste ja teiste liikmesriikide, 
eelkõige ravi osutava liikmesriigi 
kontaktpunktide ning komisjoniga, selleks 
et:

2. Kindlustajariigi riiklik kontaktpunkt teeb 
tihedat koostööd teiste pädevate asutuste ja 
teiste liikmesriikide, eelkõige ravi osutava 
liikmesriigi kontaktpunktide ning 
komisjoniga, selleks et:

Or. en

Selgitus

Koostöö ei tohiks piirduda riiklike ametiasutustega, vaid kaasata tuleks kõik asjaomased 
pädevad asutused.

Muudatusettepanek 569
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 

a) riigist lahkuvatele patsientidele esitada 
ja nende seas levitada teavet teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste saamise ja 
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ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

tingimuste kohta, mida kohaldatakse
eelkõige nende õiguste suhtes seoses 
piiriüleste tervishoiuteenustega; riiklik 
kontaktpunkt abistab samuti patsiente 
nende õiguste kaitsmisel ja asjakohase 
heastamise taotlemisel, kui teises 
liikmesriigis kasutatud tervishoiuteenuste 
tagajärjel on tekkinud kahju; riiklik 
kontaktpunkt teavitab patsiente eelkõige 
võimalustest, mida on võimalik kasutada 
vaidluste lahendamiseks, aitab leida 
asjakohase kohtuvälise lahendusskeemi 
konkreetse juhtumi puhul ning abistab 
patsiente vajaduse korral nende 
vaidlusasjade jälgimisel;

Or. en

Selgitus

Riiklike kontaktpunktide toimimise lihtsustamiseks on oluline määratleda nende ülesanded 
seoses patsientide vajadustega. Seetõttu on vaja teha vahet riiki sisenevate ja riigist lahkuvate 
patsientide vahel ning kohandada vajalikke kohustusi sellele vastavalt.

Muudatusettepanek 570
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada nõudmise korral teavet eelkõige 
nende õiguste kohta seoses piiriüleste 
tervishoiuteenuste ning kvaliteedi- ja 
ohutustagatiste, isikuandmete kaitse, 
kaebuste esitamise menetluste ja 
heastamisvahenditega, mis on 
kättesaadavad teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

Or. nl
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Muudatusettepanek 571
Peter Liese

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige kohaldatavate 
riiklike kvaliteedi- ja ohutusnõuete, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahendite kohta 
tervishoiuteenuste puhul;

Or. de

Selgitus

Komisjoni otsusega määratakse riiklikele kontaktpunktidele liiga palju ülesandeid. Tegelikult 
ei ole neil võimalik esitada kogu teavet. Tähtis on see, et on olemas üks punkt, kust on 
võimalik saada kogu teave tervishoiuteenuste osutamise kohta konkreetses liikmesriigis. 

Muudatusettepanek 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada üldist laadi objektiivset teavet 
eelkõige nende õiguste kohta seoses 
piiriüleste tervishoiuteenuste ning 
kvaliteedi- ja ohutusalase teabe, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta. 
Tervishoiuteenuste osutajate kohta ei tohi 
anda soovitusi (paremuse järjestust);
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Or. de

Selgitus

Riiklikud kontaktpunktid peavad esitama objektiivset teavet, näiteks kvaliteediaruandeid, mis 
on vabalt kättesaadavad, kuid nad ei tohi koostada ega avaldada paremustabeleid ega 
paremuse järjestust.

Muudatusettepanek 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

a) teiste liikmesriikide kodanikest
patsientidele esitada ja nende seas levitada 
taotluse korral teavet eelkõige nende 
õiguste kohta seoses piiriüleste 
tervishoiuteenuste ning kvaliteedi- ja 
ohutustagatiste, isikuandmete kaitse, 
kaebuste esitamise menetluste ja 
heastamisvahenditega, mis on 
kättesaadavad kõnealuses liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

Or. es

Selgitus

Käesoleva artikliga pannakse liikmesriikidele kohustus esitada üksikasjalikku teavet teiste 
liikmesriikide valduses oleva teabe kohta, mis seab nad ülemäärase lisakoormuse alla. Selleks 
et kodanikele oleks teabest mingitki kasu, tuleb seda pidevalt ajakohastada ning see ei näi 
teostatav. Piisaks sellest, kui iga liikmesriik vastutaks teabe esitamise eest oma territooriumil 
osutatud tervishoiuteenuste kohta ja esitaks teiste liikmesriikide riiklike kontaktpunktide 
kontaktandmed.
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Muudatusettepanek 574
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, tervishoiuteenuste 
osutajate avalik-õigusliku või 
eraõigusliku staatuse, tagasimaksekorra 
ja määrade, kaebuste esitamise menetluste 
ja heastamisvahenditega, mis on 
kättesaadavad teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

Or. nl

Selgitus

Vähene teave tervishoiuteenuste osutajate õigusliku staatuse kohta põhjustab probleeme 
piiriüleste tervishoiuteenuste puhul. Liikmesriikidele tuleb anda selgemat teavet avalik-
õigusliku või eraõigusliku staatuse kohta, et vältida finantsprobleeme, mis tulenevad 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutajate eraõiguslikust staatusest.

Muudatusettepanek 575
Evangelia Tzampazi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, 
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kohaldatavate tingimuste kohta; tervishoiuasutustele juurdepääsetavuse 
kohta liikmesriikides ning kohaldatavate 
tingimuste kohta; 

Or. en

Selgitus

Teave puuetega inimeste juurdepääsu kohta on eeltingimus puuetega inimeste jaoks, kui nad 
kaaluvad tervishoiuteenuste saamise võimalust teises liikmesriigis.

Muudatusettepanek 576
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutusalase teabe, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 577
Iles Braghetto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 

a) patsientidele esitada ja nende seas 
levitada teavet eelkõige nende õiguste 
kohta seoses piiriüleste tervishoiuteenuste 
ning kvaliteedi- ja ohutustagatiste, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
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menetluste ja heastamisvahenditega, mis
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta;

menetluste ja heastamisvahenditega, mis 
on kättesaadavad teises liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta; esitada ja 
levitada teavet tippkeskuste ja raviasutuste 
kohta, mida peetakse eriti tõhusaks 
konkreetsete haiguste ravimisel;

Or. it

Selgitus

Esitatav teave peab hõlmama nii õigushüvesid kui ka tippkeskusi. 

Muudatusettepanek 578
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) abistada patsiente hüvitamisega 
seotud küsimustes ja tagada, et 
patsientidele korvatakse nende kulutused 
kiiresti;

Or. sv

Selgitus

On väga oluline, et riiklikud kontaktpunktid abistaksid patsiente samuti hüvitamisega seotud 
küsimustes. Sellised küsimused võivad patsientide jaoks olla rasked ja keerulised ning 
riiklikud kontaktpunktid võivad neid abistada, pakkudes neile aktiivset toetust ja nõu.
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Muudatusettepanek 579
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punktid b–d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) abistada patsiente nende õiguste 
kaitsmisel ja asjakohase heastamise 
taotlemisel, kui teises liikmesriigis 
kasutatud tervishoiuteenuste tagajärjel on 
tekkinud kahju; riiklik kontaktpunkt 
teavitab patsiente eelkõige võimalustest, 
mida on võimalik kasutada vaidluste 
lahendamiseks, aitab leida asjakohase 
kohtuvälise lahendusskeemi konkreetse 
juhtumi puhul ning abistab patsiente 
vajaduse korral nende vaidlusasjade 
jälgimisel;

välja jäetud

c) koguda üksikasjalikke andmeid 
vaidluste lahendamisega tegelevate 
riiklike kohtuväliste asutuste kohta ja 
aidata kaasa koostööle nende asutustega;
d) edendada rahvusvahelise kohtuvälise 
lahendusskeemi arendamist piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamisest tekkinud 
vaidluste lahendamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 580
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) abistada patsiente nende õiguste 
kaitsmisel ja asjakohase heastamise 
taotlemisel, kui teises liikmesriigis 
kasutatud tervishoiuteenuste tagajärjel on 
tekkinud kahju; riiklik kontaktpunkt 
teavitab patsiente eelkõige võimalustest, 
mida on võimalik kasutada vaidluste 

välja jäetud
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lahendamiseks, aitab leida asjakohase 
kohtuvälise lahendusskeemi konkreetse 
juhtumi puhul ning abistab patsiente 
vajaduse korral nende vaidlusasjade 
jälgimisel;

Or. en

Selgitus

Riiklikud kontaktpunktid on teabeallikad ja ühenduslülid teiste liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidega. Nad ei suuda pakkuda individuaalset toetust ja nõu ega tegutseda 
üksikute patsientide eestkostjatena. 

Muudatusettepanek 581
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) abistada patsiente nende õiguste 
kaitsmisel ja asjakohase heastamise 
taotlemisel, kui teises liikmesriigis 
kasutatud tervishoiuteenuste tagajärjel on 
tekkinud kahju; riiklik kontaktpunkt 
teavitab patsiente eelkõige võimalustest, 
mida on võimalik kasutada vaidluste 
lahendamiseks, aitab leida asjakohase 
kohtuvälise lahendusskeemi konkreetse 
juhtumi puhul ning abistab patsiente 
vajaduse korral nende vaidlusasjade 
jälgimisel;

b) riiki sisenevatele patsientidele esitada 
ja nende seas levitada teavet kehtivate 
riiklike kvaliteedi- ja ohutusnõuete, 
isikuandmete kaitse, kaebuste esitamise 
menetluste ja heastamisvahendite kohta, 
mis on kättesaadavad selles liikmesriigis 
osutatud tervishoiuteenuste puhul. Riiklik 
kontaktpunkt teavitab patsiente vajaduse 
korral eelkõige võimalustest, mida on 
võimalik kasutada vaidluste lahendamiseks 
ja aitab leida asjakohase kohtuvälise 
lahendusskeemi konkreetse juhtumi puhul.

Or. en

Selgitus

Riiklike kontaktpunktide toimimise lihtsustamiseks on oluline määratleda nende ülesanded 
seoses patsientide vajadustega. Seetõttu on vaja teha vahet riiki sisenevate ja riigist lahkuvate 
patsientide vahel ning kohandada vajalikke kohustusi sellele vastavalt.
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Muudatusettepanek 582
Evangelia Tzampazi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) abistada patsiente nende õiguste 
kaitsmisel ja asjakohase heastamise 
taotlemisel, kui teises liikmesriigis 
kasutatud tervishoiuteenuste tagajärjel on 
tekkinud kahju; riiklik kontaktpunkt 
teavitab patsiente eelkõige võimalustest, 
mida on võimalik kasutada vaidluste 
lahendamiseks, aitab leida asjakohase 
kohtuvälise lahendusskeemi konkreetse 
juhtumi puhul ning abistab patsiente 
vajaduse korral nende vaidlusasjade 
jälgimisel;

b) abistada patsiente nende õiguste 
kaitsmisel ja asjakohase heastamise 
taotlemisel, kui teises liikmesriigis 
kasutatud tervishoiuteenuste tagajärjel on 
tekkinud kahju; riiklik kontaktpunkt 
teavitab patsiente puuetega inimestele 
kättesaadaval viisil eelkõige võimalustest, 
mida on võimalik kasutada vaidluste 
lahendamiseks, aitab leida asjakohase 
kohtuvälise lahendusskeemi konkreetse 
juhtumi puhul ning abistab patsiente 
vajaduse korral nende vaidlusasjade 
jälgimisel; 

Or. en

Selgitus

Selleks et puuetega inimesed saaksid oma õigusi kasutada, peab kogu teave olema neile 
kättesaadav.

Muudatusettepanek 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) abistada patsiente nende õiguste 
kaitsmisel ja asjakohase heastamise 
taotlemisel, kui teises liikmesriigis 
kasutatud tervishoiuteenuste tagajärjel on 
tekkinud kahju; riiklik kontaktpunkt 
teavitab patsiente eelkõige võimalustest, 
mida on võimalik kasutada vaidluste 
lahendamiseks, aitab leida asjakohase 
kohtuvälise lahendusskeemi konkreetse 

b) abistada teiste liikmesriikide kodanikest
patsiente taotluse korral nende õiguste 
kaitsmisel ja asjakohase heastamise 
taotlemisel, kui kõnealuses liikmesriigis 
kasutatud tervishoiuteenuste tagajärjel on 
tekkinud kahju; riiklik kontaktpunkt 
teavitab teiste liikmesriikide kodanikest
patsiente taotluse korral eelkõige 
võimalustest, mida on võimalik kasutada 
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juhtumi puhul ning abistab patsiente 
vajaduse korral nende vaidlusasjade 
jälgimisel;

vaidluste lahendamiseks, aitab leida 
asjakohase kohtuvälise lahendusskeemi 
konkreetse juhtumi puhul ning abistab 
patsiente vajaduse korral nende 
vaidlusasjade jälgimisel;

Or. es

Selgitus

Käesoleva artikliga pannakse liikmesriikidele kohustus esitada üksikasjalikku teavet teiste 
liikmesriikide valduses oleva teabe kohta, mis seab nad ülemäärase lisakoormuse alla. Selleks 
et kodanikele oleks teabest mingitki kasu, tuleb seda pidevalt ajakohastada ning see ei näi 
teostatav. Piisaks sellest, kui iga liikmesriik vastutaks teabe esitamise eest oma territooriumil 
osutatud tervishoiuteenuste kohta ja esitaks teiste liikmesriikide riiklike kontaktpunktide 
kontaktandmed.

Muudatusettepanek 584
Frieda Brepoels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) abistada patsiente õiguste 
kasutamisel nende tervisekaardiga 
tutvumisel, nagu on ette nähtud artikli 6 
lõikes 5;

Or. en

Muudatusettepanek 585
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) abistada patsiente menetluslike 
tagatiste kinnitamisel vastavalt käesoleva 
direktiivi artiklile 9, kui see on vajalik 
liikmesriigi pädevate asutuste poole 
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pöördumisel;

Or. en

Selgitus

Riiklikud kontaktpunktid peavad patsiente abistama nende õiguste kaitsmisel, nagu on 
sätestatud käesolevas direktiivis, kindlustajariigi pädevate asutuste vastu, kui nad otsustavad 
õiguse üle saada tervishoiuteenuseid teises liikmesriigis. Kontaktpunkt võib näiteks pöörduda 
vastutava asutuse poole, kui konkreetse juhtumi korral ei ole kehtestatud ajalist piirangut 
haldusotsuste tegemiseks.

Muudatusettepanek 586
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) koguda üksikasjalikke andmeid 
vaidluste lahendamisega tegelevate 
riiklike kohtuväliste asutuste kohta ja 
aidata kaasa koostööle nende asutustega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riiklike kontaktpunktide toimimise lihtsustamiseks on oluline määratleda nende ülesanded 
seoses patsientide vajadustega. Seetõttu on vaja teha vahet riiki sisenevate ja riigist lahkuvate 
patsientide vahel ning kohandada vajalikke kohustusi sellele vastavalt.

Muudatusettepanek 587
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) koguda üksikasjalikke andmeid 
vaidluste lahendamisega tegelevate 

välja jäetud
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riiklike kohtuväliste asutuste kohta ja 
aidata kaasa koostööle nende asutustega;

Or. en

Selgitus

Riiklikud kontaktpunktid on teabeallikad ja ühenduslülid teiste liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidega. Nad ei suuda pakkuda individuaalset toetust ja nõu ega tegutseda 
üksikute patsientide eestkostjatena. 

Muudatusettepanek 588
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riiklike kontaktpunktide toimimise lihtsustamiseks on oluline määratleda nende ülesanded 
seoses patsientide vajadustega. Seetõttu on vaja teha vahet riiki sisenevate ja riigist lahkuvate 
patsientide vahel ning kohandada vajalikke kohustusi sellele vastavalt.

Muudatusettepanek 589
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) edendada rahvusvahelise kohtuvälise 
lahendusskeemi arendamist piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamisest tekkinud 

välja jäetud
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vaidluste lahendamiseks.

Or. en

Selgitus

Riiklikud kontaktpunktid on teabeallikad ja ühenduslülid teiste liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidega. Nad ei suuda pakkuda individuaalset toetust ja nõu ega tegutseda 
üksikute patsientide eestkostjatena.

Muudatusettepanek 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek jätta kõnealune punkt välja ja lisada see artikli 9 lõikele 5 (vt 
muudatusettepanekut artikli 12 lõike 2 punkti b kohta), kuna kõnealuste meetmete eest 
vastutavad liikmesriigid, mitte piiriüleste tervishoiuteenuste riiklikud kontaktpunktid.

Muudatusettepanek 591
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) esitada selgitusi paralleelsete 
piiriüleste tervishoiuteenuste 
mehhanismide kohta (nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 1408/71 ja käesoleva direktiivi 
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sätted);

Or. nl

Muudatusettepanek 592
Evangelia Tzampazi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) abistada kaitsetutest 
elanikerühmadest pärit patsiente 
käesolevas direktiivis sätestatud õiguste 
kasutamisel, et edendada võrdset 
juurdepääsu tervishoiuteenustele.

Or. en

Selgitus

Püüe vältida seda, et kaitsetud elanikerühmad on tervishoiuteenustele juurdepääsu ja 
kasutamise puhul seatud ebasoodsamasse olukorda võrreldes teiste inimestega.

Muudatusettepanek 593
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) lihtsustada patsientide juurdepääsu 
Euroopa tugikeskuste võrgustikele.

Or. fr

Selgitus

Euroopa tugikeskuste võrgustikes osalemise suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi artiklis 
15 sätestatud tingimusi. Need võivad takistada mõne liikmesriigi osalemist, mis võib olla 
kahjulik nendest liikmesriikidest pärit patsientide jaoks, kes põevad kõnealustes tugikeskustes 
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ravitavaid haigusi.

Muudatusettepanek 594
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon ja liikmesriigid teevad 
koostööd, et määrata kindlaks:

Or. en

Selgitus

Riiklike kontaktpunktide edastatava teabe olemus sõltub nende tervishoiusüsteemide 
olemusest ja kogutavate andmete liigist. Seetõttu on asjakohane, et liikmesriigid teevad 
komisjoniga koostööd kõnealuste meetmete kindlaksmääramiseks.

Muudatusettepanek 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

On vastuvõetamatu, et komisjon peab suutma kõnealuseid meetmeid vastu võtta. Liikmesriigid 
peaksid jõudma kokkuleppele nende elluviimise suhtes ja paluma selleks komisjonilt toetust.
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Muudatusettepanek 596
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon koostab riiklike 
kontaktpunktide nimekirja ja teeb selle 
üldsusele kättesaadavaks, eelkõige 
spetsiaalse veebisaidi kaudu. Veebisaidi 
üks osa peab hõlmama Euroopa 
tippkeskusi, mis on spetsialiseerunud 
konkreetsete haiguste ravimisele; täiendav 
eraldi osa peab hõlmama üksikasjalikke 
andmeid haruldaste haiguste ravile 
spetsialiseerunud keskuste kohta.

Or. it

Selgitus

Euroopa patsientidele tuleb esitada ülevaade kogu Euroopas kättesaadavatest 
ravivõimalustest konkreetsete eriravi vajavate haiguste puhul.
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Muudatusettepanek 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid osutavad käesoleva 
direktiivi rakendamiseks vajalikku 
vastastikust abi.

1. Liikmesriigid osutavad käesoleva 
direktiivi rakendamiseks vajalikku 
vastastikust abi ja sõlmivad sel eesmärgil 
kokkuleppeid.

Or. nl

Muudatusettepanek 599
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edendavad koostööd 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisel 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
samuti info- ja sidetehnoloogiate kaudu, 
piiriüleste tervishoiuteenuste ajutist või 
sihtotstarbelist osutamist ning teisi 
piiriülese koostöö vorme.

2. Liikmesriigid edendavad koostööd 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisel 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
samuti info- ja sidetehnoloogiate kaudu, 
piiriüleste tervishoiuteenuste ajutist või 
sihtotstarbelist osutamist ning teisi 
piiriülese koostöö vorme. Seda 
kohaldatakse samuti erakorralise 
meditsiiniabi suhtes, eriti kiirabi ja 
päästeteenistuse sujuva toimimise 
tagamiseks.

Or. de

Selgitus

Eelkõige õnnetuste ja muude meditsiiniliste hädaolukordade puhul peaks piiriülene koostöö, 
eriti päästeteenituse valdkonnas, toimima sujuvalt, et bürokraatlike takistuste tõttu ei tekiks 
viivitusi.
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Muudatusettepanek 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edendavad koostööd 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisel 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
samuti info- ja sidetehnoloogiate kaudu, 
piiriüleste tervishoiuteenuste ajutist või 
sihtotstarbelist osutamist ning teisi 
piiriülese koostöö vorme.

2. Liikmesriigid edendavad koostööd 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisel 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
samuti info- ja sidetehnoloogiate kaudu, 
piiriüleste tervishoiuteenuste ajutist või 
sihtotstarbelist osutamist ning teisi 
piiriülese koostöö vorme ja sõlmivad sel 
eesmärgil kokkuleppeid.

Or. nl

Muudatusettepanek 601
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
tervishoiuteenuste osutajate nimekirju 
sisaldavate registritega saavad 
võrdväärselt tutvuda kõigi liikmesriikide 
vastavad pädevad asutused. 

Or. en

Muudatusettepanek 602
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid võivad vahetada teavet 
tervishoiuteenuste osutajate suhtes 
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algatatud eetikaga seotud ja 
kriminaalmenetluste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 603
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
teabe juhtude kohta, kui teised 
liikmesriigid ei täida vastastikuse abi 
kohustusi. Vajaduse korral võtab 
komisjon asjakohaseid meetmeid, nagu on 
ette nähtud asutamislepingu artiklis 226. 
Euroopa Komisjon teavitab korrapäraselt 
liikmesriike vastastikuse abi sätete 
toimimisest.

Or. en

Muudatusettepanek 604
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon julgustab ja toetab koostööd 
liikmesriikide vahel, et jagada kogemusi 
ja teavet (näiteks parimate tavade, 
kättesaadava ravi, kliiniliste uuringute ja 
teadusuuringute projektide tulemuste 
kohta) ja seeläbi muuta tervishoiuteenuste 
osutamise kvaliteeti ja ohutust kogu ELis 
paremaks.

Or. en
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Selgitus

Tihe koostöö liikmesriikide vahel aitab kaasa tervishoiuteenuste osutamise kõrge kvaliteedi ja 
ohutuse saavutamisele.

Muudatusettepanek 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid, eriti naaberriigid 
võivad sõlmida lõigetes 1 ja 2 osutatud 
vastastikuseid kokkuleppeid ratsionaalsete 
koostöölepingute jätkamise või võimaliku 
edasiarendamise kohta, patsientide 
liikuvuse kohta nende liikmesriikide 
vahel, planeerimismehhanismide ja 
haiglaravi teatavate vormide kohta jne.

Or. nl

Muudatusettepanek 606
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et teiste 
liikmesriikide asjaomased ametiasutused 
võivad tutvuda tervishoiuteenuste 
osutajate registriga sama moodi nagu 
nende territooriumil asuvad vastavad 
asutused.

Or. nl

Selgitus

Tervishoiuteenuste osutajate õiguslikule staatusele osutavad registrid peavad olema 
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kättesaadavad liikmesriikide riiklikes kontaktpunktides, võimaldades neil esitada asjaomast 
teavet.

Muudatusettepanek 607
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Komisjon loob süsteemi teabe 
vahetamiseks tervishoiuteenuste osutajate 
suhtes algatatud eetikaga seotud ja 
kriminaalmenetluste kohta.

Or. nl

Selgitus

Liikmesriigid peavad tegema koostööd, et takistada petturlikel tervishoiuteenuste osutajatel 
tegevuse jätkamist teises liikmesriigis.

Muudatusettepanek 608
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid teavitavad komisjoni, 
kui teised liikmesriigid ei täida 
vastastikuse abi kohustusi. Vajaduse 
korral võtab komisjon olukorra 
heastamiseks sobivad vajalikud meetmed.

Or. nl

Selgitus

Sarnaselt teenuste direktiiviga peab olema võimalik jõustada sätteid koostöö kohta.
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Muudatusettepanek 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid teavitavad üksteist 
viivitamata ja ennetavalt 
tervishoiuteenuste osutajatest või 
tervishoiutöötajatest, kui nende 
registreerimise või teenuste osutamise 
õiguse suhtes on võetud 
regulatiivmeetmeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 610
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad vahetada teavet 
tervishoiuteenuste osutajate suhtes 
algatatud eetikaga seotud ja 
kriminaalmenetluste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid vahetavad teavet nende 
territooriumil tervishoiuteenuste osutajate 
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suhtes algatatud distsiplinaar- ja 
kriminaalmenetluste kohta.

Or. fr

Selgitus

Vt muudatusettepanekut lõike 2 b kohta.

Muudatusettepanek 612
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriigi 
tervishoiutöötajate registritega saavad 
tutvuda teiste liikmesriikide vastavad 
pädevad asutused.

Or. fr

Selgitus

Selline säte püüab tagada patsientide tervist ja ohutust veelgi tihedama vastastikuse koostöö 
ja abi kaudu liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 613
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid teavitavad komisjoni, 
kui teine liikmesriik ei täida vastastikuse 
koostöö ja abi osutamise kohustusi. 
Vajaduse korral võtab komisjon 
asjakohased meetmed vastavalt 
asutamislepingu artiklile 226. 
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Komisjon teavitab liikmesriike 
korrapäraselt koostöökohustusega seotud 
sätete kohaldamisest.

Or. fr

Selgitus

Vt muudatusettepanekut lõike 2 a ja lõike 2 b kohta.

Muudatusettepanek 614
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ravim on vastavalt direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 6 lõikele 1 liikmesriigi 
territooriumil turustamiseks loa saanud, 
tagab liikmesriik, et volitatud isiku poolt 
teises liikmesriigis patsiendile nimeliselt 
väljakirjutatud individuaalset retsepti on 
võimalik tema territooriumil kasutada 
ning et individuaalsete retseptide 
tunnustamisele piirangute kehtestamine 
on keelatud, välja arvatud juhul: 

a) kui need piirduvad inimeste tervise 
kaitsmiseks vajaliku ja proportsionaalsega 
ja ei ole diskrimineerivad või 

b) kui individuaalse retsepti ehtsuse või 
sisu suhtes on põhjendatud ja õigustatud 
kahtlus.

välja jäetud

2. Lõike 1 rakendamise hõlbustamiseks 
võtab komisjon vastu:
a) meetmed, mis võimaldavad 
farmatseudil või mõnel teisel 
tervishoiutöötajal kontrollida retsepti 
ehtsust ja seda, kas retsepti on teises 
liikmesriigis välja kirjutanud volitatud 
isik, kusjuures töötatakse välja ühenduse 
retsepti vorm ja toetatakse e-retseptide 
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koostalitlusvõimet;

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

c) meetmed, mis on vajalikud teatavate 
ravimikategooriate väljajätmiseks 
käesolevas artiklis sätestatud retseptide 
tunnustamisest, kui see on vajalik 
rahvatervise kaitseks.
3. Lõike 2 punktides a ja b osutatud 
meetmed võetakse vastu artikli 19 lõikes 2 
sätestatud regulatiivmenetluse kohaselt. 
Lõike 2 punktis c osutatud meetmed 
käesoleva direktiivi vähemoluliste 
elementide muutmiseks võetakse vastu 
kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse raames. 
4. Lõiget 1 ei kohaldata direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 71 lõike 2 kohaste 
eriretsepti alusel väljastatavate ravimite 
suhtes.

Or. de

Selgitus

Eksisteerib arvestatav kuritarvitamis- ja rikkumisoht, näiteks pakendite suuruse või 
tootenimede tõttu erinevates liikmesriikides, ning patsiendid on vastutusest tulenevate nõuete 
puhul õiguslikult ebakindlas olukorras. Komisjon seob põhjenduses 39 vastastikuse 
tunnustamise meditsiinilise tunnustamisega arsti poolt. 

Isegi ilma artiklita 14 kohaldatakse täielikult Euroopa Kohtu kohtupraktikat, mille kohaselt 
on patsiendil õigus saada hüvitist, kui ta saab ravimi ravi osutava liikmesriigi apteegist.
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Muudatusettepanek 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ravim on vastavalt direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 6 lõikele 1 liikmesriigi 
territooriumil turustamiseks loa saanud, 
tagab liikmesriik, et volitatud isiku poolt 
teises liikmesriigis patsiendile nimeliselt 
väljakirjutatud individuaalset retsepti on 
võimalik tema territooriumil kasutada ning 
et individuaalsete retseptide tunnustamisele 
piirangute kehtestamine on keelatud, välja 
arvatud juhul: 

1. Kui ravim on vastavalt direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 6 lõikele 1 liikmesriigi 
territooriumil turustamiseks loa saanud, 
tagab liikmesriik, et arstliku tunnustamise 
järel volitatud isiku poolt teises 
liikmesriigis patsiendile nimeliselt 
väljakirjutatud individuaalset retsepti 
nimetatud ravimi kohta on võimalik tema 
territooriumil kasutada ning et 
individuaalsete retseptide tunnustamisele 
piirangute kehtestamine on keelatud, välja 
arvatud juhul: 

a) kui need piirduvad inimeste tervise 
kaitsmiseks vajaliku ja proportsionaalsega 
ja ei ole diskrimineerivad või 

a) kui need piirduvad inimeste tervise 
kaitsmiseks vajaliku ja proportsionaalsega 
ja ei ole diskrimineerivad või 

b) kui individuaalse retsepti ehtsuse või 
sisu suhtes on põhjendatud ja õigustatud 
kahtlus. 

b) kui individuaalse retsepti ehtsuse või 
sisu või retsepti väljakirjutanud isiku 
volituste suhtes on põhjendatud ja 
õigustatud kahtlus. Kulud hüvitatakse 
vastavalt kindlustajariigis kohaldatavatele 
tingimustele.

Or. de

Selgitus

Isegi täiesti ehtsate retseptide korral võib erijuhtudel tekkida põhjendatud ja õigustatud 
kahtlus kõnealuse ravimi kohta retsepti väljakirjutanud isiku volituste suhtes, nt kutsealase 
suutlikkuse suhtes kohaldatavatest piirangutest üleastumisel. Muudatusettepanekus lõike 1 
punkti b kohta võetakse kõnealuseid kahtluseid arvesse.
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Muudatusettepanek 616
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ravim on vastavalt direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 6 lõikele 1 liikmesriigi 
territooriumil turustamiseks loa saanud, 
tagab liikmesriik, et volitatud isiku poolt 
teises liikmesriigis patsiendile nimeliselt 
väljakirjutatud individuaalset retsepti on 
võimalik tema territooriumil kasutada ning 
et individuaalsete retseptide tunnustamisele 
piirangute kehtestamine on keelatud, välja 
arvatud juhul:

1. Kui ravim on vastavalt direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 6 lõikele 1 liikmesriigi 
territooriumil turustamiseks loa saanud, 
tagab liikmesriik, et volitatud isiku poolt 
teises liikmesriigis patsiendile nimeliselt 
väljakirjutatud individuaalset retsepti 
nimetatud ravimi kohta on võimalik tema 
territooriumil kasutada ning et 
individuaalsete retseptide tunnustamisele 
piirangute kehtestamine on keelatud, välja 
arvatud juhul:

a) kui need piirduvad inimeste tervise 
kaitsmiseks vajaliku ja proportsionaalsega 
ja ei ole diskrimineerivad või 

a) kui need piirduvad inimeste tervise 
kaitsmiseks vajaliku ja proportsionaalsega 
ja ei ole diskrimineerivad või

b) kui individuaalse retsepti ehtsuse või 
sisu suhtes on põhjendatud ja õigustatud 
kahtlus.

b) kui individuaalse retsepti ehtsuse või 
sisu või retsepti väljakirjutanud isiku 
staatuse suhtes on põhjendatud ja 
õigustatud kahtlus.

Or. en

Muudatusettepanek 617
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ravim on vastavalt direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 6 lõikele 1 liikmesriigi 
territooriumil turustamiseks loa saanud, 
tagab liikmesriik, et volitatud isiku poolt 
teises liikmesriigis patsiendile nimeliselt 
väljakirjutatud individuaalset retsepti on 
võimalik tema territooriumil kasutada ning 
et individuaalsete retseptide tunnustamisele 

1. Kui ravim on vastavalt direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 6 lõikele 1 liikmesriigi 
territooriumil turustamiseks loa saanud, 
tagab liikmesriik, et volitatud isiku poolt 
teises liikmesriigis patsiendile nimeliselt 
väljakirjutatud individuaalset retsepti 
nimetatud ravimi kohta on võimalik tema 
territooriumil kasutada ning et 
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piirangute kehtestamine on keelatud, välja 
arvatud juhul: 

individuaalsete retseptide tunnustamisele 
piirangute kehtestamine on keelatud, välja 
arvatud juhul: 

a) kui need piirduvad inimeste tervise 
kaitsmiseks vajaliku ja proportsionaalsega 
ja ei ole diskrimineerivad või 

a) kui need piirduvad inimeste tervise 
kaitsmiseks vajaliku ja proportsionaalsega 
ja ei ole diskrimineerivad või

b) kui individuaalse retsepti ehtsuse või 
sisu suhtes on põhjendatud ja õigustatud 
kahtlus.

b) kui individuaalse retsepti ehtsuse või 
sisu või retsepti väljakirjutanud isiku 
staatuse suhtes on põhjendatud ja 
õigustatud kahtlus.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus artikli 14 lõike 1 punkti b kohta tunnistatakse, et ehkki retsept võib olla 
ehtne (st mitte võltsitud), võib säilida põhjendatud kahtlus selle suhtes, kas retsepti 
väljakirjutanud isik on selleks nõuetekohaselt volitatud või kas tema kutsealase suutlikkuse 
suhtes ei ole kohaldatud kindlaid tegevuspiiranguid. Kõnealusele vahetegemisele on osutatud 
artikli 14 lõike 2 punktis a. Kõnealuses muudatusettepanekus käsitletakse võimalikku 
erinevust.

Muudatusettepanek 618
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise retsepti tunnustamine ei hõlma:
i) riiklikke eeskirju ravimite kätteandmise 
kohta, sealhulgas üldravimite asendamise 
kohta;
ii) riiklikke eeskirju Euroopas 
väljakirjutatud retseptide hüvitamise 
kohta;
iii) mis tahes kutsealaseid või eetilisi 
kohustusi, mille kohaselt keelduvad 
farmatseudid ravimi kätteandmisest, kui 
retsept on välja kirjutatud ravi osutavas 
liikmesriigis.
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Or. en

Muudatusettepanek 619
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise retsepti tunnustamine ei hõlma:
i) riiklikke eeskirju ravimi kätteandmise 
kohta, sealhulgas üldravimite asendamise 
kohta;
ii) riiklikke eeskirju Euroopas 
väljakirjutatud retseptide hüvitamise 
kohta;
iii) mis tahes kutsealaseid või eetilisi 
kohustusi, mille kohaselt keelduvad 
farmatseudid ravimi kätteandmisest, kui 
retsept on välja kirjutatud ravi osutavas 
liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

We believe that the objective of the Directive is to facilitate patient mobility, but not to create 
a dual system for domestic patients and patients from another Member State. It follows that 
the dispensing of a medicine prescribed in another Member State should follow the same 
principles as a national prescription. It is important to bear in mind that even though a 
prescription may be recognised, it does not follow that in all cases the pharmacist would be 
required to dispense what is written on the prescription. The Directive does not address this 
distinction. The pharmacist should not feel that he or she must dispense a prescription coming 
from another Member State, in circumstances in which if the prescription was domestic, he or 
she would not dispense, or would dispense a different form of the medicine (e.g. a generic).

Finally, point (iii) is required for clarity: the recognition of the prescription does not affect 
the applicable payment scheme in the Member State concerned.
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Muudatusettepanek 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise retsepti tunnustamine ei hõlma 
järgmiste riiklike eeskirjade kohaldamist:
i) eeskirjad ravimite kätteandmise kohta, 
sealhulgas üldravimite asendamise kohta;
ii) eeskirjad hinna kujundamise ja 
hüvitamise kohta;
iii) kutsealased või eetilised eeskirjad, 
mille kohaselt peavad farmatseudid 
keelduma ravimi kätteandmisest, kui 
retsept on välja kirjutatud tema 
liikmesriigis.

Or. de

Selgitus

Direktiivi eesmärk on edendada patsientide liikuvust, mitte luua kahetasandilist süsteemi 
kodu- ja välismaiste patsientide jaoks. Seetõttu kohaldatakse ravimite kätteandmise suhtes 
välismaise retsepti esitamisel samasuguseid eeskirju nagu riigisiseste retseptide puhul. 
Punkti ii muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et välismaiste retseptide tunnustamine ei 
puuduta riiklikke hinnakujundus- ja hüvitissüsteeme. 

Muudatusettepanek 621
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste retseptide tunnustamine ei piira:
a) riiklikke sätteid ravimite kätteandmise 
vormi kohta, sealhulgas sätteid 
üldravimite asendamise kohta;
ii) riiklikke sätteid Euroopas 
väljakirjutatud retseptide hüvitamise 
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kohta; 
c) mis tahes kutsealaseid või eetilisi 
kohustusi, mis võimaldavad farmatseudil 
keelduda ravimi kätteandmisest ravi 
osutavas liikmesriigis väljakirjutatud 
retsepti esitamisel.

Or. fr

Selgitus

Cet amendement admet qu'une prescription peut être authentique (dans le sens de ne pas être 
fausse), mais des doutes légitimes pourraient subsister quant à l’autorisation du prescripteur. 
Cette distinction est mentionnée dans l’article 14 2 (a). Cet amendement vice à combler cette 
lacune

La délivrance d'un médicament prescrit dans un autre Etat membre doit suivre les mêmes 
principes qu’une prescription nationale. Il est important de considérer que même si une 
prescription peut être reconnue, cela ne signifie pas que le pharmacien d’officine devra, dans 
tous les cas, délivrer ce qui est écrit sur la prescription. La proposition de directive ne prenait 
pas en compte cette distinction. Le pharmacien ne devrait pas estimer qu’il doit en tout cas 
délivrer une prescription venant d'un autre Etat membre, si, dans le cas d’une prescription 
domestique, il ne délivrerait pas le médicament, ou il délivrerait une forme différente du 
médicament (par exemple un générique). Enfin, le point c) est nécessaire pour clarifier que la 
reconnaissance de la prescription n'affecte pas le régime de paiement applicable dans l'Etat 
membre concerné.

Muudatusettepanek 622
Iles Braghetto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ravim on vastavalt direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 6 lõikele 1 liikmesriigi 
territooriumil turustamiseks loa saanud, 
tagab liikmesriik, et volitatud isiku poolt 
teises liikmesriigis patsiendile nimeliselt 
väljakirjutatud individuaalset retsepti on 
võimalik tema territooriumil kasutada ning 
et individuaalsete retseptide tunnustamisele 
piirangute kehtestamine on keelatud, välja 
arvatud juhul:

Kui ravim on vastavalt direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 6 lõikele 1 liikmesriigi 
territooriumil turustamiseks loa saanud, 
tagab liikmesriik, et volitatud isiku poolt 
teises liikmesriigis patsiendile nimeliselt 
väljakirjutatud individuaalset retsepti on 
võimalik tema territooriumil kasutada ning 
et individuaalsete retseptide tunnustamisele 
piirangute kehtestamine on keelatud, välja 
arvatud juhul, kui kõnealused retseptid:
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a) kui need piirduvad inimeste tervise 
kaitsmiseks vajaliku ja proportsionaalsega
ja ei ole diskrimineerivad või

a) lähevad kaugemale inimeste tervise 
kaitsmiseks vajalikust ja 
proportsionaalsest ja on diskrimineerivad 
või

Or. it

Selgitus

Komisjoni versiooni lause on vigane. Punktis a loetletakse erandjuhud, mille korral 
liikmesriigid võivad üldreeglist kõrvale kalduda: piiranguid võidakse kehtestada 
individuaalsete retseptide tunnustamise mis tahes vormi suhtes, kui kõnealused retseptid 
lähevad kaugemale sellest, mis on vajalik inimeste tervise kaitsmise eesmärgil, ning on 
diskrimineerivad.

Muudatusettepanek 623
Iles Braghetto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kui see mõjutab liikmesriikide õigust 
otsustada selle üle, milliseid teenuseid 
osutada.

Or. it

Selgitus

Direktiivi eesmärk ei ole kahjustada subsidiaarsuse põhimõtet, mille kohaselt liikmesriigid 
võivad otsustada, milliseid teenuseid osutada.

Muudatusettepanek 624
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 rakendamise hõlbustamiseks 2. Eespool osutatud lõige 1 jõustub, kui 
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võtab komisjon vastu: komisjon on võtnud piisaval määral vastu:
a) meetmed, mis võimaldavad farmatseudil 
või mõnel teisel tervishoiutöötajal 
kontrollida retsepti ehtsust ja seda, kas 
retsepti on teises liikmesriigis välja 
kirjutanud volitatud isik, kusjuures 
töötatakse välja ühenduse retsepti vorm ja 
toetatakse e-retseptide koostalitlusvõimet;

a) meetmeid, mis võimaldavad 
farmatseudil või mõnel teisel 
tervishoiutöötajal kontrollida retsepti 
ehtsust ja seda, kas retsepti on teises 
liikmesriigis välja kirjutanud volitatud isik, 
kusjuures töötatakse välja ühenduse 
retsepti vorm ja toetatakse e-retseptide 
koostalitlusvõimet;

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

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

c) meetmed, mis on vajalikud teatavate 
ravimikategooriate väljajätmiseks 
käesolevas artiklis sätestatud retseptide 
tunnustamisest, kui see on vajalik 
rahvatervise kaitseks.

c) meetmeid, mis on vajalikud teatavate 
ravimikategooriate väljajätmiseks 
käesolevas artiklis sätestatud retseptide 
tunnustamisest, kui see on vajalik 
rahvatervise kaitseks.

Or. fi

Muudatusettepanek 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 rakendamise hõlbustamiseks 
võtab komisjon vastu:

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

Or. es

Selgitus

Kõnealuses ettepanekus põhjustab retseptide tunnustamine olukordi ja probleeme, näiteks 
menetlusi, mida tuleb järgida keelebarjääride ja raskuste ületamiseks, mis tekivad erinevate 
farmaatsia- ja muude teenuste tõttu, mis kõik tuleb lahendada, et tagada retseptide 
kvaliteetne, turvaline ja tõhus käsitlemine erinevates liikmesriikides. On vastuvõetamatu, et 
komisjon peaks võtma kõnealuseid meetmeid ühepoolselt, ning seetõttu peaksid liikmesriigid 
jõudma omavahel kokkuleppele nende elluviimise suhtes.
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Muudatusettepanek 626
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 rakendamise hõlbustamiseks 
võtab komisjon vastu:

2. Lõike 1 rakendamise hõlbustamiseks 
esitab komisjon:

Or. de

Selgitus

Loetletud meetmed avaldavad paratamatult mõju tervishoiutöötajate tegevusele ja 
rahvatervise kaitsele. Tuleb säilitada liikmesriikide pädevus kõnealustes valdkondades.

Muudatusettepanek 627
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) mittesiduvad suunised, mis 
võimaldavad farmatseudil või mõnel teisel 
tervishoiutöötajal kontrollida retsepti 
ehtsust ja seda, kas retsepti on teises 
liikmesriigis välja kirjutanud volitatud isik, 
kusjuures töötatakse välja ühenduse 
retsepti vorm ja toetatakse e-retseptide 
koostalitlusvõimet;

Or. en

Selgitus

Kõnealuste algatuste teostatavust tuleb kõigepealt katsetada mittesiduvates suunistes.
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Muudatusettepanek 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) meetmed, mis võimaldavad farmatseudil 
või mõnel teisel tervishoiutöötajal 
kontrollida retsepti ehtsust ja seda, kas 
retsepti on teises liikmesriigis välja 
kirjutanud volitatud isik, kusjuures 
töötatakse välja ühenduse retsepti vorm, 
kus määratakse kindlaks selle kehtivuseks 
vajalikud andmed ja keelenõuded ning
toetatakse e-retseptide koostalitlusvõimet 
ja patsiendiandmete konfidentsiaalsust;

Or. es

Selgitus

Kõnealuses ettepanekus põhjustab retseptide tunnustamine olukordi ja probleeme, näiteks 
menetlusi, mida tuleb järgida keelebarjääride ja raskuste ületamiseks, mis tekivad erinevate 
farmaatsia- ja muude teenuste tõttu, mis kõik tuleb lahendada, et tagada retseptide 
kvaliteetne, turvaline ja tõhus käsitlemine erinevates liikmesriikides. On vastuvõetamatu, et 
komisjon peaks võtma kõnealuseid meetmeid ühepoolselt, ning seetõttu peaksid liikmesriigid 
jõudma omavahel kokkuleppele nende elluviimise suhtes.

Muudatusettepanek 629
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Kõnealuste algatuste teostatavust tuleb kõigepealt katsetada mittesiduvates suunistes. 

Muudatusettepanek 630
Frieda Brepoels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Retseptides tuleb esitada üksnes rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus. Rahvusvaheline 
mittekaubanduslik nimetus on tunnustatud ja selge kõigile tervishoiutöötajatele. Kui kasutada 
ravimite kättesaadavaks muutmisel rahvusvahelist mittekaubanduslikku nimetust, ei ole vaja 
piirduda (margitoote) nimega. Mõned liikmesriigid soodustavad odavamate üldravimite 
kättesaadavaks muutmist ja tarbimist.

Muudatusettepanek 631
Anne Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) meetmed, millega tagatakse, et ühes 
liikmesriigis väljakirjutatud ja teises 
liikmesriigis kätteantavad ravimid on 
korrektselt identifitseeritud ja et tooteteave 
on patsiendi jaoks arusaadav; nimetatud 
ühenduse vormi kohaselt väljakirjutatud 
retseptid tuleb sõnastada vastavalt 
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rahvusvahelise mittekaubandusliku 
nimetuse süsteemile;

Or. fr

Selgitus

Nimetused, mille all teatavaid ravimeid turustatakse, võivad liikmesriigiti erineda. 
Rahvusvahelise mittekaubandusliku nimetusega retseptid aitavad lahendada kõnealust 
probleemi.

Muudatusettepanek 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) meetmed, millega tagatakse, et ühes 
liikmesriigis väljakirjutatud ja teises 
liikmesriigis kätteantavad ravimid on 
korrektselt identifitseeritud ja et tooteteave 
on patsiendi jaoks arusaadav; kui 
väljakirjutatud ravimi nimetus on 
väljamõeldud nimetus või kaubamärk, 
tuleb samuti esitada rahvusvaheline 
mittekaubanduslik nimetus;

Or. es

Selgitus

Kõnealuses ettepanekus põhjustab retseptide tunnustamine olukordi ja probleeme, näiteks 
menetlusi, mida tuleb järgida keelebarjääride ja raskuste ületamiseks, mis tekivad erinevate 
farmaatsia- ja muude teenuste tõttu, mis kõik tuleb lahendada, et tagada retseptide 
kvaliteetne, turvaline ja tõhus käsitlemine erinevates liikmesriikides. On vastuvõetamatu, et 
komisjon peaks võtma kõnealuseid meetmeid ühepoolselt, ning seetõttu peaksid liikmesriigid 
jõudma omavahel kokkuleppele nende elluviimise suhtes.
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Muudatusettepanek 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) meetmed, millega tagatakse, et ühes 
liikmesriigis väljakirjutatud ja teises 
liikmesriigis kätteantavad ravimid on 
korrektselt identifitseeritud ja et tooteteave 
on patsiendi jaoks arusaadav; nimetatud 
ELi vormi kohaselt väljakirjutatud 
retseptidele tuleb kirjutada 
rahvusvaheline mittekaubanduslik 
nimetus;

Or. en

Selgitus

Loetavuse tagamiseks kogu Euroopas tuleb ELi vormi kohaselt retseptide väljakirjutamisel 
kasutada ühist keelt, st kasutada rahvusvahelisi mittekaubanduslikke nimetusi. 
Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus teeb tooted kindlaks vastavalt molekulidele ja
mitte margitoote nimele, mis võib liikmesriigiti erineda.

Muudatusettepanek 634
John Bowis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) meetmed, millega tagatakse vajaduse 
korral kontakt retsepti väljakirjutanud ja 
ravimit kätteandva osapoole vahel, et 
tagada täielik ravist arusaamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) meetmed, millega lihtsustatakse 
kontakti loomist retsepti väljakirjutanud 
ja ravimit kätteandva osapoole vahel, et 
selgitada seoses retseptiga tekkinud 
kahtlused;

Or. de

Selgitus

Euroopa ravimite tunnustamise süsteemiga võimaldatakse otsekontakti loomist arstide ja 
farmatseutide vahel. Selline otsekontakt on oluline võimalike küsimuste selgitamiseks ravi 
kohta ja on praegu liikmesriikides levinud tava.

Muudatusettepanek 636
Stefano Zappalà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) meetmed, millega tagatakse vajaduse 
korral kontakt retsepti väljakirjutanud ja 
ravimit kätteandva osapoole vahel, et 
tagada täielik ravist arusaamine;

Or. en

Selgitus

Süsteemis, millega tagatakse ravimite tunnustamine Euroopa tasandil, tuleb ette näha 
kontakti loomine retsepti väljakirjutanud ja ravimit kätteandva osapoole vahel. See on oluline 
tagamaks ravist arusaamist ja on levinud tava riiklikul tasandil, mille korral ravi eest 
vastutavad töötajad suhtlevad kahtluste korral retsepti suhtes.
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Muudatusettepanek 637
John Bowis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) meetmed, mis on vajalikud teatavate 
ravimikategooriate väljajätmiseks 
käesolevas artiklis sätestatud retseptide 
tunnustamisest, kui see on vajalik 
rahvatervise kaitseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 638
Stefano Zappalà

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) meetmed, mis on vajalikud teatavate 
ravimikategooriate väljajätmiseks 
käesolevas artiklis sätestatud retseptide 
tunnustamisest, kui see on vajalik 
rahvatervise kaitseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

The judgement as to whether certain categories of medicines should be excluded from the 
recognition system should be dealt with as a national matter. Consistent with national 
competences in this area, policies with regard to the control of authorised medicines can vary 
from State to State. This in return reflects the established principle that Member states may 
determine the level of health protection they wish to grant to their citizens. The Commission 
may challenge the proportionality of such measures, but it is inappropriate that Europe wide 
decisions about such matters should be made at Commission level, and indeed it is doubtful 
whether the Commission has the legal power to do this.
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Muudatusettepanek 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) meetmed, mis on vajalikud teatavate 
ravimikategooriate väljajätmiseks 
käesolevas artiklis sätestatud retseptide 
tunnustamisest, kui see on vajalik 
rahvatervise kaitseks.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid on pädevad otsustama selle üle, millised ravimikategooriad jäetakse 
tunnustamisest välja. Lubatud ravimite järelevalvesüsteemid erinevad liikmesriigiti. Komisjon 
võib üksikutel juhtudel kahelda riiklike meetmete asjakohasuses, kuid ettepanekus komisjonile 
ettenähtud volitused võtta vastu kogu Euroopat hõlmavaid otsuseid rikuksid komisjonile 
asutamislepinguga antud volitusi.

Muudatusettepanek 640
Anne Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) meetmed, mis on vajalikud teatavate 
ravimikategooriate väljajätmiseks 
käesolevas artiklis sätestatud retseptide 
tunnustamisest, kui see on vajalik 
rahvatervise kaitseks.

c) meetmed, millega tagatakse vajaduse 
korral kontakti loomine retsepti 
väljakirjutanud arsti ja ravimit kätteandva 
isiku vahel, et tagada ravi täielik analüüs.

Or. fr

Selgitus

Süsteemis, millega tagatakse ravimite tunnustamine Euroopa tasandil, tuleb ette näha 
kontakti loomise võimalus retsepti väljakirjutanud arsti ja ravimit kätteandva isiku vahel. See 
on oluline ravi täieliku analüüsi tagamiseks ja on üldine tava riiklikul tasandil 
tervishoiutöötajate jaoks, kes vastutavad ravi eest, kahtluste tekkimise korral retsepti suhtes.
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Muudatusettepanek 641
Iles Braghetto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) meetmed, mis on vajalikud teatavate 
ravimikategooriate väljajätmiseks 
käesolevas artiklis sätestatud retseptide 
tunnustamisest, kui see on vajalik
rahvatervise kaitseks.

c) meetmed, mis on vajalikud teatavate 
ravimikategooriate väljajätmiseks 
käesolevas artiklis sätestatud retseptide 
tunnustamisest, kui kohaldatakse lõikes 1 
sätestatud tingimusi või kui sellised 
meetmed on vajalikud rahvatervise 
kaitseks.

Or. it

Selgitus

Suurema selguse tagamiseks oleks kasulik täpsustada, millal või milliste tingimuste korral 
võivad liikmesriigid hoiduda mis tahes piirangute keelustamisest individuaalsete retseptide 
tunnustamise suhtes.

Muudatusettepanek 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) meetmed juhtumite 
kindlaksmääramiseks, mille puhul 
ravimeid võib asendada, näiteks 
tarneprobleemid ja hädaolukorrad.

Or. es

Selgitus

Kõnealuses ettepanekus põhjustab retseptide tunnustamine olukordi ja probleeme, näiteks 
menetlusi, mida tuleb järgida keelebarjääride ja raskuste ületamiseks, mis tekivad erinevate 
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farmaatsia- ja muude teenuste tõttu, et tagada retseptide kvaliteetne, turvaline ja tõhus 
käsitlemine erinevates liikmesriikides. On vastuvõetamatu, et komisjon peaks võtma 
kõnealuseid meetmeid ühepoolselt, ning seetõttu peaksid liikmesriigid jõudma omavahel 
kokkuleppele nende elluviimise suhtes.

Muudatusettepanek 643
Nicolae Vlad Popa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Otsuse ravimile, mis ei ole 
kindlustajariigis tavaliselt kättesaadav, 
erandkorras loa andmise kohta teeb 
arstlik komisjon, mis määrab kindlaks, 
kas patsiendi elu on ohus, kas tema 
elukvaliteet on halvenenud või kas saab 
pakkuda sarnast alternatiivset ravimit.

Or. en

Muudatusettepanek 644
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktides a ja b osutatud 
meetmed võetakse vastu artikli 19 lõikes 2 
sätestatud regulatiivmenetluse kohaselt. 
Lõike 2 punktis c osutatud meetmed 
käesoleva direktiivi vähemoluliste 
elementide muutmiseks võetakse vastu 
kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse raames.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek on seotud eelmiste muudatusettepanekutega artikli 14 lõike 2 
kohta, kus tehti ettepanek, et kõnealuseid algatusi tuleb kõigepealt katsetada mittesiduvas 
vormis. Kõnealune lõige ei ole enam vajalik. 

Muudatusettepanek 645
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt ei 
ole kindlustajariik kohustatud hüvitama 
kindlustatule ravi osutavas liikmesriigis 
väljakirjutatud ravimit, kui see ei kuulu 
hüvitiste hulka, mida kindlustajariik 
kindlustatule pakub.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse muudatusettepanekuga püütakse selgitada, et kindlustajariik ei ole kohustatud 
hüvitama patsiendile ravi osutavas liikmesriigis kätteantud ravimit, millele ei ole 
kindlustajariigis luba antud.

Muudatusettepanek 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiuteenuste osutajate Euroopa 
tugikeskuste võrgustike arendamist. 
Kõnealused võrgustikud on alati avatud 
uutele tervishoiuteenuste osutajatele, kes 
soovivad nendega ühineda, tingimusel, et 
need tervishoiuteenuste osutajad täidavad 

1. Tugikeskuste võrgustikud on 
vabatahtlikud ühendused 
teaduskogemuste vahetamiseks 
eesmärgiga muuta haruldasi haigusi 
põdevatele patsientidele 
tervishoiuteenuste osutamise võimalused 
paremaks ja need põhinevad avatud 
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kõik vajalikud tingimused ja kriteeriumid. kooskõlastamismeetodil. Tugikeskuste 
võrgustikud võimaldavad tutvustada 
tipptaset Euroopa meditsiiniliste 
uuringute ja ravi puhul. Liikmesriigid 
edendavad tervishoiuteenuste osutajate 
Euroopa tugikeskuste võrgustike 
arendamist. Kõnealused võrgustikud on 
alati avatud uutele tervishoiuteenuste 
osutajatele, kes soovivad nendega ühineda, 
tingimusel, et need tervishoiuteenuste 
osutajad täidavad kõik vajalikud 
tingimused ja kriteeriumid. 

Or. de

Selgitus

Tegemist on tervishoiusüsteemi korraldamisega, mis kuulub liikmesriikide pädevusvaldkonda. 
Tuleb ette näha toetus teadmiste ja kogemuste vahetamiseks haruldaste haiguste valdkonnas.

Muudatusettepanek 647
Iles Braghetto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiuteenuste osutajate Euroopa 
tugikeskuste võrgustike arendamist. 
Kõnealused võrgustikud on alati avatud 
uutele tervishoiuteenuste osutajatele, kes 
soovivad nendega ühineda, tingimusel, et 
need tervishoiuteenuste osutajad täidavad 
kõik vajalikud tingimused ja kriteeriumid. 

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiuteenuste osutajate Euroopa 
tugikeskuste võrgustike arendamist, mis 
tuginevad Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmituste tervishoiualase koostöö käigus 
saadud kogemustele. Kõnealused 
võrgustikud on alati avatud uutele 
tervishoiuteenuste osutajatele, kes 
soovivad nendega ühineda, tingimusel, et 
need tervishoiuteenuste osutajad täidavad 
kõik vajalikud tingimused ja kriteeriumid. 

Or. it

Selgitus

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused on hiljutine uuendus, mida tunnustati ühenduse 



AM\764262ET.doc 57/95 PE418.360v01-00

ET

tasandil Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1082/2006, 
ning olulised tugipunktid makrotasandi piirkondlike meetmete puhul.

Muudatusettepanek 648
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiuteenuste osutajate Euroopa 
tugikeskuste võrgustike arendamist. 
Kõnealused võrgustikud on alati avatud 
uutele tervishoiuteenuste osutajatele, kes 
soovivad nendega ühineda, tingimusel, et 
need tervishoiuteenuste osutajad täidavad 
kõik vajalikud tingimused ja kriteeriumid.

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiuteenuste ja haruldaste haiguste 
puhul tervishoiuteenuste osutajate Euroopa 
tugikeskuste võrgustike arendamist. 
Kõnealused võrgustikud on alati avatud 
uutele tervishoiuteenuste osutajatele, kes 
soovivad nendega ühineda, tingimusel, et 
need tervishoiuteenuste osutajad täidavad 
kõik vajalikud tingimused ja kriteeriumid.

Or. fr

Selgitus

Praeguses olukorras tuleb Euroopa tugikeskuste võrgustike pädevused kitsendada teatavatele 
haigustele.

Muudatusettepanek 649
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiuteenuste osutajate Euroopa 
tugikeskuste võrgustike arendamist. 
Kõnealused võrgustikud on alati avatud 
uutele tervishoiuteenuste osutajatele, kes 
soovivad nendega ühineda, tingimusel, et 
need tervishoiuteenuste osutajad täidavad 
kõik vajalikud tingimused ja kriteeriumid.

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiuteenuste osutajate Euroopa 
tugikeskuste võrgustike arendamist, eriti 
haruldaste haiguste valdkonnas. 
Kõnealused võrgustikud on alati avatud 
uutele tervishoiuteenuste osutajatele, kes 
soovivad nendega ühineda, tingimusel, et 
need tervishoiuteenuste osutajad täidavad 



PE418.360v01-00 58/95 AM\764262ET.doc

ET

kõik vajalikud tingimused ja kriteeriumid.

Or. de

Selgitus

Tervishoiuteenuste osutajate Euroopa tugikeskuste võrgustike loomine on eriti tähtis 
haruldaste haiguste valdkonnas, kuna kõnealuses valdkonnas ei pruugi individuaalsetel 
liikmesriikidel olla oskusteavet ja tehnoloogilisi võimalusi, et anda patsientidele asjakohast 
ravi. Haruldaste haiguste valdkonna meetmetel on tõeline Euroopa lisandväärtus. Seetõttu 
peaks võrgustike loomine saama alguse kõnealusest valdkonnast. 

Muudatusettepanek 650
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid määravad kindlaks 
riiklike tugikeskuste võrgustike 
sertifitseerimis- ja 
akrediteerimismehhanismid, et tagada 
raviviiside vastavus kvaliteedi- ja 
ohutusnõuetele. 
Sertifitseerimismehhanismid näevad ette 
määratud rahvusvahelised institutsioonid 
ja Euroopa nõukogu, mis koosneb 
liikmesriikide ja kõige asjakohasemate 
patsiendiühenduste esindajatest. Nemad 
vastutavad mehhanismide tegeliku 
rakendamise jälgimise ja kontrollimise 
eest.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide poolt heakskiidetud ja tunnustatud raviviiside ja võrgustike puhul on oluline 
näha ette sõltumatu sertifitseerimise mehhanism. Liikmesriikide ja kõige asjakohasemate 
patsiendiühenduste esindajate osalusel võib asutada Euroopa nõukogu, mis vastutab 
liikmesriikide meetmete jälgimise ja nende rakendamise kontrollimise eest.
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Muudatusettepanek 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa tugikeskuste võrgustike 
eesmärk on:

välja jäetud

a) aidata realiseerida Euroopa 
koostööpotentsiaali patsientidele 
osutatavate kõrgelt spetsialiseeritud 
tervishoiuteenuste ja tervishoiusüsteemide 
valdkonnas meditsiini ja 
tervishoiutehnoloogia uuendusi 
kasutades;
b) aidata edendada kvaliteetsete ja 
kulutasuvate tervishoiuteenuste 
kättesaadavust patsientide jaoks, kelle 
tervislik seisund nõuab erilist ressursside 
ja asjatundlikkuse koondamist;
c) suurendada nii palju kui võimalik 
ressursside kulutasuvat kasutamist, 
koondades neid vajadusel;
d) aidata jagada teadmisi ja viia läbi 
tervishoiutöötajate koolitust;
e) töötada välja kvaliteedi ja ohutuse 
võrdlusnäitajad ning aidata välja töötada 
ja levitada häid tavasid võrgustiku raames 
ja sellest väljaspool;
f) aidata liikmesriikidel, kellel ei ole 
piisaval arvul teatava terviseprobleemiga 
patsiente või puudub tehnoloogia või 
asjatundlikkus, osutada täisvalikus 
kvaliteetseid, kõrgelt spetsialiseeritud 
teenuseid.

Or. de
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Muudatusettepanek 652
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) aidata kaasa teadmiste 
ühiskasutusele haiguste ennetamise ja 
kõige sagedamini esinevate haiguste ravi 
kohta;

Or. nl

Selgitus

Koostöö Euroopa tugikeskuste võrgustikega ei tohiks piirduda haruldaste haigustega.

Muudatusettepanek 653
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) suurendada nii palju kui võimalik 
ressursside kulutasuvat kasutamist, 
koondades neid vajadusel;

c) suurendada nii palju kui võimalik 
ressursside kulutasuvat kasutamist, 
koondades neid meditsiinilise vajaduse 
korral;

Or. fr

Selgitus

Pädevuste, tehnilise varustuse ja teadussuutlikkuse koondamine peab alati olema 
meditsiiniliselt ja teaduslikult põhjendatud. Seda tuleb teha kvaliteedikriteeriumidele 
vastavalt. Tegemist on patsientidele parimate võimalike tervishoiuteenuste osutamisega, mitte 
finantsnõuetele reageerimisega. 
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Muudatusettepanek 654
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) rakendada vahendeid, mis 
võimaldavad kasutada tervishoiuressursse 
parimal võimalikul viisil raskete 
õnnetuste korral, eriti piiriülestel aladel.

Or. fr

Selgitus

Euroopa tugikeskuste võrgustikud peavad teenindama raskete õnnetuste korral, mille puhul 
on vaja erakorralist meditsiiniabi.

Muudatusettepanek 655
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) esitada kavasid ja menetlusi 
spetsialiseeritud tervishoiuressursside 
ajakohastamise kohta suurõnnetuste või 
massiliste hädaolukordade korral, eriti 
piirialadel. 

Or. en

Selgitus

On selge, et õnnetuste (või katastroofide) korral tuleb tervishoiuteenuseid osutada 
minimaalsete haldusmenetlustega, mis on ette nähtud eellubade andmiseks. 

Kiirreageerimise vajadus piirialade hädaolukordades nõuab laialdast koostööd liikmesriikide 
ja nende kiirabide vahel piirkondlikul tasandil. Parameedikud on oluline personal 
kõnealustes olukordades.
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Muudatusettepanek 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu välja jäetud
a) loetelu erikriteeriumide ja -tingimuste 
kohta, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama, kaasa 
arvatud Euroopa tugikeskuste 
võrgustikega ühineda soovivatelt 
tervishoiuteenuste osutajatelt nõutavad 
tingimused ja kriteeriumid, eelkõige 
kindlustamaks, et Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud
i) on piisavalt suutlikud, et diagnoosida, 
jälgida ja hallata patsiente vajaduse 
korral tõendatud heade tulemustega;
ii) on piisavalt suutlikud ja aktiivsed, et 
osutada olulisi teenuseid ja säilitada 
osutatavate teenuste kvaliteeti;
iii) on suutlikud andma 
ekspertnõuandeid, diagnoosima või 
diagnoosi kinnitama, välja töötama häid 
tavasid ja nendest kinni pidama ja 
rakendama tulemustele suunatud 
meetmeid ja kvaliteedikontrolli;
iv) on suutelised multidistsiplinaarseks 
lähenemiseks;
v) omavad kõrget ekspertteadmiste ja 
kogemuste taset, mida tõendavad trükised, 
stipendiumid või aunimetused, õppe- ja 
koolitustegevus;
vi) annavad suure panuse 
teadustegevusse;
vii) on kaasatud epidemioloogilisse 
järelevalvesse, näiteks registrid;
viii) on tihedates sidemetes ja koostöös 
teiste ekspertkeskuste ja -võrgustikega 
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riigi ja rahvusvahelisel tasandil ning 
suutelised võrgustikku moodustama;
ix) on tihedates sidemetes ja koostöös 
patsiendiühendustega, kui sellised 
ühendused on olemas
b) Euroopa tugikeskuste võrgustike 
asutamise korra.

Or. de

Selgitus

Tegemist on tervishoiusüsteemide korraldamisega, mis kuulub liikmesriikide 
pädevusvaldkonda. Tuleb ette näha toetus teadmiste ja kogemuste vahetamiseks haruldaste 
haiguste valdkonnas.

Muudatusettepanek 657
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – sissejuhatav osa ja punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 3. Komisjon esitab
a) loetelu erikriteeriumide ja -tingimuste 
kohta, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama, kaasa arvatud 
Euroopa tugikeskuste võrgustikega ühineda 
soovivatelt tervishoiuteenuste osutajatelt 
nõutavad tingimused ja kriteeriumid, 
eelkõige kindlustamaks, et Euroopa 
tugikeskuste võrgustikud

a) loetelu erikriteeriumide ja -tingimuste 
kohta, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama, kaasa arvatud 
loetelu haruldasemate haiguste kohta, 
mida tuleb hõlmata, ning Euroopa 
tugikeskuste võrgustikega ühineda 
soovivatelt tervishoiuteenuste osutajatelt 
nõutavad tingimused ja kriteeriumid, 
eelkõige kindlustamaks, et Euroopa 
tugikeskuste võrgustikud

Or. en

Selgitus

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of the European reference networks it to “provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care”. This should be reflected in the relevant 
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Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare 
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients. 

Muudatusettepanek 658
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – sissejuhatav osa ja punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 3. Komisjon esitab
a) loetelu erikriteeriumide ja -tingimuste 
kohta, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama, kaasa arvatud 
Euroopa tugikeskuste võrgustikega ühineda 
soovivatelt tervishoiuteenuste osutajatelt 
nõutavad tingimused ja kriteeriumid, 
eelkõige kindlustamaks, et Euroopa 
tugikeskuste võrgustikud

a) loetelu erikriteeriumide ja -tingimuste 
kohta, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama, kaasa arvatud 
loetelu haruldasemate haiguste kohta, 
mida tuleb hõlmata, ning Euroopa 
tugikeskuste võrgustikega ühineda 
soovivatelt tervishoiuteenuste osutajatelt 
nõutavad tingimused ja kriteeriumid, 
eelkõige kindlustamaks, et Euroopa 
tugikeskuste võrgustikud

Or. de

Selgitus

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of the European reference networks is to “provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care”. This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare 
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients.
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Muudatusettepanek 659
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 3. Komisjon võtab peamiste 
sidusrühmadega konsulteerimise järel
vastu

Or. en

Muudatusettepanek 660
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 3. Komisjon teeb koostööd Euroopa 
tugikeskuste võrgustikega, et töötada välja

Or. en

Selgitus

Komisjon on katseprojektidena asutanud ligikaudu viis Euroopa tugikeskuste võrgustikku. 
Kõnealuseid projekte tuleb hinnata enne siduvate kriteeriumide väljatöötamist. Praeguses 
etapis peab komisjon tegema koostööd Euroopa tugikeskuste võrgustikega, et töötada välja 
mittesiduvad kriteeriumid.

Muudatusettepanek 661
Georgs Andrejevs

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 3. Komisjon võtab koostöös asjaomaste 
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ekspertide ja sidusrühmadega vastu

Or. en

Selgitus

Euroopa tugikeskuste võrgustike loomisel on konsulteerimine sidusrühmadega oluline, et 
töötada välja terviklik ja asjakohane loetelu kriteeriumidest, mis tagavad nende toimimise.

Muudatusettepanek 662
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) loetelu erikriteeriumide ja -tingimuste 
kohta, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama, kaasa arvatud 
Euroopa tugikeskuste võrgustikega ühineda 
soovivatelt tervishoiuteenuste osutajatelt 
nõutavad tingimused ja kriteeriumid, 
eelkõige kindlustamaks, et Euroopa 
tugikeskuste võrgustikud

a) loetelu erikriteeriumide ja -tingimuste 
kohta, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama, kaasa arvatud 
loetelu haruldasemate, eluohtlike ja 
raskesti ravitavate haiguste kohta, mida 
tuleb hõlmata, ning Euroopa tugikeskuste 
võrgustikega ühineda soovivatelt 
tervishoiuteenuste osutajatelt nõutavad 
tingimused ja kriteeriumid, eelkõige 
kindlustamaks, et Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud

Or. en

Selgitus

Loetelu koostamist haruldasemate ja eluohtlike haiguste kohta, millesse patsiendid oma 
koduriigis oskusliku ravi puudumisel surevad, peetakse oluliseks. Näiteks vähiga tegelevad 
ELis vähesed spetsialiseerunud ravikeskused ning neid tuleb julgustada oma kogemusi 
paremini jagama.
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Muudatusettepanek 663
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) loetelu erikriteeriumide ja -tingimuste 
kohta, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama, kaasa arvatud 
Euroopa tugikeskuste võrgustikega ühineda 
soovivatelt tervishoiuteenuste osutajatelt 
nõutavad tingimused ja kriteeriumid, 
eelkõige kindlustamaks, et Euroopa 
tugikeskuste võrgustikud

a) loetelu erikriteeriumide ja -tingimuste 
kohta, millele Euroopa tugikeskuste 
võrgustikud peavad vastama, kaasa arvatud 
loetelu haruldasemate haiguste kohta, 
mida tuleb hõlmata, ning Euroopa 
tugikeskuste võrgustikega ühineda 
soovivatelt tervishoiuteenuste osutajatelt 
nõutavad tingimused ja kriteeriumid, 
eelkõige kindlustamaks, et Euroopa 
tugikeskuste võrgustikud

Or. en

Muudatusettepanek 664
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a – alapunkt ix a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ix a) säilitavad asjakohased ja tõhusad 
suhted tehnoloogia tarnijatega.

Or. fr

Selgitus

Tugikeskused on mõeldud uuenduslike meditsiinitehnoloogiate levitamise kiirendamiseks, 
kuid tekst ei ütle midagi suhete kohta tehnoloogia tarnijatega, kes on uuenduste olulised 
allikad. 
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Muudatusettepanek 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a – alapunkt ix a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ix a) tegelevad eelkõige väga haruldaste 
haiguste või seisundite raviga, mis on nii 
kulukad või nõuavad nii kõrget 
spetsialiseerumise taset, et vajaliku ravi 
osutamine kõigis liikmesriikides on 
võimatu;

Or. en

Selgitus

Oluline on vältida olukorda, kus ravi saamine Euroopa tugikeskuste võrgustiku kaudu 
muudab raviviisid kodu lähedal kättesaamatuks.

Muudatusettepanek 666
Colm Burke

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a – alapunkt ix a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ix a) uurivad võimalusi riiklike 
kontaktpunktide ja Euroopa tugikeskuste 
võrgustike ühendamiseks ühtsesse 
institutsioonilisse struktuuri igas 
asjaomases liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Riiklikud kontaktpunktid ja Euroopa tugikeskuste võrgustikud võib ühendada, et pakkuda 
teeninduskeskusi patsientidele, kes otsivad teavet piiriüleste tervishoiuteenuste kohta.
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Muudatusettepanek 667
Karin Jöns

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Euroopa tugikeskuste võrgustike 
asutamise korra.

b) Euroopa tugikeskuste võrgustike 
asutamise korra ja edendab Euroopa 
tasandil akrediteerimismenetluse 
väljatöötamist selle tagamiseks, et 
tugikeskuste võrgustikku kuuluvad 
tervishoiuteenuste osutajad 
sertifitseeritakse sõltumatult, objektiivselt, 
läbipaistvalt ja mittetulunduslikult.

Or. de

Selgitus

Üksnes Euroopa tasandil akrediteerimismenetluse abil saab tagada, et tugikeskuste 
võrgustikku kuuluvad tervishoiuteenuste osutajad vastavad kindlasti nõutud 
kvaliteedikriteeriumidele, võttes samas arvesse subsidiaarsuse nõuet.

Muudatusettepanek 668
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) meetmed Euroopa tugikeskuste 
võrgustike kaudu osutatavate raviteenuste 
hinna taskukohasuse ja geograafilise 
juurdepääsetavuse tagamiseks.

Or. nl

Selgitus

Kui korraldatakse teatava eriarstiabi osutamist Euroopa tasandil, tuleb tagada sellele 
juurdepääsetavuse säilimine.



PE418.360v01-00 70/95 AM\764262ET.doc

ET

Muudatusettepanek 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Teise liikmesriigi tugikeskuste 
võrgustiku kaudu osutatakse ravi väga 
haruldaste haiguste või seisundite puhul, 
mis on nii kulukad või nõuavad nii kõrget 
spetsialiseerumise taset, et vajaliku ravi 
osutamine konkreetses liikmesriigis on 
võimatu, ja sellega täiendatakse 
tervishoiuteenuste osutamist kõnealuses 
riigis.

Or. en

Selgitus

Oluline on vältida olukorda, kus ravi saamine Euroopa tugikeskuste võrgustiku kaudu 
muudab raviviisid kodu lähedal kättesaamatuks.

Muudatusettepanek 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kõigi raviviiside puhul, mis ei vasta 
lõikes 3 a määratletud kriteeriumidele, on 
liikmesriigid kohustatud osutama 
raviteenuseid kodule võimalikult lähedal 
ja tagama võrdse territoriaalse 
kättesaadavuse.

Or. en
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Selgitus

Oluline on vältida olukorda, kus ravi saamine Euroopa tugikeskuste võrgustiku kaudu 
muudab raviviisid kodu lähedal kättesaamatuks.

Muudatusettepanek 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Käesolevas artiklis osutatud meetmed 
ei tohi kasutada tervishoiu rahastamise 
tavapäraseid mehhanisme, millele on 
osutatud käesoleva direktiivi ülejäänud 
osades. Euroopa Regionaalarengu Fondi1

(struktuurifond) tuleb kasutada Euroopa 
tugikeskuste võrgustike väljatöötamiseks. 
Tugikeskuste võrgustikud osutavad sageli 
tervishoiuteenuseid, mis ei ole 
elukohaliikmesriigis kättesaadavad ja 
mille suhtes seetõttu ei kohaldata selliseid 
mehhanisme nagu hüvitamine.
1

http:ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/inde
x_en.htm

Or. en

Selgitus

Oluline on selgitada, kes maksab Euroopa tugikeskuste võrgustiku kaudu ravi saamisel. 
Samuti on oluline tagada, et maksmine toimub nii, et vajalik ravi on kättesaadav kõigile 
patsientidele ja seeläbi ei avaldata survet muude raviteenuste osutamisele kodu lähedal.
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Muudatusettepanek 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi elemente, võetakse vastu 
artikli 19 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 673
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi elemente, võetakse vastu 
artikli 19 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek on seotud sama autori eelmise muudatusettepanekuga artikli 
15 lõike 4 kohta. Komisjon on katseprojektidena asutanud ligikaudu viis Euroopa 
tugikeskuste võrgustikku. Kõnealuseid projekte tuleb hinnata enne siduvate kriteeriumide 
väljatöötamist. Praeguses etapis peab komisjon tegema koostööd Euroopa tugikeskuste 
võrgustikega, et töötada välja mittesiduvad kriteeriumid.
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Muudatusettepanek 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Katsealad

Selleks et muuta tulevast 
tervishoiupoliitikat võimalikult tõhusaks, 
määrab komisjon piirialad katsealadena, 
kus uuenduslikke piiriüleste 
tervishoiuteenuste algatusi saab 
põhjalikult katsetada, analüüsida ja 
hinnata. 

Or. nl
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Muudatusettepanek 675
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek

Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vastu erimeetmed, mis 
on vajalikud liikmesriikide info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime saavutamiseks 
tervishoiu valdkonnas ja neid meetmeid 
kohaldatakse siis, kui liikmeriigid on 
otsustanud need süsteemid kasutusele 
võtta. Meetmed kajastavad 
tervishoiutehnoloogiate ja meditsiini 
arenguid ning austavad isikuandmete 
kaitse põhiõigust kooskõlas kohaldatava 
seadusega. Meetmetega täpsustatakse 
eelkõige vajalikud nõuded ja 
terminoloogia asjaomaste info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime jaoks, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste ohutu, 
kvaliteetne ja tõhus osutamine.

Muudatusettepanek

välja jäetud

dOr. sv

Selgitus

Tervishoiu valdkonna poliitiline korraldamine ei ole sekkumine sellesse, kuidas näiteks tuleb 
toiminguid ellu viia. Tegemist on suuniste kehtestamisega, tõhusushinnangute teostamisega, 
nõu andmisega finantsküsimustes ja selle kontrollimisega, kas kvaliteet on rahuldav ja vastab 
tervishoiupoliitikas eesmärgiks seatud tasemele. Liikmesriigid on korraldanud oma 
tervishoiusüsteemi ohutul ja usaldusväärsel viisil. Tervishoiuteenuste, sealhulgas uute toodete 
ja meetodite hindamist tuleb jätkuvalt korraldada riiklikul tasandil, vastasel korral tekib 
suurema halduskoormuse oht.
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Muudatusettepanek 676
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vastu erimeetmed, mis 
on vajalikud liikmesriikide info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime saavutamiseks 
tervishoiu valdkonnas ja neid meetmeid 
kohaldatakse siis, kui liikmeriigid on 
otsustanud need süsteemid kasutusele 
võtta. Meetmed kajastavad 
tervishoiutehnoloogiate ja meditsiini 
arenguid ning austavad isikuandmete kaitse 
põhiõigust kooskõlas kohaldatava 
seadusega. Meetmetega täpsustatakse 
eelkõige vajalikud nõuded ja terminoloogia 
asjaomaste info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime jaoks, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste ohutu, 
kvaliteetne ja tõhus osutamine.

Komisjon töötab koostöös liikmesriikidega 
välja meetmed, et lihtsustada info- ja 
sidetehnoloogiate koostalitlusvõimet 
patsientide ohutuse tagamiseks piiriüleste 
tervishoiuteenuste valdkonnas. Meetmed 
kajastavad tervishoiutehnoloogiate ja 
meditsiini arenguid ning austavad 
isikuandmete kaitse põhiõigust kooskõlas 
kohaldatava seadusega. Meetmetega 
täpsustatakse eelkõige vajalikud nõuded ja 
terminoloogia asjaomaste info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime jaoks, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste ohutu, 
kvaliteetne ja tõhus osutamine.

Or. en

Selgitus

Meetmeid e-tervishoiu kohta tuleb enne siduvate standardite vastuvõtmist põhjalikult kaaluda. 
Liikmesriigid võtavad juba meetmeid 2004. aasta e-tervise tegevuskava kohaselt, et astuda 
vajalikke samme e-tervishoiutehnoloogiate laialdaseks rakendamiseks 2010. aastaks. 
Kõnealune direktiiv ei tohiks ennetada selle kava elluviimist.

Muudatusettepanek 677
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
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sätestatud korras vastu erimeetmed, mis on 
vajalikud liikmesriikide info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime saavutamiseks tervishoiu 
valdkonnas ja neid meetmeid kohaldatakse 
siis, kui liikmeriigid on otsustanud need 
süsteemid kasutusele võtta. Meetmed 
kajastavad tervishoiutehnoloogiate ja 
meditsiini arenguid ning austavad 
isikuandmete kaitse põhiõigust kooskõlas 
kohaldatava seadusega. Meetmetega 
täpsustatakse eelkõige vajalikud nõuded ja 
terminoloogia asjaomaste info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime jaoks, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste ohutu, 
kvaliteetne ja tõhus osutamine.

sätestatud korras vastu erimeetmed, mis on 
vajalikud liikmesriikide info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime saavutamiseks tervishoiu 
valdkonnas ja neid meetmeid kohaldatakse 
siis, kui liikmeriigid on otsustanud need 
süsteemid kasutusele võtta. Meetmed on 
kooskõlas igas liikmesriigis kohaldatavate 
andmekaitseseadustega ja kajastavad ka
tervishoiutehnoloogiate ja meditsiini 
arenguid ning austavad isikuandmete kaitse 
põhiõigust. Meetmetega täpsustatakse 
eelkõige vajalikud nõuded ja terminoloogia 
asjaomaste info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime jaoks, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste ohutu, 
kvaliteetne ja tõhus osutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 678
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vastu erimeetmed, mis on 
vajalikud liikmesriikide info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime saavutamiseks tervishoiu 
valdkonnas ja neid meetmeid kohaldatakse 
siis, kui liikmeriigid on otsustanud need 
süsteemid kasutusele võtta. Meetmed 
kajastavad tervishoiutehnoloogiate ja 
meditsiini arenguid ning austavad 
isikuandmete kaitse põhiõigust kooskõlas
kohaldatava seadusega. Meetmetega 
täpsustatakse eelkõige vajalikud nõuded ja 
terminoloogia asjaomaste info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime jaoks, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste ohutu, 

Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vastu erimeetmed, mis on 
vajalikud liikmesriikide info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime saavutamiseks tervishoiu 
valdkonnas ja neid meetmeid kohaldatakse 
siis, kui liikmeriigid on otsustanud need 
süsteemid kasutusele võtta. Meetmed 
kajastavad tervishoiutehnoloogiate ja 
meditsiini arenguid ning austavad 
isikuandmete kaitse põhiõigust kooskõlas
igas liikmesriigis kohaldatavate 
andmekaitseseadustega. Meetmetega 
täpsustatakse eelkõige vajalikud nõuded ja 
terminoloogia asjaomaste info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime jaoks, et tagada 
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kvaliteetne ja tõhus osutamine. piiriüleste tervishoiuteenuste ohutu, 
kvaliteetne ja tõhus osutamine.

Or. de

Muudatusettepanek 679
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vastu erimeetmed, mis on 
vajalikud liikmesriikide info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime saavutamiseks tervishoiu 
valdkonnas ja neid meetmeid kohaldatakse 
siis, kui liikmeriigid on otsustanud need 
süsteemid kasutusele võtta. Meetmed 
kajastavad tervishoiutehnoloogiate ja 
meditsiini arenguid ning austavad 
isikuandmete kaitse põhiõigust kooskõlas 
kohaldatava seadusega. Meetmetega 
täpsustatakse eelkõige vajalikud nõuded ja 
terminoloogia asjaomaste info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime jaoks, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste ohutu, 
kvaliteetne ja tõhus osutamine.

Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vastu erimeetmed, mis on 
vajalikud liikmesriikide info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime saavutamiseks tervishoiu 
valdkonnas ja neid meetmeid kohaldatakse 
siis, kui liikmeriigid on otsustanud need 
süsteemid kasutusele võtta. Meetmed 
kajastavad tervishoiutehnoloogiate ja 
meditsiini arenguid ning austavad 
isikuandmete kaitse põhiõigust kooskõlas 
kohaldatava seadusega. Meetmetega 
täpsustatakse eelkõige:

– vajalikud nõuded ja terminoloogia 
asjaomaste info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime jaoks, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste ohutu, 
kvaliteetne ja tõhus osutamine;

– eeskirjad tervisekaardile juurdepääsu 
kohta ja konkreetsemalt eeskirjad 
patsiendilt selgesõnalise nõusoleku 
saamise kohta juurdepääsuks tema 
tervisekaardile.

Or. fr
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Selgitus

Tuleb sätestada ranged nõuded tervisekaartidele juurdepääsu kohta ja selgesõnalise 
nõusoleku saamise kohta individuaalsete tervisekaartidega tutvumiseks.

Muudatusettepanek 680
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vastu erimeetmed, mis on 
vajalikud liikmesriikide info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime saavutamiseks tervishoiu 
valdkonnas ja neid meetmeid kohaldatakse 
siis, kui liikmeriigid on otsustanud need 
süsteemid kasutusele võtta. Meetmed 
kajastavad tervishoiutehnoloogiate ja 
meditsiini arenguid ning austavad 
isikuandmete kaitse põhiõigust kooskõlas 
kohaldatava seadusega. Meetmetega 
täpsustatakse eelkõige vajalikud nõuded ja 
terminoloogia asjaomaste info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime jaoks, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste ohutu, 
kvaliteetne ja tõhus osutamine.

Liikmesriigid võtavad artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vastu erimeetmed, mis on 
vajalikud liikmesriikide info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime saavutamiseks tervishoiu 
valdkonnas ja neid meetmeid kohaldatakse 
siis, kui liikmeriigid on otsustanud need 
süsteemid kasutusele võtta. Meetmed 
kajastavad tervishoiutehnoloogiate ja 
meditsiini arenguid ning austavad 
isikuandmete kaitse põhiõigust kooskõlas 
kohaldatava seadusega. Meetmetega 
täpsustatakse eelkõige vajalikud nõuded ja 
terminoloogia asjaomaste info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime jaoks, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste ohutu, 
kvaliteetne ja tõhus osutamine.

Or. de

Muudatusettepanek 681
Georgs Andrejevs

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et e-tervishoiu 
teenuste ja muude telemeditsiini teenuste 
kasutamisel 
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a) järgitakse samasuguseid 
professionaalse meditsiini kvaliteedi- ja 
ohutusnõudeid nagu mitteelektrooniliste 
tervishoiuteenuste osutamisel;
b) pakutakse piisavat kaitset patsientidele, 
eriti asjakohaste regulatiivsete nõuete 
kehtestamise abil arstidele, mis 
sarnanevad nõuetega mitteelektrooniliste 
tervishoiuteenuste osutamisel.

Or. en

Selgitus

Kõnealune uus tehnoloogia võib lisaks arengule tuua samuti kaasa info- ja sidetehnoloogia 
võimaliku väärkasutamise tervishoiu valdkonnas, millega kaasnevad võimalikud ohud 
patsientidele. Seetõttu peab kõnealuste teenuste suhtes kohaldama samasuguseid kvaliteedi-
ja ohutustagatisi nagu nn standardsete meditsiiniliste toimingute puhul. 

Muudatusettepanek 682
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et e-tervishoiu ja 
muude telemeditsiini teenuste kasutamisel 
järgitakse samu kvaliteedi- ja 
ohutusnõudeid nagu mitteelektrooniliste 
tervishoiuteenuste osutamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 683
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiutehnoloogiate 
hindamise eest vastutavaid 
riiklikke ametiasutusi või 
organeid ühendava võrgustiku 
arendamist ja toimimist. 

2. Tervishoiutehnoloogia hindamise 
võrgustiku eesmärk on

a) toetada koostööd riiklike 
ametiasutuste või organite 
vahel;

b) toetada objektiivse, 
usaldusväärse, õigeaegse, 
läbipaistva ja 
edastamiskõlbliku teabe 
koostamist 
tervishoiutehnoloogiate 
lühi- ja pikaajalise 
tõhususe kohta ning 
võimaldada kõnealuse 
teabe tõhusat vahetamist 
riiklike ametiasutuste või 
organite vahel. 

3. Liikmesriigid määravad lõikes 2 
osutatud võrgustikus osalevad 
ametiasutused ja organid ning 
edastavad komisjonile kõnealuste 
ametiasutuste ja organite nimed 
ja kontaktandmed.

4. Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vajalikud 
meetmed võrgustiku loomiseks ja 
juhtimiseks ning vahetatava 
teabe laadi ja liigi 

Muudatusettepanek

välja jäetud
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täpsustamiseks.

Or. sv

Selgitus

Tervishoiu valdkonna poliitiline korraldamine ei ole sekkumine sellesse, kuidas näiteks tuleb 
toiminguid ellu viia. Tegemist on suuniste kehtestamisega, tõhusushinnangute teostamisega, 
nõu andmisega finantsküsimustes ja selle kontrollimisega, kas kvaliteet on rahuldav ja vastab 
tervishoiupoliitikas eesmärgiks seatud tasemele. Liikmesriigid on korraldanud oma 
tervishoiusüsteemi ohutul ja usaldusväärsel viisil. Tervishoiuteenuste, sealhulgas uute toodete 
ja meetodite hindamist tuleb jätkuvalt korraldada riiklikul tasandil, vastasel korral tekib 
suurema halduskoormuse oht.

Muudatusettepanek 684
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö uute tervishoiutehnoloogiate 
juhtimise alal

Koostöö tervishoiutehnoloogiate juhtimise 
alal

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiutehnoloogiate hindamise eest 
vastutavaid riiklikke ametiasutusi või 
organeid ühendava võrgustiku arendamist 
ja toimimist.

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiutehnoloogiate hindamise eest 
vastutavaid riiklikke ametiasutusi või 
organeid ühendava võrgustiku arendamist 
ja toimimist.

1 a. Euroopa Komisjon loob Euroopa 
Parlamendiga konsulteerimisel 
tegevusraamistiku võrgustiku jaoks, mis 
põhineb hea valitsemistava põhimõtetel, 
kaasa arvatud läbipaistvus, objektiivsus, 
õiglased menetlused ning kõigi 
asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas 
tervishoiutöötajate, patsientide, teadlaste 
ja majandusharu esindajate laialdasel ja 
täieõiguslikul osalemisel.

2. Tervishoiutehnoloogia hindamise 
võrgustiku eesmärk on

2. Tervishoiutehnoloogia hindamise 
võrgustiku eesmärk on

a) toetada koostööd riiklike ametiasutuste a) toetada koostööd riiklike ametiasutuste 
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või organite vahel; või organite vahel;

a a) leida jätkusuutlikke võimalusi 
ravimite kättesaadavuse, uuenduslikkuse 
tasustamise ja tervishoiueelarve 
haldamise eesmärkide 
tasakaalustamiseks;
a b) töötada välja läbipaistvad, 
objektiivsed, kaasavad ja ajakohased 
menetlused ja meetodid, mis 
tasakaalustavad kõik eesmärgid 
omavahel;
a c) tagada kõigi asjaomaste 
sidusrühmade, sealhulgas patsientide, 
arstkonna, teadlaste ja majandusharu 
esindajate täieõiguslik osalemine;

b) toetada objektiivse, usaldusväärse, 
õigeaegse, läbipaistva ja edastamiskõlbliku 
teabe koostamist tervishoiutehnoloogiate 
lühi- ja pikaajalise tõhususe kohta ning 
võimaldada kõnealuse teabe tõhusat 
vahetamist riiklike ametiasutuste või 
organite vahel.

b) toetada objektiivse, usaldusväärse, 
õigeaegse, läbipaistva ja edastamiskõlbliku 
teabe koostamist tervishoiutehnoloogiate 
lühi- ja pikaajalise tõhususe kohta ning 
võimaldada kõnealuse teabe tõhusat 
vahetamist riiklike ametiasutuste või 
organite vahel.

3. Liikmesriigid määravad lõikes 2
osutatud võrgustikus osalevad 
ametiasutused ja organid ning edastavad 
komisjonile kõnealuste ametiasutuste ja 
organite nimed ja kontaktandmed.

3. Liikmesriigid määravad lõikes 1
osutatud võrgustikus osalevad 
ametiasutused. Komisjon lubab 
võrgustikuga liituda ainult nendel 
ametiasutustel, kes järgivad hea 
valitsemistava põhimõtteid.

4. Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vajalikud meetmed 
võrgustiku loomiseks ja juhtimiseks ning 
vahetatava teabe laadi ja liigi 
täpsustamiseks.

4. Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vajalikud meetmed 
võrgustiku loomiseks ja juhtimiseks 
kooskõlas eespool mainitud eesmärkidega
ning vahetatava teabe laadi ja liigi 
täpsustamiseks.

Or. en

Selgitus

Kavandatud võrgustik peab töötama vastavalt hea valitsemistava põhimõtetele, nagu on ette 
nähtud Euroopa avalikku haldust käsitlevas komisjoni valges raamatus (2001), eriti seoses 
avatuse, vastutuse, tõhususe ja järjekindlusega. Koostöö tervishoiutehnoloogiate hindamise 
valdkonnas peab edendama läbipaistvaid, objektiivseid, kaasavaid ja ajakohaseid menetlusi. 
Komisjon tohib seetõttu võimaldada juurdepääsu üksnes nendele tervishoiutehnoloogia 
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hindamisasutustele, mis vastavad nimetatud nõuetele. Käesolev muudatusettepanek on 
kooskõlas muudatusettepanekuga põhjenduse 43 kohta.

Muudatusettepanek 685
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö uute tervishoiutehnoloogiate 
juhtimise alal 

Koostöö tervishoiutehnoloogiate juhtimise 
alal

Or. en

Selgitus

Hindamist peab kohaldama kõigi tervishoiutehnoloogiate suhtes, sealhulgas olemasolevate 
tehnoloogiate suhtes. See võib olla abiks vahendite tõhusal eraldamisel liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidest.

Muudatusettepanek 686
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiutehnoloogiate hindamise eest 
vastutavaid riiklikke ametiasutusi või 
organeid ühendava võrgustiku arendamist 
ja toimimist.

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiutehnoloogiate hindamise eest 
vastutavaid riiklikke ametiasutusi või 
organeid ühendava võrgustiku arendamist 
ja toimimist. Liikmesriigid loovad 
süsteemi, mis põhineb hea valitsemistava 
põhimõtetel, kaasa arvatud läbipaistvus, 
objektiivsus ja õiglased menetlused ning 
kõigi asjaomaste rühmade, sealhulgas 
tervishoiutöötajate, patsientide, teadlaste 
ja majandusharu esindajate täieõiguslikul 
osalemisel, välja arvatud juhul, kui 
riiklikes õigusaktides välistatakse ühe või 
mitme sidusrühma osalus.
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Or. en

Muudatusettepanek 687
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiutehnoloogiate hindamise eest 
vastutavaid riiklikke ametiasutusi või 
organeid ühendava võrgustiku arendamist 
ja toimimist.

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiutehnoloogiate hindamise eest 
vastutavaid riiklikke ametiasutusi või 
organeid ühendava võrgustiku arendamist 
ja toimimist. Liikmesriigid loovad 
võrgustiku toimimiseks süsteemi, mis 
põhineb hea valitsemistava põhimõtetel, 
kaasa arvatud läbipaistvus, objektiivsus ja 
õiglased menetlused, ning kõigi 
asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas 
sotsiaalpartnerite, patsientide, teadlaste ja 
majandusharu esindajate täieõiguslikul 
osalemisel.

Or. en

Selgitus

Uute tervishoiutehnoloogiate haldamise valdkonnas koostöö lihtsustamiseks tuleb võrgustiku 
loomisse kaasata kõik asjaomased sidusrühmad, sealhulgas sotsiaalpartnerid.

Muudatusettepanek 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiutehnoloogiate hindamise eest 
vastutavaid riiklikke ametiasutusi või 
organeid ühendava võrgustiku arendamist 
ja toimimist.

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiutehnoloogiate hindamise eest 
vastutavaid riiklikke ametiasutusi või 
organeid ühendava võrgustiku arendamist 
ja toimimist. Liikmesriigid loovad 
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võrgustiku toimimiseks süsteemi, mis 
põhineb hea valitsemistava põhimõtetel, 
kaasa arvatud läbipaistvus, objektiivsus ja 
õiglased menetlused, ning kõigi 
asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas 
sotsiaalpartnerite, patsientide, teadlaste ja 
majandusharu esindajate täieõiguslikul 
osalemisel.

Or. en

Selgitus

Uute tervishoiutehnoloogiate haldamise valdkonnas koostöö lihtsustamiseks tuleb võrgustiku 
loomisse kaasata kõik asjaomased sidusrühmad, sealhulgas sotsiaalpartnerid.

Muudatusettepanek 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiutehnoloogiate hindamise eest 
vastutavaid riiklikke ametiasutusi või 
organeid ühendava võrgustiku arendamist 
ja toimimist.

1. Liikmesriigid edendavad 
tervishoiutehnoloogiate hindamise eest 
vastutavaid riiklikke ametiasutusi või 
organeid ühendava võrgustiku arendamist 
ja toimimist. Liikmesriigid loovad 
võrgustiku toimimiseks süsteemi, mis 
põhineb hea valitsemistava põhimõtetel, 
kaasa arvatud läbipaistvus, objektiivsus ja 
õiglased menetlused, ning kõigi 
asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas 
sotsiaalpartnerite, patsientide, teadlaste ja 
majandusharu esindajate täieõiguslikul 
osalemisel.

Or. en

Selgitus

Uute tervishoiutehnoloogiate haldamise valdkonnas koostöö lihtsustamiseks tuleb võrgustiku 
loomisse kaasata kõik asjaomased sidusrühmad, sealhulgas sotsiaalpartnerid.
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Muudatusettepanek 690
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon loob Euroopa Parlamendi 
nõusolekul võrgustiku jaoks 
tegevusraamistiku, mis põhineb hea 
valitsemistava põhimõtetel, kaasa arvatud 
läbipaistvus, objektiivsus ja erapooletus, 
ning kõigi asjaomaste sotsiaalsete 
rühmade sidusrühmade, sealhulgas 
arstide, patsientide, patsientide ja 
majandusharu esindajate osalemisel.

Or. fr

Selgitus

Võrgustik peab olema avatud sidusrühmade osalemisele, et tagada institutsioonidevaheline 
koostöö tehnoloogia hindamise eest vastutavate riiklike ametiasutuste või organite vahel, 
mille tulemusel on otsustusprotsess tasakaalustatud, asjakohane ja läbipaistev.

Muudatusettepanek 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Võrgustik toimib tegevusraamistiku 
alusel, mis põhineb hea valitsemistava 
põhimõtetel. Kõnealused põhimõtted 
hõlmavad muu hulgas menetluste 
läbipaistvust, kaebuse esitamise õigust, 
objektiivsust, erapooletust ja kõigi 
asjaomaste sidusrühmade täieõiguslikku 
kaasamist.

Or. de
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Selgitus

Võrgustiku töötulemuste kvaliteeti ja usaldusväärsust suurendab hea valitsemistava 
põhimõtete kohaldamine, nagu näiteks menetluste läbipaistvus ja kaebuse esitamise õigus. 
Sidusrühmad, näiteks patsiendid, arstid ja majandusharu esindajad, võivad 
tervishoiutehnoloogiate hindamisse anda olulise lisandväärtuse ning seetõttu tuleb nad 
täielikult kaasata tööprotsessi. 

Muudatusettepanek 692
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tervishoiutehnoloogia hindamise 
võrgustiku eesmärk on

2. Tervishoiutehnoloogia hindamise 
võrgustiku eesmärk on

a) toetada koostööd riiklike ametiasutuste 
või organite vahel;

a) leida püsivad lahendused, mis 
tasakaalustavad sellised eesmärgid nagu 
rahvatervis, ravimite kättesaadavus, 
uuenduste tasustamine ja 
tervishoiueelarvete haldamine; 
a a) töötada välja läbipaistvad menetlused 
ja meetodid kõnealuste eesmärkidega 
seoses;
a b) tagada kõigi sidusrühmade, eriti 
patsientide, arstkonna ja majandusharu 
esindajate osalemine valikute tegemisel, 
mis võivad mõjutada rahvatervist, 
uuenduslikkust ja Euroopa Liidu 
konkurentsivõimet keskpikas ja pikas 
perspektiivis;

b) toetada objektiivse, usaldusväärse, 
õigeaegse, läbipaistva ja edastamiskõlbliku 
teabe koostamist tervishoiutehnoloogiate 
lühi- ja pikaajalise tõhususe kohta ning 
võimaldada kõnealuse teabe tõhusat 
vahetamist riiklike ametiasutuste või 
organite vahel.

b) toetada objektiivse, usaldusväärse, 
õigeaegse, läbipaistva ja edastamiskõlbliku 
teabe koostamist tervishoiutehnoloogiate 
lühi- ja pikaajalise tõhususe kohta ning 
võimaldada kõnealuse teabe tõhusat 
vahetamist riiklike ametiasutuste või 
organite vahel;
b a) analüüsida vahetatava teabe olemust 
ja liiki.

Or. fr



PE418.360v01-00 88/95 AM\764262ET.doc

ET

Selgitus

Võrgustiku peamine eesmärk peab sobima kokku tervishoiutehnoloogia hindamise 
eesmärgiga: tervishoiuressursside optimaalne kasutamine, mis võimaldab
tervishoiusüsteemide jätkusuutlikku rahastamist, ravimite kiiret kättesaadavust patsientidele 
ja meditsiiniliste uuenduste kasutuselevõtmist. Võrgustik peab seetõttu kaasama kõik 
sidusrühmad, nagu on kirjas foorumi järeldustes ja soovitustes.

Muudatusettepanek 693
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toetada objektiivse, usaldusväärse,
õigeaegse, läbipaistva ja edastamiskõlbliku 
teabe koostamist tervishoiutehnoloogiate 
lühi- ja pikaajalise tõhususe kohta ning 
võimaldada kõnealuse teabe tõhusat 
vahetamist riiklike ametiasutuste või 
organite vahel. 

b) toetada objektiivse, usaldusväärse, 
õigeaegse, läbipaistva ja edastamiskõlbliku 
teabe koostamist tervishoiutehnoloogiate 
lühi- ja pikaajalise tõhususe kohta, samuti 
võimalike kõrvaltoimete ja mõjude kohta 
ühiskonnale, ning võimaldada kõnealuse 
teabe tõhusat vahetamist riiklike 
ametiasutuste või organite vahel. 

Or. de

Selgitus

Kõnealuses artiklis nähakse ette koostöö tervishoiutehnoloogia hindamise pädevate asutuste 
vahel riiklikes tervishoiusüsteemides. Lisaks teabele tõhususe kohta omavad kõnealused 
asutused samuti teavet võimalike kõrvaltoimete ja ühiskondlike muutuste kohta. Seetõttu tuleb 
teavet vahetada samuti kõnealuste küsimuste kohta.

Muudatusettepanek 694
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vajalikud meetmed 
võrgustiku loomiseks ja juhtimiseks ning 

välja jäetud
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vahetatava teabe laadi ja liigi 
täpsustamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 695
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vajalikud meetmed 
võrgustiku loomiseks ja juhtimiseks ning 
vahetatava teabe laadi ja liigi 
täpsustamiseks.

4. Komisjon töötab koostöös 
liikmesriikidega välja vajalikud meetmed 
võrgustiku loomiseks ja juhtimiseks ning 
vahetatava teabe laadi ja liigi 
täpsustamiseks.

Or. en

Selgitus

Ei ole vaja, et komisjon võtaks siduvaid meetmeid tervishoiutehnoloogia hindamise võrgustiku 
haldamiseks.

Muudatusettepanek 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2
sätestatud korras vajalikud meetmed 
võrgustiku loomiseks ja juhtimiseks ning 
vahetatava teabe laadi ja liigi 
täpsustamiseks.

4. Komisjon võtab artikli 19 lõikes 3
sätestatud korras vajalikud meetmed 
võrgustiku loomiseks ja juhtimiseks ning 
vahetatava teabe laadi ja liigi 
täpsustamiseks.

Or. de
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Selgitus

Kõnealuses lõikes viidatakse kohaldatavale komiteemenetlusele. Euroopa Parlamendil peab 
kõnealuse olulise punkti puhul säilima mõjutamise võimalus uue menetluse kohaselt 
(kontrolliõigus).

Muudatusettepanek 697
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vajalikud meetmed 
võrgustiku loomiseks ja juhtimiseks ning 
vahetatava teabe laadi ja liigi 
täpsustamiseks.

Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vajalikud meetmed 
võrgustiku loomiseks, juhtimiseks ja 
läbipaistvuseks.

Or. fr

Selgitus

Võrgustik peab toimima läbipaistvalt selle tagamiseks, et pärast teabe vahetamist võetakse 
vastu usaldusväärsed otsused.

Võrgustik peab otsustama vahetatava teabe liigi üle. Kõik võrgustiku osalejad tuleb kaasata 
kõnealusesse arutellu, mis peaks olema võrgustiku üks peamisi tegevusi.

Muudatusettepanek 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud andmed komisjonile vähemalt 
kord aastas, välja arvatud andmed, mis on 
juba kogutud vastavalt direktiivile 
2005/36/EÜ.

2. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 
osutatud andmed komisjonile statistilistel 
eesmärkidel vähemalt kord aastas, välja 
arvatud andmed, mis on juba kogutud 
vastavalt direktiivile 2005/36/EÜ.
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Or. de

Muudatusettepanek 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmete kogumine käesoleva artikli 
raames toimub tihedas koostöös nende 
andmete kogumisega, mille on edastanud 
võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse 
halduskomisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 700
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab komitee, mis koosneb 
liikmesriikide esindajatest ja mille 
eesistujaks on komisjoni esindaja.

1. Komisjoni abistab komitee, mis koosneb 
liikmesriikide esindajatest ja mille 
eesistujaks on liikmesriigi esindaja.

Komitee konsulteerib sidusrühmadega, 
näiteks tervishoiuteenuste eest maksvate 
organisatsioonide esindajatega, kaasa 
arvatud vastavate 
tervishoiuorganisatsioonide, patsientide ja 
tervishoiutöötajatega (sealhulgas 
haiglad), kui see osutub vajalikuks või kui 
üks sidusrühmadest seda palub.

Or. fr

Selgitus

Tervishoiuküsimused on liikmesriikide ainupädevuses, ühe liikmesriigi esindaja peaks 
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juhatama komiteed. Komitee peab samuti konsulteerima sidusrühmadega.

Muudatusettepanek 701
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab komitee, mis koosneb 
liikmesriikide esindajatest ja mille 
eesistujaks on komisjoni esindaja.

1. Komisjoni abistab komitee, mis koosneb 
liikmesriikide esindajatest ja mille 
eesistujaks on liikmesriigid. Komiteed 
võivad täiendada patsientide, 
tervishoiuteenuste eest maksvate 
organisatsioonide ja tervishoiutöötajate 
esindajad.

Or. en

Selgitus

Kavandatud komiteemenetlus toob endaga kaasa läbipaistmatu ja ebademokraatliku 
protsessi. Kõnealuse protsessi algatamiseks peavad liikmesriigid ja sidusrühmad mängima 
tähtsamat rolli.

Muudatusettepanek 702
Georgs Andrejevs

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab komitee, mis koosneb 
liikmesriikide esindajatest ja mille 
eesistujaks on komisjoni esindaja.

1. Komisjoni abistab komitee, mis koosneb 
liikmesriikide esindajatest ja mille 
eesistujaks on komisjoni esindaja. Seda 
tehes tagab komisjon konsulteerimise 
asjaomastest patsiendi- ja 
töötajarühmadest pärit ekspertide vahel 
sobival viisil, eriti käesoleva direktiivi 
rakendamise kontekstis, ja esitab 
põhjendatud aruande nimetatud 
konsulteerimise kohta.
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Or. en

Selgitus

Kõnealust direktiivi on võimalik rakendada üksnes kõigi osapoolte kaasamise abil. Seetõttu 
tuleb luua asjakohane konsulteerimismehhanism, et abistada kõnealust piiriülest 
tervishoiukomiteed. 

Muudatusettepanek 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast viie aasta möödumist alates artikli 
22 lõikes 1 osutatud kuupäevast koostab 
komisjon käesoleva direktiivi rakendamise 
kohta aruande ja esitab selle Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Pärast kolme aasta möödumist alates artikli 
22 lõikes 1 osutatud kuupäevast ja seejärel 
vähemalt iga viie aasta järel koostab 
komisjon käesoleva direktiivi rakendamise 
kohta aruande ja esitab selle Euroopa
Parlamendile ja nõukogule. Selles 
aruandes pööratakse erilist tähelepanu 
mõjudele, mida käesoleva direktiivi 
kohaldamine avaldab tervishoiule ja 
tervishoiuteenustele majanduslikust ja 
geograafilisest seisukohast ning 
patsientide ja liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide kõigi tegutsejate 
liikuvusele. Aruanne hõlmab 
liikmesriikide kõiki sidusrühmi ja kõiki 
tegutsejaid, infrastruktuure ja 
tervishoiusüsteeme, sealhulgas haiglaid ja 
tervishoiuteenuste eest maksvaid 
organisatsioone. Vajaduse korral lisab 
komisjon aruandele ettepanekud 
õigusliku sisuga muudatusettepanekute 
kohta.

Or. fr

Selgitus

Tuleb täpsustada aruande esitamise tähtaegu, kirjeldada üksikasjalikult elemente, mida tuleb 
arvesse võtta, ja sätestada, et sidusrühmad tuleb täielikult kaasata kõnealuse direktiivi 
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rakendamise ja kohaldamise hindamisprotsessi.

Muudatusettepanek 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab vajaliku teabe kogumise 
aruande esitamiseks patsientide ja 
erialase personali piiriülese liikuvuse 
kohta eesmärgiga saada kiiresti jagu mis 
tahes puudustest, tõstes esile samas 
teabest tulenevat kasu. Komisjon lisab 
kõnealuse teabe lõikes 1 osutatud 
aruandele.

Or. nl

Muudatusettepanek 705
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sel eesmärgil ja piiramata artikli 22 sätteid, 
teatavad liikmesriigid komisjonile igast 
meetmest, mille nad on kehtestanud või 
mida nad on muutnud või säilitanud, et 
rakendada artiklites 8 ja 9 sätestatud 
menetlusi.
.

Sel eesmärgil ja piiramata artikli 22 sätteid, 
teatavad liikmesriigid komisjonile igast 
meetmest, mida nad on võtnud direktiivi 
rakendamiseks.

Or. nl

Selgitus

Teenuste direktiiv sisaldab sätteid vastastikuste hindamismenetluste kohta. Sarnased 
menetlused tuleb võtta kasutusele artikli 5 kontekstis, pidades silmas 6. juunil 2006. aastal 
Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel vastu võetud põhimõtteid eesmärgiga muuta avatud 
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kooskõlastusmeetod siduvamaks, võttes arvesse olemasolevate tervishoiusüsteemide 
mitmekülgsust ja liikmesriikide volitusi nende korraldamiseks.

Muudatusettepanek 706
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid … [ühe aasta jooksul pärast 
direktiivi jõustumist].

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid … [kolme aasta jooksul 
pärast direktiivi jõustumist].

Or. fr

Selgitus

Sellist lühikest ülevõtmistähtaega on võimatu täita. Näib, et komisjoni mõju hindamises ei ole 
hõlmatud kõiki võimalikke mõjusid, mis tulenevad patsientide liikuvuse suurenemisest, ega 
muudatusi, mis tuleb teha meie asjaomaste tervishoiusüsteemide korralduses.
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