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Tarkistus 557
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.

Toisessa jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon sovellettavat säännöt

1. Kun terveydenhuolto tarjotaan muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa potilas on 
vakuutettu, tai muussa jäsenvaltiossa kuin 
siinä, jossa terveydenhuollon tarjoaja 
asuu taikka on rekisteröity tai 
sijoittautunut, tällainen terveydenhuolto 
tarjotaan 5 artiklan mukaan 
hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.
2. Tätä artiklaa ei sovelleta 
ammattipätevyyden tunnustamiseen.

Or. hu

Perustelu

Olemme samaa mieltä 11 artiklassa esitetystä periaatteesta, jossa vahvistetaan 
hoitojäsenvaltion säännösten sovellettavuus, jos tarjottaviin palveluihin sisältyy rajatylittävä 
osatekijä, mutta tästä periaatteesta on jo säädetty 5 artiklassa.

Direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa säädetään direktiivin 2005/36/EY soveltamisesta, kuten 
esimerkiksi ammattipätevyyden myöntämistä koskevista säännöistä, mitä tulee 
ammattipätevyyden tunnustamiseen. Tätä kysymystä ei tarvitse käsitellä tässä, sillä kahden 
direktiivin välinen suhde on selvitetty 3 artiklassa.
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Tarkistus 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun terveydenhuolto tarjotaan muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa potilas on 
vakuutettu, tai muussa jäsenvaltiossa kuin 
siinä, jossa terveydenhuollon tarjoaja 
asuu taikka on rekisteröity tai 
sijoittautunut, tällainen terveydenhuolto 
tarjotaan 5 artiklan mukaan 
hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

1. Kun terveydenhuolto tarjotaan muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa potilas on 
vakuutettu, tällainen terveydenhuolto 
tarjotaan 5 artiklan mukaan 
hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen pitäisi kattaa ainoastaan rajatylittävä yhteistyö ja potilaiden 
liikkuvuutta koskevat tapaukset, siis yksittäisten potilaiden terveydenhuolto ulkomailla; 
viittaus muihin terveydenhuollon tarjoamisen muotoihin olisi siksi poistettava.

Tarkistus 559
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.

Rajatylittävän terveydenhuollon 
kansalliset yhteyspisteet

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
kansalliset yhteyspisteet rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten ja ilmoitettava 
niiden nimet ja yhteystiedot komissiolle.
2. Vakuutusjäsenvaltion kansallisen 
yhteyspisteen – tiiviissä yhteistyössä 
muiden toimivaltaisten kansallisten 
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viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden 
kansallisten yhteyspisteiden, etenkin 
hoitojäsenvaltion yhteyspisteen, sekä 
komission kanssa – on
a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista
b) autettava potilaita suojaamaan 
oikeuksiaan ja käyttämään asianmukaisia 
muutoksenhakukeinoja, jos toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa; kansallisen yhteyspisteen on 
erityisesti tiedotettava potilaille 
vaihtoehdoista kiistojen ratkaisemiseksi, 
autettava kartoittamaan asianmukaiset 
tuomioistuimen ulkopuoliset 
ratkaisumenettelyt tapauskohtaisesti ja 
autettava potilaita seuraamaan 
tarvittaessa kiistan käsittelyä
c) kerättävä tarkkoja tietoja kansallisista 
elimistä, jotka ratkaisevat kiistoja 
tuomioistuinten ulkopuolella, ja 
helpotettava yhteistyötä kyseisten elinten 
kanssa
d) autettava kehittämään kansainvälisiä 
tuomioistuimen ulkopuolisia 
ratkaisumenettelyitä kiistoihin, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon.
3. Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti
a) toimenpiteitä, joita tarvitaan tässä 
artiklassa säädettyjen kansallisten 
yhteyspisteiden verkoston hallintoa varten
b) verkoston sisällä kerättävien ja 
vaihdettavien tietojen luonteen ja tyypin
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c) suuntaviivat tämän artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa säädetystä potilaille 
tiedottamisesta.

Or. pl

Perustelu

Kyseessä on jäsenvaltioiden olemassa olevien hallintoelinten perusteeton päällekkäisyys.

Tarkistus 560
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset 
yhteyspisteet rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten ja ilmoitettava 
niiden nimet ja yhteystiedot komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai 
useampi kansallinen yhteyspiste
rajatylittävää terveydenhuoltoa varten ja 
ilmoitettava niiden nimet ja yhteystiedot 
komissiolle.

Or. nl

Tarkistus 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset 
yhteyspisteet rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten ja ilmoitettava 
niiden nimet ja yhteystiedot komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset 
yhteyspisteet rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten ja ilmoitettava 
niiden nimet ja yhteystiedot komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
potilasjärjestöt, sairausvakuutuskassat ja 
terveydenhuollon tarjoajat osallistuvat 
näiden yhteyspisteiden toimintaan.
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Or. nl

Tarkistus 562
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset 
yhteyspisteet rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten ja ilmoitettava 
niiden nimet ja yhteystiedot komissiolle.

1. 1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
olemassa olevat rakenteet kansallisiksi
yhteyspisteiksi rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien 
erityisjärjestelyjä, ja ilmoitettava niiden 
nimet ja yhteystiedot komissiolle.

Or. fr

Perustelu

Näiden yhteyspisteiden luomisessa on noudatettava jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien järjestelyjä perussopimusten määräysten mukaisesti.

Tarkistus 563
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset 
yhteyspisteet rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten ja ilmoitettava 
niiden nimet ja yhteystiedot komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset 
yhteyspisteet rajatylittävää 
terveydenhuoltoa varten ja ilmoitettava 
niiden nimet ja yhteystiedot komissiolle.
Nämä kansalliset yhteyspisteet olisi 
perustettava tehokkaalla ja avoimella 
tavalla. Tiedot niiden olemassaolosta olisi 
levitettävä kaikkiin jäsenvaltioihin, jotta 
ne ovat helposti potilaiden saatavilla.
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Or. en

Perustelu

Jotta potilaat pystyvät käyttämään oikeuksiaan rajatylittävässä terveydenhuollossa, on 
olennaisen tärkeää tarjota helposti saatavilla olevaa tietoa.

Tarkistus 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusjäsenvaltion kansallisen 
yhteyspisteen – tiiviissä yhteistyössä 
muiden toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden 
kansallisten yhteyspisteiden, etenkin 
hoitojäsenvaltion yhteyspisteen, sekä 
komission kanssa – on

2. Vakuutusjäsenvaltion kansallisen 
yhteyspisteen – tiiviissä yhteistyössä 
muiden toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden 
kansallisten yhteyspisteiden sekä 
komission kanssa – on

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

a) asetettava potilaiden saataville tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

b) autettava potilaita suojaamaan 
oikeuksiaan ja käyttämään asianmukaisia 
muutoksenhakukeinoja, jos toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa; kansallisen yhteyspisteen on 
erityisesti tiedotettava potilaille 
vaihtoehdoista kiistojen ratkaisemiseksi, 
autettava kartoittamaan asianmukaiset 
tuomioistuimen ulkopuoliset 
ratkaisumenettelyt tapauskohtaisesti ja 
autettava potilaita seuraamaan 
tarvittaessa kiistan käsittelyä

b) määriteltävä ja jaettava avointa ja 
asiaankuuluvaa tietoa muiden 
toimivaltaisten terveydenhuoltoalan 
sääntelyelinten kanssa liittyen 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
liikkuvuuteen; näihin tietoihin on 
sisällytettävä tiedot rikollisesta 
toiminnasta johtuvista seuraamuksista ja 
toimenpiteistä, ammatillisista 
väärinkäytöksistä sekä seuraamuksista, 
jotka johtuvat heikentyneestä 
soveltuvuudesta ammatinharjoittamiseen
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c) kerättävä tarkkoja tietoja kansallisista 
elimistä, jotka ratkaisevat kiistoja 
tuomioistuinten ulkopuolella, ja 
helpotettava yhteistyötä kyseisten elinten 
kanssa
d) autettava kehittämään kansainvälisiä 
tuomioistuimen ulkopuolisia 
ratkaisumenettelyitä kiistoihin, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon.

Or. en

Perustelu

Yhteyspisteet eivät pysty antamaan tietoa kaikissa muissa jäsenvaltioissa tarjottavasta 
terveydenhuollosta. Yhteyspisteiden tehtävänä ei ole toimia oikeudellisena neuvonantajana.

Tarkistus 565
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusjäsenvaltion kansallisen 
yhteyspisteen – tiiviissä yhteistyössä 
muiden toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden 
kansallisten yhteyspisteiden, etenkin 
hoitojäsenvaltion yhteyspisteen, sekä 
komission kanssa – on

2. Vakuutusjäsenvaltion kansallisen 
yhteyspisteen – tiiviissä yhteistyössä 
muiden toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden 
kansallisten yhteyspisteiden, etenkin 
hoitojäsenvaltion yhteyspisteen, sekä 
komission kanssa – on mahdollisesti 
verkkosivustoa käyttäen

Or. nl
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Tarkistus 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Perustelu

Tähän artiklaan sisältyy jäsenvaltioiden velvollisuus antaa yksityiskohtaisia tietoja muiden 
jäsenvaltioiden hallussa olevista tiedoista, mikä merkitsee erittäin suurta rasitetta 
jäsenvaltioille. Jotta tiedoista olisi hyötyä kansalaisille, niitä olisi päivitettävä jatkuvasti, 
mikä kuulostaa erittäin hankalalta. Riittäisi, jos kukin jäsenvaltio vastaisi tietojen antamisesta 
omalla alueellaan suoritettavasta terveydenhuollosta ja antaisi muiden jäsenvaltioiden 
yhteyspisteiden yhteystiedot.

Tarkistus 567
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusjäsenvaltion kansallisen 
yhteyspisteen – tiiviissä yhteistyössä 
muiden toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden 
kansallisten yhteyspisteiden, etenkin 
hoitojäsenvaltion yhteyspisteen, sekä 
komission kanssa – on

2. Vakuutusjäsenvaltion kansallisen 
yhteyspisteen – tiiviissä yhteistyössä 
muiden toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten, muiden jäsenvaltioiden 
kansallisten yhteyspisteiden, etenkin 
hoitojäsenvaltion yhteyspisteen, 
potilasjärjestöjen sekä komission kanssa –
on

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\764262FI.doc 11/95 PE418.360v01-00

FI

Perustelu

Myös potilasjärjestöjen olisi oltava mukana yhteystyössä kansallisten yhteyspisteiden ja 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa tarjottaessa ja levitettäessä tietoa potilaille. 
Komission olisi myös otettava ne mukaan potilaille tarjottavaa tietoa koskevien ohjeiden 
laadintaan ja hyväksymiseen, ja näiden ohjeiden olisi ilmennettävä korkean tason 
lääkefoorumin äskettäin hyväksymiä potilaille tarjottavan tiedon laatua koskevia periaatteita.

Tarkistus 568
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusjäsenvaltion kansallisen 
yhteyspisteen – tiiviissä yhteistyössä 
muiden toimivaltaisten kansallisten
viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden 
kansallisten yhteyspisteiden, etenkin 
hoitojäsenvaltion yhteyspisteen, sekä 
komission kanssa – on

2. Vakuutusjäsenvaltion kansallisen 
yhteyspisteen – tiiviissä yhteistyössä 
muiden toimivaltaisten viranomaisten ja 
muiden jäsenvaltioiden kansallisten 
yhteyspisteiden, etenkin hoitojäsenvaltion 
yhteyspisteen, sekä komission kanssa – on

Or. en

Perustelu

Yhteistyötä ei pitäisi rajata kansallisiin viranomaisiin, vaan mukaan olisi otettava kaikki 
asiassa toimivaltaiset viranomaiset. 

Tarkistus 569
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 

a) tarjottava ja levitettävä lähteville
potilaille tietoa terveydenhuollon 
saamisesta toisessa jäsenvaltiossa sekä 
sovellettavista ehdoista, erityisesti heidän 
oikeuksistaan, jotka liittyvät rajatylittävään 
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muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

terveydenhuoltoon; kansallisten 
yhteyspisteiden on myös autettava lähteviä 
potilaita suojaamaan oikeuksiaan ja 
käyttämään asianmukaisia 
muutoksenhakukeinoja, jos toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa; kansallisen yhteyspisteen on 
erityisesti tiedotettava potilaille 
vaihtoehdoista kiistojen ratkaisemiseksi, 
autettava kartoittamaan asianmukaiset 
tuomioistuimen ulkopuoliset 
ratkaisumenettelyt tapauskohtaisesti ja 
autettava potilaita seuraamaan 
tarvittaessa kiistan käsittelyä

Or. en

Perustelu

Kansallisten yhteyspisteiden toiminnan helpottamiseksi on tärkeää määritellä niiden tehtävät 
potilaiden tarpeiden mukaan. Siksi on tarpeen tehdä ero saapuvien ja lähtevien potilaiden 
välille ja mukauttaa tarvittavia tehtäviä vastaavasti.

Tarkistus 570
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

a) tarjottava ja levitettävä potilaille 
kysynnän mukaan tietoa erityisesti heidän 
oikeuksistaan, jotka liittyvät rajatylittävään 
terveydenhuoltoon sekä laatu- ja 
turvallisuustakuisiin, henkilötietojen 
suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

Or. nl
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Tarkistus 571
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti sovellettavista kansallisista 
vaatimuksista, jotka liittyvät laatuun ja 
turvallisuuteen, henkilötietojen suojaan ja
valitus- ja muutoksenhakukeinoihin, jotka 
ovat käytettävissä tarjotun 
terveydenhuollon osalta

Or. de

Perustelu

Kansallisten yhteyspisteiden tehtävät ovat komission ehdotuksessa liian laajat. Käytännössä 
on tuskin mahdollista tarjota näitä tietoja. Ratkaisevaa on, että olemassa on yksi 
yhteyspaikka, josta saadaan kaikki tiedot kulloisenkin jäsenvaltion terveydenhuollosta. 

Tarkistus 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

a) tarjottava ja levitettävä potilaille 
objektiivista, yleisluonteista tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon,
sekä tietoa, joka liittyy laatuun ja 
turvallisuuteen, henkilötietojen suojaan ja
valitus- ja muutoksenhakukeinoihin, jotka 
ovat käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista. 
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Palveluntarjoajista ei saa antaa 
suosituksia, joissa ne asetetaan 
paremmuusjärjestykseen.

Or. de

Perustelu

Kansallisten yhteyspisteiden on tarjottava objektiivista tietoa, esimerkiksi myös 
laaturaportteja, jotka ovat usein saatavilla, mutta niiden ei kuitenkaan pidä julkaista tai 
laatia luetteloita, joissa palveluntarjoajat asetetaan paremmuusjärjestykseen.

Tarkistus 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista 

a) tarjottava ja levitettävä potilaille, jotka 
ovat muiden jäsenvaltioiden kansalaisia, 
heidän pyynnöstään tietoa erityisesti 
heidän oikeuksistaan, jotka liittyvät 
rajatylittävään terveydenhuoltoon sekä 
laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä kyseisessä jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista 

Or. es

Perustelu

Tähän artiklaan sisältyy jäsenvaltioiden velvollisuus antaa yksityiskohtaisia tietoja muiden 
jäsenvaltioiden hallussa olevista tiedoista, mikä merkitsee erittäin suurta rasitetta 
jäsenvaltioille. Jotta tiedoista olisi hyötyä kansalaisille, niitä olisi päivitettävä jatkuvasti, 
mikä kuulostaa erittäin hankalalta. Riittäisi, jos kukin jäsenvaltio vastaisi tietojen antamisesta 
omalla alueellaan suoritettavasta terveydenhuollosta ja antaisi muiden jäsenvaltioiden 
yhteyspisteiden yhteystiedot.
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Tarkistus 574
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, terveydenhuollon 
tarjoajan asemaan julkisella tai 
yksityisellä sektorilla, korvausmenettelyyn 
ja -tariffeihin, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

Or. nl

Perustelu

Tiedon puute siitä, ovatko terveydenhuollon tarjoajat tehneet sopimuksia 
sairausvakuutuslaitosten kanssa, aiheuttaa ongelmia rajatylittävässä terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava olla paremmin selvillä siitä, onko terveydenhuollon tarjoaja 
yksityinen vai julkinen, jotta vältetään yksityisen terveydenhuollon aiheuttamat taloudelliset 
ongelmat rajatylittävässä terveydenhuollossa.

Tarkistus 575
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
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tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

tarjotun terveydenhuollon osalta, 
terveydenhuoltopalvelujen 
saavutettavuudesta jäsenvaltioissa sekä 
sovellettavista ehdoista 

Or. en

Perustelu

Tieto palvelujen saavutettavuudesta on perusedellytys, kun vammainen henkilö harkitsee 
terveydenhuollon saamista toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 576
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon,
sekä tietoa, joka liittyy laatuun ja 
turvallisuuteen, henkilötietojen suojaan ja
valitus- ja muutoksenhakukeinoihin, jotka 
ovat käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

Or. de

Tarkistus 577
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 

a) tarjottava ja levitettävä potilaille tietoa 
erityisesti heidän oikeuksistaan, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon 
sekä laatu- ja turvallisuustakuisiin, 
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henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista; tarjottava ja 
levitettävä tietoa mahdollisista 
osaamiskeskuksista tai hoitopaikoista, 
joita pidetään erityisen tehokkaina 
tiettyjen sairauksien hoidossa.

Or. it

Perustelu

Oikeuksia koskevien tietojen lisäksi olisi annettava tietoa osaamiskeskuksista.

Tarkistus 578
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) annettava potilaille apua 
korvauskysymyksissä ja varmistettava, 
että potilaiden kustannukset korvataan 
pikaisesti

Or. sv

Perustelu

On tärkeää, että potilaat saavat apua kansallisilta yhteyspisteiltä myös korvauskysymyksissä. 
Nämä kysymykset voivat olla potilaille vaikeita ja mutkikkaita, ja kansalliset yhteyspisteet 
voivat olla avuksi antamalla aktiivista tukea ja neuvoa.
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Tarkistus 579
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b–d alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) autettava potilaita suojaamaan 
oikeuksiaan ja käyttämään asianmukaisia 
muutoksenhakukeinoja, jos toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa; kansallisen yhteyspisteen on 
erityisesti tiedotettava potilaille 
vaihtoehdoista kiistojen ratkaisemiseksi, 
autettava kartoittamaan asianmukaiset 
tuomioistuimen ulkopuoliset 
ratkaisumenettelyt tapauskohtaisesti ja 
autettava potilaita seuraamaan 
tarvittaessa kiistan käsittelyä

Poistetaan.

c) kerättävä tarkkoja tietoja kansallisista 
elimistä, jotka ratkaisevat kiistoja 
tuomioistuinten ulkopuolella, ja 
helpotettava yhteistyötä kyseisten elinten 
kanssa
d) autettava kehittämään kansainvälisiä 
tuomioistuimen ulkopuolisia 
ratkaisumenettelyitä kiistoihin, jotka 
liittyvät rajatylittävään terveydenhuoltoon.

Or. de

Tarkistus 580
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) autettava potilaita suojaamaan 
oikeuksiaan ja käyttämään asianmukaisia 
muutoksenhakukeinoja, jos toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 

Poistetaan.
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terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa; kansallisen yhteyspisteen on 
erityisesti tiedotettava potilaille 
vaihtoehdoista kiistojen ratkaisemiseksi, 
autettava kartoittamaan asianmukaiset 
tuomioistuimen ulkopuoliset 
ratkaisumenettelyt tapauskohtaisesti ja 
autettava potilaita seuraamaan 
tarvittaessa kiistan käsittelyä

Or. en

Perustelu

Kansallisista yhteyspisteistä saa tietoa muiden jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmistä 
ja ne muodostavat kytköksen niihin. Ne eivät pysty tarjoamaan henkilökohtaista tukea ja 
neuvoa tai ajamaan yksittäisten potilaiden asiaa. 

Tarkistus 581
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) autettava potilaita suojaamaan 
oikeuksiaan ja käyttämään asianmukaisia 
muutoksenhakukeinoja, jos toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa; kansallisen yhteyspisteen on 
erityisesti tiedotettava potilaille 
vaihtoehdoista kiistojen ratkaisemiseksi,
autettava kartoittamaan asianmukaiset 
tuomioistuimen ulkopuoliset 
ratkaisumenettelyt tapauskohtaisesti ja 
autettava potilaita seuraamaan 
tarvittaessa kiistan käsittelyä

b) tarjottava ja levitettävä saapuville 
potilaille tietoa kansallisista laatu- ja 
turvallisuusstandardeista, henkilötietojen 
suojasta sekä valitus- ja 
muutoksenhakukeinoista, jotka ovat 
käytettävissä kyseisessä jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta.
Kansallisen yhteyspisteen on erityisesti 
tiedotettava potilaille tarvittaessa
vaihtoehdoista kiistojen ratkaisemiseksi ja
autettava kartoittamaan asianmukaiset 
tuomioistuimen ulkopuoliset 
ratkaisumenettelyt tapauskohtaisesti

Or. en

Perustelu

Kansallisten yhteyspisteiden toiminnan helpottamiseksi on tärkeää määritellä niiden tehtävät 
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potilaiden tarpeiden mukaan. Siksi on tarpeen tehdä ero saapuvien ja lähtevien potilaiden 
välille ja mukauttaa tarvittavia tehtäviä vastaavasti.

Tarkistus 582
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) autettava potilaita suojaamaan 
oikeuksiaan ja käyttämään asianmukaisia 
muutoksenhakukeinoja, jos toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta terveydenhuollosta 
on aiheutunut vahinkoa; kansallisen 
yhteyspisteen on erityisesti tiedotettava 
potilaille vaihtoehdoista kiistojen 
ratkaisemiseksi, autettava kartoittamaan 
asianmukaiset tuomioistuimen ulkopuoliset 
ratkaisumenettelyt tapauskohtaisesti ja 
autettava potilaita seuraamaan tarvittaessa 
kiistan käsittelyä

b) autettava potilaita suojaamaan 
oikeuksiaan ja käyttämään asianmukaisia 
muutoksenhakukeinoja, jos toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta terveydenhuollosta 
on aiheutunut vahinkoa; kansallisen 
yhteyspisteen on erityisesti tiedotettava 
potilaille vammaisten henkilöiden 
saavutettavissa olevassa muodossa
vaihtoehdoista kiistojen ratkaisemiseksi, 
autettava kartoittamaan asianmukaiset 
tuomioistuimen ulkopuoliset 
ratkaisumenettelyt tapauskohtaisesti ja 
autettava potilaita seuraamaan tarvittaessa 
kiistan käsittelyä

Or. en

Perustelu

Kaiken tiedon on oltava vammaisten henkilöiden saavutettavissa, jotta he voivat käyttää 
oikeuksiaan.

Tarkistus 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) autettava potilaita suojaamaan 
oikeuksiaan ja käyttämään asianmukaisia 
muutoksenhakukeinoja, jos toisessa 

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

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

Or. es

Perustelu

Tähän artiklaan sisältyy jäsenvaltioiden velvollisuus antaa yksityiskohtaisia tietoja muiden 
jäsenvaltioiden hallussa olevista tiedoista, mikä merkitsee erittäin suurta rasitetta 
jäsenvaltioille. Jotta tiedoista olisi hyötyä kansalaisille, niitä olisi päivitettävä jatkuvasti, 
mikä kuulostaa erittäin hankalalta. Riittäisi, jos kukin jäsenvaltio vastaisi tietojen antamisesta 
omalla alueellaan suoritettavasta terveydenhuollosta ja antaisi muiden jäsenvaltioiden 
yhteyspisteiden yhteystiedot.

Tarkistus 584
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) autettava potilaita harjoittamaan 
oikeuttaan saada potilastietojaan 
6 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Or. en
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Tarkistus 585
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) autettava potilaita saamaan 
menettelyihin liittyvät takeet tämän 
direktiivin 9 artiklan mukaisesti, 
tarvittaessa ottamalla yhteyttä 
toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin

Or. en

Perustelu

Kansallisten yhteyspisteiden olisi voitava auttaa potilaita suojelemaan tässä direktiivissä 
säädettyjä oikeuksiaan vakuutusjäsenvaltion kansallisiin viranomaisiin nähden näiden 
tehdessä päätöksiä oikeudesta terveydenhuoltoon toisessa jäsenvaltiossa. Yhteyspiste voisi 
esimerkiksi tapauskohtaisesti ottaa yhteyttä asiasta vastaavaan viranomaiseen, jos 
hallinnollisten päätösten aikarajaa ei noudateta.

Tarkistus 586
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kerättävä tarkkoja tietoja kansallisista 
elimistä, jotka ratkaisevat kiistoja 
tuomioistuinten ulkopuolella, ja 
helpotettava yhteistyötä kyseisten elinten 
kanssa

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kansallisten yhteyspisteiden toiminnan helpottamiseksi on tärkeää määritellä niiden tehtävät 
potilaiden tarpeiden mukaan. Siksi on tarpeen tehdä ero saapuvien ja lähtevien potilaiden 
välille ja mukauttaa tarvittavia tehtäviä vastaavasti.
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Tarkistus 587
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kerättävä tarkkoja tietoja kansallisista 
elimistä, jotka ratkaisevat kiistoja 
tuomioistuinten ulkopuolella, ja 
helpotettava yhteistyötä kyseisten elinten 
kanssa

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kansallisista yhteyspisteistä saa tietoa muiden jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmistä 
ja ne muodostavat kytköksen niihin. Ne eivät pysty tarjoamaan henkilökohtaista tukea ja 
neuvoa tai ajamaan yksittäisten potilaiden asiaa. 

Tarkistus 588
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kansallisten yhteyspisteiden toiminnan helpottamiseksi on tärkeää määritellä niiden tehtävät 
potilaiden tarpeiden mukaan. Siksi on tarpeen tehdä ero saapuvien ja lähtevien potilaiden 
välille ja mukauttaa tarvittavia tehtäviä vastaavasti.
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Tarkistus 589
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kansallisista yhteyspisteistä saa tietoa muiden jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmistä 
ja ne muodostavat kytköksen niihin. Ne eivät pysty tarjoamaan henkilökohtaista tukea ja 
neuvoa tai ajamaan yksittäisten potilaiden asiaa.

Tarkistus 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä kohta on syytä poistaa ja sisällyttää  9 artiklan 5 kohtaan (ks. 12 artiklan 2 kohdan b 
alakohtaan tehty tarkistus), sillä jäsenvaltiot, eivätkä rajatylittävää terveydenhuoltoa 
käsittelevät kansalliset yhteyspisteet, ovat vastuussa tällaisista toimista.
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Tarkistus 591
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) selkeytettävä rajatylittävän 
terveydenhuollon rinnakkaisia 
järjestelmiä (neuvoston asetus (ETY) 
1408/71 ja tämän direktiivin säännökset).

Or. nl

Tarkistus 592
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) autettava heikossa asemassa oleviin 
ryhmiin kuuluvia potilaita harjoittamaan 
tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksiaan 
tavoitteena edistää terveydenhuollon 
yhdenvertaista saatavuutta.

Or. en

Perustelu

Tavoitteena on välttää, että heikossa asemassa olevat ryhmät joutuvat entistäkin 
epäedullisempaan asemaan muihin ihmisiin nähden terveydenhuollon saatavuuden ja käytön 
suhteen.
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Tarkistus 593
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) edistettävä potilaiden pääsyä 
eurooppalaisiin osaamisverkostoihin.

Or. fr

Perustelu

Eurooppalaisiin osaamisverkostoihin osallistuminen edellyttää direktiivin 15 artiklassa 
mainittujen edellytysten täyttämistä. Edellytykset voisivat vaikeuttaa tiettyjen jäsenvaltioiden 
osallistumista, mistä aiheutuisi haittaa näiden jäsenvaltioiden potilaille, jotka kärsivät 
osaamiskeskuksissa hoidettavista sairauksista.

Tarkistus 594
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti

3. Komissio ja jäsenvaltiot määrittävät 
yhteistyössä

Or. en

Perustelu

Kansallisten yhteyspisteiden antaman tiedon luonne määräytyy terveydenhuoltojärjestelmien 
luonteen ja niiden jo keräämien tietojen tyypin mukaan. Jäsenvaltioiden on siksi aiheellista 
toimia yhteistyössä komission kanssa näiden toimenpiteiden määrittämiseksi.
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Tarkistus 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti

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

Or. es

Perustelu

Ei ole hyväksyttävää, että komissio voi toteuttaa tällaisia toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden olisi 
päästävä sopimukseen niiden toteuttamisesta ja voitava turvautua tässä tarkoituksessa 
komission tukeen.

Tarkistus 596
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio laatii, ja antaa julkiseen 
käyttöön sopivan Internet-sivuston 
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välityksellä, luettelon kansallisista 
yhteyspisteistä. Yhdessä sivuston osassa 
on tietoa eurooppalaisista 
osaamiskeskuksista, jotka ovat 
erikoistuneet tiettyjen sairauksien 
hoitoon, ja toisessa erillisessä osastossa 
on tietoa keskuksista, jotka ovat 
erikoistuneet harvinaisten sairauksien 
hoitoon.

Or. it

Perustelu

Eurooppalaisille potilaille on annettava yleiskuva erityisten, erityishoitoa edellyttävien 
sairauksien hoitomahdollisuuksista koko Euroopassa.

Tarkistus 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
vastavuoroista apua, jota tarvitaan tämän 
direktiivin panemiseksi täytäntöön.

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
vastavuoroista apua, jota tarvitaan tämän 
direktiivin panemiseksi täytäntöön, ja 
tehtävä asiaa koskevia sopimuksia.

Or. nl

Tarkistus 599
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamiseen liittyvää yhteistyötä alue- ja 
paikallistasolla sekä tieto- ja 

2. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamiseen liittyvää yhteistyötä alue- ja 
paikallistasolla sekä tieto- ja 
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viestintätekniikan, tilapäisesti tai 
satunnaisesti tarjottavan rajatylittävän 
terveydenhuollon sekä muun rajatylittävän 
yhteistyön kautta.

viestintätekniikan, tilapäisesti tai 
satunnaisesti tarjottavan rajatylittävän 
terveydenhuollon sekä muun rajatylittävän 
yhteistyön kautta. Näin on tehtävä myös, 
kun on kyse ensihoidosta, ja erityisesti 
ottaen huomioon, että sairaan- ja 
pelastuskuljetusten on toimittava 
moitteettomasti.

Or. de

Perustelu

Rajatylittävän yhteistyön ja erityisesti pelastuskuljetusten olisi toimittava moitteettomasti 
ennen kaikkea kun on kyse onnettomuuksista tai muista terveyttä koskevista hätätiloista, niin 
ettei avun saanti viivästy byrokraattisten esteiden takia.

Tarkistus 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamiseen liittyvää yhteistyötä alue- ja 
paikallistasolla sekä tieto- ja 
viestintätekniikan, tilapäisesti tai 
satunnaisesti tarjottavan rajatylittävän 
terveydenhuollon sekä muun rajatylittävän 
yhteistyön kautta.

2. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
rajatylittävän terveydenhuollon 
tarjoamiseen liittyvää yhteistyötä alue- ja 
paikallistasolla sekä tieto- ja 
viestintätekniikan, tilapäisesti tai 
satunnaisesti tarjottavan rajatylittävän 
terveydenhuollon sekä muun rajatylittävän 
yhteistyön kautta, ja niiden on tehtävä 
kyseistä yhteistyötä koskevia sopimuksia.

Or. nl

Adlib Express Watermark



PE418.360v01-00 30/95 AM\764262FI.doc

FI

Tarkistus 601
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterit, joihin terveydenhuollon 
tarjoajat on merkitty, ovat samalla tavalla 
vastaavien toimivaltaisten elinten 
nähtävissä kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 602
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltiot voivat vaihtaa tietoa 
terveydenhuollon tarjoajiin kohdistuvista 
eettisistä ja rikosoikeudellisista 
menettelyistä.

Or. en

Tarkistus 603
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltioiden on annettava 
komissiolle tietoa tapauksista, joissa 
jäsenvaltiot eivät ole täyttäneet 
keskinäiseen avunantoon liittyviä 
velvoitteitaan. Komissio ryhtyy 
tarvittaessa asianmukaisiin toimiin 

Adlib Express Watermark



AM\764262FI.doc 31/95 PE418.360v01-00

FI

perustamissopimuksen 226 artiklan 
määräysten mukaisesti. Komissio 
ilmoittaa jäsenvaltioille säännöllisesti 
keskinäiseen avunantoon liittyvien 
säännösten toimivuudesta.

Or. en

Tarkistus 604
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio kannustaa ja tukee 
jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä 
kokemusten ja tiedon jakamiseksi 
(esimerkiksi hyvistä toimintatavoista, 
saatavilla olevista hoidoista, kliinisistä 
tutkimuksista ja tutkimushankkeiden 
tuloksista) ja edistää näin 
terveydenhuollon laadun ja 
turvallisuuden parantamista kaikkialla 
unionissa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden välinen tiivis yhteistyö auttaa saavuttamaan terveydenhuollossa korkean 
laatu- ja turvallisuustason.

Tarkistus 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot ja erityisesti 
naapurivaltiot voivat tehdä 1 ja 2 
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kohdassa tarkoitettuja keskinäisiä 
sopimuksia muun muassa sellaisista 
tarkoituksenmukaisista 
yhteistyöjärjestelyistä, jotka on 
säilytettävä tai joiden kehittämistä on 
edistettävä, kyseisten jäsenvaltioiden 
välisistä potilasvirroista, 
suunnittelumenetelmistä ja tietyistä 
sairaalahoidon muodoista.

Or. nl

Tarkistus 606
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterit, joihin terveydenhuollon 
tarjoajat on merkitty ja jotka ovat 
toimivaltaisten viranomaisten nähtävissä 
asianomaisen jäsenvaltion alueella, ovat 
samalla tavalla myös muiden 
jäsenvaltioiden vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten nähtävissä.

Or. nl

Perustelu

Terveydenhuollon tarjoajien sairausvakuutuslaitosten kanssa tekemiä sopimuksia koskevien 
rekisterien on oltava jäsenvaltioiden kansallisten yhteyspisteiden saatavilla, jotta ne voivat 
antaa tietoa asiasta.
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Tarkistus 607
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio organisoi järjestelmän, 
jossa vaihdetaan tietoa terveydenhuollon 
tarjoajiin kohdistuvista eettisistä ja 
rikosoikeudellisista menettelyistä.

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltioiden välisellä yhteistyöllä on vältettävä, että vilpilliset terveydenhuollon tarjoajat 
voivat jatkaa toimintaansa toisesta jäsenvaltiosta käsin.

Tarkistus 608
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltioiden on annettava 
komissiolle tietoja tapauksista, joissa 
toiset jäsenvaltiot eivät täytä keskinäiseen 
avunantoon liittyviä velvoitteitaan. 
Komissio toteuttaa tarvittaessa aiheellisia 
toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Or. nl

Perustelu

Yhteistyötä koskevien säännösten on oltava sitovia, kuten palveludirektiivissä.
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Tarkistus 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on viipymättä ja 
aktiivisesti tiedotettava toisilleen 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajista tai 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä, jos 
heidän rekisteröitymisensä tai 
palvelujentarjoamisoikeutensa suhteen on 
ryhdytty sääntelytoimiin.

Or. en

Tarkistus 610
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat vaihtaa tietoa 
terveydenhuollon tarjoajiin kohdistuvista 
eettisistä ja rikosoikeudellisista 
menettelyistä.

Or. en

Tarkistus 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on vaihdettava tietoja 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä 
vastaan niiden alueella käynnistetyistä 
kurinpidollisista ja oikeudellisista 

Adlib Express Watermark



AM\764262FI.doc 35/95 PE418.360v01-00

FI

menettelyistä.  

Or. fr

Perustelu

Sama kuin 2 a kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 612
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on taattava, että 
muiden jäsenvaltioiden asiasta vastaavat 
viranomaiset voivat tutustua jäsenvaltion 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden  
rekisteriin. 

Or. fr

Perustelu

Tällä säännöksellä halutaan taata potilaiden turvallisuus ja terveys jäsenvaltioiden välillä 
kaiken aikaa lisääntyvän yhteistyön ja vastavuoroisen auttamisen yhteydessä.

Tarkistus 613
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
komissiolle, jos jokin jäsenvaltio laiminlyö 
yhteistyötä tai vastavuoroisen avun 
antamista koskevia velvollisuuksiaan. 
Komissio ryhtyy tarvittaessa 
perustamissopimuksen 226 artiklan 
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mukaisiin asianmukaisiin toimiin. 
Komission on tiedotettava jäsenvaltioille 
säännöllisesti yhteistyövelvollisuuteen 
liittyvien säännösten täytäntöönpanosta.

Or. fr

Perustelu

Sama kuin 2 a ja 2 b kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 614
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Esimerkiksi erilaisiin pakkauskokoihin ja tuotenimiin liittyvien väärinkäytösten ja sääntöjen 
noudattamatta jättämisen riskit yksittäisissä jäsenvaltioissa ovat suuret ja potilaiden 
mahdollisiin korvausvaatimuksiin liittyy oikeudellista epävarmuutta. Komissio itse kytkee 
vastavuoroisen tunnustamisen johdanto-osan 39 kappaleessa lääketieteelliseen 
tunnustukseen. 

Myös ilman 14 artiklaa olisi pantu kattavasti täytäntöön yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö, jonka mukaan potilaalla on oikeus korvaukseen, jos hän hankkii lääkkeitä 
ulkomaisen hoitojäsenvaltion apteekista.
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Tarkistus 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos lääkkeellä on direktiivin 2001/83/EY 
6 artiklan 1 kohdan mukainen myyntilupa 
jäsenvaltion alueella, jäsenvaltion on 
varmistettava, että toisessa jäsenvaltiossa 
valtuutetun henkilön nimetylle potilaalle 
antamaa lääkemääräystä voidaan käyttää 
sen alueella ja että yksittäisten 
lääkemääräysten tunnustamista koskevat 
rajoitukset ovat kiellettyjä, elleivät ne

1. Jos lääkkeellä on direktiivin 2001/83/EY 
6 artiklan 1 kohdan mukainen myyntilupa 
jäsenvaltion alueella, jäsenvaltion on 
varmistettava, että toisessa jäsenvaltiossa 
valtuutetun henkilön nimetylle potilaalle 
kyseistä lääkettä varten antamaa 
lääkemääräystä voidaan käyttää 
lääketieteellisen tunnustuksen jälkeen sen 
alueella ja että yksittäisten 
lääkemääräysten tunnustamista koskevat 
rajoitukset ovat kiellettyjä, elleivät ne

a) rajoitu siihen, mikä on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista ihmisten terveyden 
turvaamiseksi, ja elleivät ne ole 
syrjimättömiä, tai 

a) rajoitu siihen, mikä on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista ihmisten terveyden 
turvaamiseksi, ja elleivät ne ole 
syrjimättömiä, tai 

b) ellei yksittäisen lääkemääräyksen 
aitouteen tai sisältöön kohdistu perusteltuja 
ja oikeutettuja epäilyksiä.

b) ellei yksittäisen lääkemääräyksen 
aitouteen tai sisältöön taikka henkilön 
oikeuteen antaa lääkemääräyksiä
kohdistu perusteltuja ja oikeutettuja 
epäilyksiä. Korvaukset myönnetään 
vakuutusjäsenvaltion ehtojen mukaan.

Or. de

Perustelu

Vaikka lääkemääräykset olisivatkin epäilemättä aitoja, konkreettisessa yksittäistapauksessa 
henkilön oikeuteen antaa kyseistä lääkettä koskeva lääkemääräys voi kohdistua oikeutettuja 
ja perusteltuja epäilyksiä, esimerkiksi jos henkilö on mahdollisesti ylittänyt 
lääkärinoikeutensa rajat. Nämä mahdolliset epäilykset otetaan huomioon b alakohdan 
muutoksessa.
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Tarkistus 616
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos lääkkeellä on direktiivin 2001/83/EY 
6 artiklan 1 kohdan mukainen myyntilupa 
jäsenvaltion alueella, jäsenvaltion on 
varmistettava, että toisessa jäsenvaltiossa 
valtuutetun henkilön nimetylle potilaalle 
antamaa lääkemääräystä voidaan käyttää 
sen alueella ja että yksittäisten 
lääkemääräysten tunnustamista koskevat 
rajoitukset ovat kiellettyjä, elleivät ne

1. Jos lääkkeellä on direktiivin 2001/83/EY 
6 artiklan 1 kohdan mukainen myyntilupa 
jäsenvaltion alueella, jäsenvaltion on 
varmistettava, että toisessa jäsenvaltiossa 
valtuutetun henkilön nimetylle potilaalle 
kyseistä lääkettä varten antamaa 
lääkemääräystä voidaan käyttää sen 
alueella ja että yksittäisten 
lääkemääräysten tunnustamista koskevat 
rajoitukset ovat kiellettyjä, elleivät ne

a) rajoitu siihen, mikä on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista ihmisten terveyden 
turvaamiseksi, ja elleivät ne ole 
syrjimättömiä, tai 

a) rajoitu siihen, mikä on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista ihmisten terveyden 
turvaamiseksi, ja elleivät ne ole 
syrjimättömiä, tai

b) ellei yksittäisen lääkemääräyksen 
aitouteen tai sisältöön kohdistu perusteltuja 
ja oikeutettuja epäilyksiä.

b) ellei yksittäisen lääkemääräyksen 
aitouteen tai sisältöön taikka 
lääkemääräyksen antavan henkilön 
asemaan kohdistu perusteltuja ja 
oikeutettuja epäilyksiä.

Or. en

Tarkistus 617
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos lääkkeellä on direktiivin 2001/83/EY 
6 artiklan 1 kohdan mukainen myyntilupa 
jäsenvaltion alueella, jäsenvaltion on 
varmistettava, että toisessa jäsenvaltiossa 
valtuutetun henkilön nimetylle potilaalle 
antamaa lääkemääräystä voidaan käyttää 
sen alueella ja että yksittäisten 

1. Jos lääkkeellä on direktiivin 2001/83/EY 
6 artiklan 1 kohdan mukainen myyntilupa 
jäsenvaltion alueella, jäsenvaltion on 
varmistettava, että toisessa jäsenvaltiossa 
valtuutetun henkilön nimetylle potilaalle 
kyseistä lääkettä varten antamaa 
lääkemääräystä voidaan käyttää sen 
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lääkemääräysten tunnustamista koskevat 
rajoitukset ovat kiellettyjä, elleivät ne 

alueella ja että yksittäisten 
lääkemääräysten tunnustamista koskevat 
rajoitukset ovat kiellettyjä, elleivät ne 

a) rajoitu siihen, mikä on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista ihmisten terveyden 
turvaamiseksi, ja elleivät ne ole 
syrjimättömiä, tai 

a) rajoitu siihen, mikä on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista ihmisten terveyden 
turvaamiseksi, ja elleivät ne ole 
syrjimättömiä, tai

b) ellei yksittäisen lääkemääräyksen 
aitouteen tai sisältöön kohdistu perusteltuja 
ja oikeutettuja epäilyksiä.

b) ellei yksittäisen lääkemääräyksen 
aitouteen tai sisältöön taikka 
lääkemääräyksen antavan henkilön 
asemaan kohdistu perusteltuja ja 
oikeutettuja epäilyksiä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa 14 artiklan 1 kohdan b alakohtaan tunnustetaan, että lääkemääräys voi olla 
aito (toisin sanoen ei väärennetty) mutta oikeutettuja ja perusteltuja epäilyksiä voi silti 
kohdistua siihen, onko henkilöllä ollut asianmukaiset valtuudet antaa lääkemääräys tai onko 
häntä kielletty harjoittamasta ammattiaan. Tähän eroon viitataan 14 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa. Tällä tarkistuksella halutaan tukkia tämä mahdollinen aukko.

Tarkistus 618
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällaisen lääkemääräyksen
tunnustaminen ei vaikuta
i) lääkkeiden toimittamista, muun muassa 
lääkkeiden vaihtamista 
rinnakkaisvalmisteisiin, koskeviin 
kansallisiin sääntöihin
ii) eurooppalaisten lääkemääräysten 
korvaamista koskeviin kansallisiin 
sääntöihin
iii) ammatillisiin tai eettisiin velvoitteisiin, 
jotka edellyttäisivät proviisorin 
kieltäytyvän toimittamasta lääkettä, jos 
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lääkemääräys olisi annettu 
hoitojäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 619
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällaisen lääkemääräyksen 
tunnustaminen ei vaikuta
i) lääkkeiden toimittamista, muun muassa 
lääkkeiden vaihtamista 
rinnakkaisvalmisteisiin, koskeviin 
kansallisiin sääntöihin
ii) eurooppalaisten lääkemääräysten 
korvaamista koskeviin kansallisiin 
sääntöihin
iii) ammatillisiin tai eettisiin velvoitteisiin, 
jotka edellyttäisivät proviisorin 
kieltäytyvän toimittamasta lääkettä, jos 
lääkemääräys olisi annettu 
hoitojäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällaisen lääkemääräyksen 
tunnustaminen ei estä soveltamasta 
seuraavia kansallisia säännöksiä:
i) lääkkeiden toimittamista, muun muassa 
lääkkeiden vaihtamista 
rinnakkaisvalmisteisiin, koskevat säännöt
ii) hinnanmuodostusta ja korvauksia 
koskevat säännöt
iii) ammatilliset tai eettiset säännöt, jotka 
antaisivat proviisorille oikeuden kieltäytyä 
toimittamasta lääkettä, jos lääkemääräys 
olisi annettu hänen omassa 
jäsenvaltiossaan.

Or. de

Perustelu

Direktiivin tavoitteena on potilaiden liikkuvuuden edistäminen, muttei kuitenkaan 
kaksitasoisen järjestelmän luominen oman maan ja ulkomaisille potilaille. Siksi lääkkeiden 
toimittamiseen esitettäessä ulkomainen lääkemääräys olisi sovellettava samoja sääntöjä kuin 
kotimaisiin lääkemääräyksiin. On tarpeen selventää, että ulkomaisten lääkemääräysten 
tunnustaminen ei vaikuta kansallisiin hinnanmuodostus- ja korvausjärjestelmiin, ja näin 
tehdään ii alakohdassa.
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Tarkistus 621
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä lääkemääräykset tunnustetaan 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta:
a) annettavan lääkkeen muotoa koskevia 
kansallisia säännöksiä, mukaan luettuna  
rinnakkaislääkkeillä korvaamista 
koskevat säännökset;
b) eurooppalaisten lääkemääräysten 
korvauksia koskevia kansallisia 
säännöksiä; 
c) mitään ammatillisia tai moraalisia 
velvollisuuksia, joiden perusteella 
proviisori voi kieltäytyä antamasta 
lääkettä, josta on laadittu lääkemääräys 
hoitojäsenvaltiossa.

Or. fr

Perustelu

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 Ehdotus direktiiviksi 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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 622
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rajoitu siihen, mikä on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista ihmisten terveyden 
turvaamiseksi, ja elleivät ne ole 
syrjimättömiä, tai

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. it

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 623
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) merkitse muutosta jäsenvaltioiden 
oikeuteen määritellä palveluita, joita 
jäsenvaltiot päättävät antaa.

Or. it

Perustelu

Direktiivin tarkoituksena ei ole kiistää toissijaisuusperiaatetta, jonka mukaan jäsenvaltiot 
voivat määritellä antamansa palvelut.
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Tarkistus 624
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Helpottaakseen 1 kohdan 
täytäntöönpanoa komissio toteuttaa

2. Edellä oleva 1 kohta tulee voimaan, 
kun komissio on riittävässä laajuudessa 
toteuttanut

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

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

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

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

c) toimenpiteitä, joiden perusteella tässä 
artiklassa säädettyä lääkemääräysten 
tunnustamista ei sovelleta tiettyihin 
lääkkeiden luokkiin, jos se on tarpeen 
kansanterveyden suojelemiseksi.

c) toimenpiteet, joiden perusteella tässä 
artiklassa säädettyä lääkemääräysten 
tunnustamista ei sovelleta tiettyihin 
lääkkeiden luokkiin, jos se on tarpeen 
kansanterveyden suojelemiseksi.

Or. fi

Tarkistus 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Helpottaakseen 1 kohdan 
täytäntöönpanoa komissio toteuttaa

2. Helpottaakseen 1 kohdan 
täytäntöönpanoa jäsenvaltiot toteuttavat 
komission tuella
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Or. es

Perustelu

Tähän ehdotukseen sisältyvä lääkemääräysten tunnustaminen johtaa hankaliin tilanteisiin ja 
ongelmiin, kuten kieliongelmista selviytymistä koskeva menettely, sekä erilaisia farmaseuttisia 
ja muita palveluja koskevista eroista johtuvat vaikeudet, jotka on ratkaistava, jotta voidaan 
varmistaa lääkemääräysten korkealaatuinen, turvallinen ja tehokas käsittely eri 
jäsenvaltioissa.  Ei ole hyväksyttävää, että komissio voisi toteuttaa tällaisia toimenpiteitä 
yksipuolisesti, vaan jäsenvaltioiden olisi voitava päästä sopimukseen niiden toteuttamisesta.

Tarkistus 626
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Helpottaakseen 1 kohdan 
täytäntöönpanoa komissio toteuttaa

2. Helpottaakseen 1 kohdan 
täytäntöönpanoa komissio ehdottaa

Or. de

Perustelu

Esitetyt toimenpiteet vaikuttavat pakostakin terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaan 
ja kansanterveyden suojeluun. Vaikuttaa tarpeelliselta, että jäsenvaltiot säilyttävät 
toimivaltansa näillä aloilla.

Tarkistus 627
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpiteitä, joiden avulla proviisorien 
tai muiden terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden on mahdollista 
varmentaa lääkemääräyksen aitous ja se, 
antoiko lääkemääräyksen toisessa 

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

jäsenvaltiossa valtuutettu henkilö, 
kehittämällä yhteisön lääkemääräysmalli ja 
tukemalla sähköisten lääkemääräysten 
yhteentoimivuutta

Or. en

Perustelu

On aiheellista testata näiden aloitteiden toteuttamiskelpoisuutta ensin sitomattomissa 
ohjeissa.

Tarkistus 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Tähän ehdotukseen sisältyvä lääkemääräysten tunnustaminen johtaa hankaliin tilanteisiin ja 
ongelmiin, kuten kieliongelmista selviytymistä koskeva menettely, sekä erilaisia farmaseuttisia 
ja muita palveluja koskevista eroista johtuvat vaikeudet, jotka on ratkaistava, jotta voidaan 
varmistaa lääkemääräysten korkealaatuinen, turvallinen ja tehokas käsittely eri 
jäsenvaltioissa.  Ei ole hyväksyttävää, että komissio voisi toteuttaa tällaisia toimenpiteitä 
yksipuolisesti, vaan jäsenvaltioiden olisi voitava päästä sopimukseen niiden toteuttamisesta.
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Tarkistus 629
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On aiheellista testata näiden aloitteiden toteuttamiskelpoisuutta ensin sitomattomissa 
ohjeissa. 

Tarkistus 630
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lääkemääräyksessä olisi käytettävä ainoastaan kansainvälistä yleisnimeä (INN). INN on 
kansainvälisesti tunnustettu ja kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille selvä. INN-nimeä 
käytettäessä vältytään siltä, että on tarjottava juuri sitä lääkettä, jonka nimi (tavaramerkki) 
on ilmoitettu lääkemääräyksessä. Joissakin jäsenvaltioissa edistetään halvempien geneeristen 

Adlib Express Watermark



PE418.360v01-00 48/95 AM\764262FI.doc

FI

lääkkeiden tarjoamista ja kulutusta.

Tarkistus 631
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
yhdessä jäsenvaltiossa määrätyt ja toisessa 
toimitetut lääkkeet on tunnistettu oikein ja 
että potilaalle lääkkeestä annetut tiedot 
ovat ymmärrettäviä; tätä yhteisön 
lomaketta käyttämällä annetut 
lääkemääräykset on laadittava 
kansainvälistä yleisnimeä (INN) 
noudattaen;

Or. fr

Perustelu

Tiettyjen lääkkeiden kauppanimikkeet voivat vaihdella jäsenvaltioiden välillä. Kansainvälisin 
yleisnimin kirjoitettu resepti ratkaisee tämän ongelman.

Tarkistus 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Perustelu

Tähän ehdotukseen sisältyvä lääkemääräysten tunnustaminen johtaa hankaliin tilanteisiin ja 
ongelmiin, kuten kieliongelmista selviytymistä koskeva menettely, sekä erilaisia farmaseuttisia 
ja muita palveluja koskevista eroista johtuvat vaikeudet, jotka on ratkaistava, jotta voidaan 
varmistaa lääkemääräysten korkealaatuinen, turvallinen ja tehokas käsittely eri 
jäsenvaltioissa.  Ei ole hyväksyttävää, että komissio voisi toteuttaa tällaisia toimenpiteitä 
yksipuolisesti, vaan jäsenvaltioiden olisi voitava päästä sopimukseen niiden toteuttamisesta.

Tarkistus 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
yhdessä jäsenvaltiossa määrätyt ja toisessa 
toimitetut lääkkeet on tunnistettu oikein ja 
että potilaalle lääkkeestä annetut tiedot 
ovat ymmärrettäviä; tätä unionin mallia 
käyttäen annettaviin lääkemääräyksiin on 
kirjoitettava kansainvälinen yleisnimi 
(INN)

Or. en

Perustelu

Jotta EU:n mallin mukaan annettuja lääkemääräyksiä voidaan lukea kaikkialla Euroopassa, 
niissä on käytettävä yhteistä kieltä eli kansainvälisiä yleisnimiä (INN). INN:ssä tuotteita 
yksilöitäessä käytetään molekyyliä eikä tavaramerkkejä, jotka vaihtelevat jäsenvaltioittain.

Tarkistus 634
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
tarvittaessa, että lääkemääräyksen antava 
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ja lääkkeen toimittava osapuoli ovat 
yhteydessä päästäkseen täyteen 
yhteisymmärrykseen hoidosta

Or. en

Tarkistus 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) toimenpiteitä, joilla helpotetaan 
lääkemääräyksen antavan ja lääkkeen 
toimittavan henkilön yhteydenpitoa 
lääkemääräyksiin liittyvien epäilysten 
selvittämiseksi.

Or. de

Perustelu

Eurooppalaisten lääkemääräysten tunnustamisjärjestelmän pitäisi mahdollistaa lääkäreiden 
ja proviisorien suora yhteydenpito. Tällainen suora yhteydenpito on ehdoton edellytys 
lääkehoitoon liittyvien mahdollisten kysymysten selventämiselle ja on jo nyt käytäntönä 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 636
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
tarvittaessa, että lääkemääräyksen antava 
ja lääkkeen toimittava osapuoli ovat 
yhteydessä päästäkseen täyteen 
yhteisymmärrykseen hoidosta
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Or. en

Perustelu

Järjestelmässä, jolla varmistetaan lääkemääräysten tunnustaminen Euroopan tasolla, olisi 
huolehdittava lääkkeen toimittavan ja lääkemääräyksen antavan osapuolen yhteydenpidosta. 
Tämä on välttämätöntä hoidon ymmärtämisen kannalta, ja kansallisella tasolla on yleisenä 
käytäntönä, että hoidosta vastaavat ammattihenkilöt ovat yhteydessä toisiinsa, mikäli 
lääkemääräykseen kohdistuu epäilyksiä.

Tarkistus 637
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimenpiteitä, joiden perusteella tässä 
artiklassa säädettyä lääkemääräysten 
tunnustamista ei sovelleta tiettyihin 
lääkkeiden luokkiin, jos se on tarpeen 
kansanterveyden suojelemiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 638
Stefano Zappalà

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimenpiteitä, joiden perusteella tässä 
artiklassa säädettyä lääkemääräysten 
tunnustamista ei sovelleta tiettyihin 
lääkkeiden luokkiin, jos se on tarpeen 
kansanterveyden suojelemiseksi.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

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.

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

Tarkistus 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimenpiteitä, joiden perusteella tässä 
artiklassa säädettyä lääkemääräysten 
tunnustamista ei sovelleta tiettyihin 
lääkkeiden luokkiin, jos se on tarpeen 
kansanterveyden suojelemiseksi.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Sen arviointi, mitkä lääkkeiden luokat jätetään tunnustamisen ulkopuolelle, olisi jätettävä 
jäsenvaltioiden itsensä toimivaltaan. Hyväksyttyjen lääkkeiden valvontajärjestelmät 
vaihtelevat jäsenvaltioittain. Komissio voi kyllä yksittäistapauksessa epäillä kansallisten 
toimenpiteiden oikeasuhteisuutta, mutta sen ehdotuksessa esitetty valtuutus komission tason 
Euroopan laajuisiin päätöksiin ylittäisi sille perustamissopimuksessa annetun toimivallan.
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Tarkistus 640
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimenpiteitä, joiden perusteella tässä 
artiklassa säädettyä lääkemääräysten 
tunnustamista ei sovelleta tiettyihin 
lääkkeiden luokkiin, jos se on tarpeen 
kansanterveyden suojelemiseksi.

c) toimenpiteitä, joiden perusteella 
varmistetaan tarvittaessa, että 
lääkemääräyksen laatija ja lääkkeen 
jakelija voivat olla yhteydessä, jotta 
varmistetaan hoidon perusteellinen 
analyysi.

Or. fr

Perustelu

Lääkemääräysten tunnustamista Euroopan tasolla koskevaan järjestelmään olisi sisällyttävä 
lääkkeen jakelijan ja lääkemääräyksen laatijan välinen mahdollinen yhteydenpito. Tämä on 
erittäin tärkeää, jotta varmistetaan hoidon perusteellinen analyysi, ja se on yleinen käytäntö 
kansallisella tasolla, jolloin hoidosta vastuussa olevaan terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöön voidaan olla yhteydessä, jos lääkemääräykseen liittyy epäilyjä.

Tarkistus 641
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimenpiteitä, joiden perusteella tässä 
artiklassa säädettyä lääkemääräysten 
tunnustamista ei sovelleta tiettyihin 
lääkkeiden luokkiin, jos se on tarpeen 
kansanterveyden suojelemiseksi.

c) toimenpiteitä, joiden perusteella tässä 
artiklassa säädettyä lääkemääräysten 
tunnustamista ei sovelleta tiettyihin 
lääkkeiden luokkiin, joihin pätevät edellä 
1 kohdassa tarkoitetut edellytykset tai jos 
se on tarpeen kansanterveyden 
suojelemiseksi.

Or. it
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Perustelu

Selvyyden lisäämiseksi on syytä muistuttaa edellytyksistä, jotka mahdollistavat, etteivät 
jäsenvaltiot voi kieltää mitään yksittäisten lääkemääräysten tunnustamista koskevia 
rajoituksia.

Tarkistus 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Perustelu

Tähän ehdotukseen sisältyvä lääkemääräysten tunnustaminen johtaa hankaliin tilanteisiin ja 
ongelmiin, kuten kieliongelmista selviytymistä koskeva menettely, sekä erilaisia farmaseuttisia 
ja muita palveluja koskevista eroista johtuvat vaikeudet, jotka on ratkaistava, jotta voidaan 
varmistaa lääkemääräysten korkealaatuinen, turvallinen ja tehokas käsittely eri 
jäsenvaltioissa.  Ei ole hyväksyttävää, että komissio voisi toteuttaa tällaisia toimenpiteitä 
yksipuolisesti, vaan jäsenvaltioiden olisi voitava päästä sopimukseen niiden toteuttamisesta.

Tarkistus 643
Nicolae Vlad Popa

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Päätös sellaisten lääkkeiden 
poikkeuksellisesta hyväksymisestä, joita ei 
tavallisesti ole saatavilla 
vakuutusjäsenvaltiossa, olisi tehtävä 
lääketieteellisessä komiteassa, joka 
määrittelee, onko potilaan henki vaarassa 
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tai hänen elämänsä laatu heikentynyt tai 
voidaanko antaa samanlaiseksi katsottava 
korvaava lääke.

Or. en

Tarkistus 644
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 19 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
sääntelymenettelyn mukaisesti. Edellä 2 
kohdan c alakohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
oleellisia osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 14 artiklan 2 kohtaan aiemmin tehtyihin tarkistuksiin, joissa ehdotettiin 
näiden aloitteiden testaamista ensin sitomattomassa muodossa. Kohtaa ei siksi enää tarvita.

Tarkistus 645
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Mikään tämän artiklan 1 kohdassa ei 
velvoita vakuutusjäsenvaltiota 
korvaamaan vakuutetulle 
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hoitojäsenvaltioissa määrättyä lääkettä, 
joka ei kuulu kyseiselle vakuutetulle 
vakuutusjäsenvaltiossa tarjottaviin 
etuuksiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään, että vakuutusjäsenvaltiolla ei ole velvollisuutta korvata 
potilaille silloin, kun he saavat hoitojäsenvaltiossa lääkettä, jota ei ole hyväksytty 
vakuutusjäsenvaltiossa.

Tarkistus 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveydenhuollon tarjoajien muodostamien 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
kehittämistä. Verkostojen on oltava 
avoimia uusille terveydenhuollon 
tarjoajille, jotka haluavat liittyvä niihin, 
kunhan tällaiset terveydenhuollon tarjoajat 
täyttävät kaikki vaaditut ehdot ja kriteerit. 

1. Osaamisverkostot ovat vapaaehtoisia 
ryhmittymiä, joissa vaihdetaan tieteellisiä 
kokemuksia ja joiden tavoitteena on 
avoimen koordinointimenetelmän 
perusteella parantaa harvinaisia 
sairauksia sairastavien potilaiden 
hoitomahdollisuuksia. Osaamisverkostot 
tarjoavat mahdollisuuden tuoda esiin 
Euroopan huippuosaamista 
lääketieteellisessä koulutuksessa ja 
hoidossa. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveydenhuollon tarjoajien muodostamien 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
kehittämistä. Verkostojen on oltava 
avoimia uusille terveydenhuollon 
tarjoajille, jotka haluavat liittyvä niihin, 
kunhan tällaiset terveydenhuollon tarjoajat 
täyttävät kaikki vaaditut ehdot ja kriteerit.

Or. de

Perustelu

Kyseessä on terveydenhuoltojärjestelmien organisointiin liittyvä asia, joka kuuluu 
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jäsenvaltioiden toimivaltaan. Olisi säädettävä harvinaisiin sairauksiin liittyvien tietojen ja 
kokemusten vaihtamisen tukemisesta.

Tarkistus 647
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveydenhuollon tarjoajien muodostamien 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
kehittämistä. Verkostojen on oltava 
avoimia uusille terveydenhuollon 
tarjoajille, jotka haluavat liittyvä niihin, 
kunhan tällaiset terveydenhuollon tarjoajat 
täyttävät kaikki vaaditut ehdot ja kriteerit. 

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveydenhuollon tarjoajien muodostamien 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
kehittämistä, joissa hyödynnetään 
terveydenhuoltoyhteistyöstä 
eurooppalaisen alueellisen yhteistyön 
yhtymän (EAYY) yhteydessä saatuja 
kokemuksia. Verkostojen on oltava 
avoimia uusille terveydenhuollon 
tarjoajille, jotka haluavat liittyvä niihin, 
kunhan tällaiset terveydenhuollon tarjoajat 
täyttävät kaikki vaaditut ehdot ja kriteerit.

Or. it

Perustelu

EAYY:t ovat tuore keksintö, joka on tunnustettu yhteisössä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, ja joihin on 
tärkeää viitata, kun kyse on makrotason alueellisesta toiminnasta.

Tarkistus 648
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveydenhuollon tarjoajien muodostamien 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
kehittämistä. Verkostojen on oltava 

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveydenhuollon palvelujen ja tarjoajien 
muodostamien eurooppalaisten 
osaamisverkostojen kehittämistä 
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avoimia uusille terveydenhuollon 
tarjoajille, jotka haluavat liittyvä niihin, 
kunhan tällaiset terveydenhuollon tarjoajat 
täyttävät kaikki vaaditut ehdot ja kriteerit.

harvinaisia sairauksia varten. Verkostojen 
on oltava avoimia uusille terveydenhuollon 
tarjoajille, jotka haluavat liittyvä niihin, 
kunhan tällaiset terveydenhuollon tarjoajat 
täyttävät kaikki vaaditut ehdot ja kriteerit.

Or. fr

Perustelu

Nykytilanteessa eurooppalaisten osaamisverkostojen osaaminen on rajoitettava tiettyihin 
sairauksiin.

Tarkistus 649
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveydenhuollon tarjoajien muodostamien 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
kehittämistä. Verkostojen on oltava 
avoimia uusille terveydenhuollon 
tarjoajille, jotka haluavat liittyvä niihin, 
kunhan tällaiset terveydenhuollon tarjoajat 
täyttävät kaikki vaaditut ehdot ja kriteerit. 

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveydenhuollon tarjoajien muodostamien 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
kehittämistä erityisesti harvinaisten 
sairauksien alalla. Verkostojen on oltava 
avoimia uusille terveydenhuollon 
tarjoajille, jotka haluavat liittyvä niihin, 
kunhan tällaiset terveydenhuollon tarjoajat 
täyttävät kaikki vaaditut ehdot ja kriteerit.

Or. de

Perustelu

Terveydenhuollon tarjoajien muodostamien eurooppalaisten osaamisverkostojen kehittäminen 
on harvinaisten sairauksien kohdalla erityisen ensisijaista, sillä tällä alalla yksittäisissä 
jäsenvaltioissa ei voi yksin olla tarjolla osaamista ja teknologisia mahdollisuuksia auttaa 
potilasta asianmukaisesti. Harvinaisiin sairauksiin liittyvillä toimilla on aitoa eurooppalaista 
lisäarvoa. Siksi verkostojen kehittäminen olisi aloitettava niistä. 
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Tarkistus 650
Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on yksilöitävä 
kansallisten osaamisverkostojen 
sertifiointi- ja hyväksyntämekanismeja 
sen takaamiseksi, että hoitoprosessit 
vastaavat laatu- ja 
turvallisuusvaatimuksia. Näistä 
sertifiointimekanismeista vastaavat 
nimetyt kansainväliset laitokset ja 
eurooppalainen lautakunta, joka koostuu 
jäsenvaltioiden ja tärkeimpien 
potilasjärjestöjen edustajista.  Ne 
vastaavat niiden varsinaisen 
täytäntöönpanon valvonnasta ja 
seurannasta.

Or. en

Perustelu

On tarpeen säätää mekanismista jäsenvaltioiden hyväksymien ja tunnustamien prosessien ja 
verkostojen riippumatonta sertifiointia varten. Voidaan perustaa eurooppalainen lautakunta, 
johon osallistuvat jäsenvaltioiden ja tärkeimpien potilasjärjestöjen edustajat ja joka vastaa 
jäsenvaltioiden toiminnan valvonnasta ja sen täytäntöönpanon seurannasta.

Tarkistus 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalaisilla osaamisverkostoilla 
on seuraavat tavoitteet:

Poistetaan.

a) auttaa toteuttamaan Euroopan 
laajuisen yhteistyön potentiaali pitkälle 
erikoistuneen terveydenhuollon alalla 
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potilaiden ja terveysjärjestelmien eduksi 
hyödyntäen lääketieteen ja 
terveysteknologian innovaatioita
b) auttaa edistämään korkealaatuisen ja 
kustannustehokkaan hoidon tarjoamista 
kaikille potilaille, joiden sairaus vaatii 
erityistä resurssien tai asiantuntemuksen 
keskittämistä
c) maksimoida resurssien 
kustannustehokas käyttö keskittämällä 
niitä tarpeen mukaan 
d) auttaa jakamaan tietoa ja tarjoamaan 
koulutusta terveydenhuollon 
ammattihenkilöille 
e) tarjota laatua ja turvallisuutta koskevia 
vertailuarvoja ja auttaa kehittämään ja 
levittämään hyviä toimintatapoja 
verkoston sisällä ja ulkopuolella 
f) auttaa jäsenvaltioita, joissa ei ole 
riittävästi potilaita, joilla on tietty sairaus, 
tai joilta puuttuu teknologiaa tai 
asiantuntemusta, tarjoamaan kattavasti 
erittäin erikoistuneita ja korkealaatuisia 
palveluja.

Or. de

Tarkistus 652
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) auttaa keskittämään tietoa 
sairauksien ehkäisemisestä sekä 
merkittävien ja yleisten sairauksien 
hoidosta

Or. nl
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Perustelu

Eurooppalaisten osaamiskeskusten yhteistyötä ei pidä rajoittaa harvinaisiin sairauksiin.

Tarkistus 653
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) maksimoida resurssien kustannustehokas 
käyttö keskittämällä niitä tarpeen mukaan 

c) maksimoida resurssien kustannustehokas 
käyttö keskittämällä niitä lääketieteellisen
tarpeen mukaan

Or. fr

Perustelu

Taitotiedon, teknisen tarjonnan ja tutkimuskapasiteetin keskittämisen on aina perustuttava 
lääketieteelliseen ja tieteellisen tarpeeseen. Keskittäminen on toteutettava laadullisten 
kriteerien mukaisesti. Kyse on pikemminkin entistä paremmasta potilaasta huolehtimisesta 
kuin rahoitusvaatimuksiin vastaamisesta. 

Tarkistus 654
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) ottaa käyttöön välineitä, joilla voidaan 
käyttää parhaalla mahdollisella tavalla 
olemassa olevia terveydenhuollon 
resursseja vakavissa 
onnettomuustilanteissa erityisesti 
rajatylittävillä alueilla.

Or. fr
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Perustelu

Eurooppalaisissa osaamisverkostoissa on otettava huomioon vakavat onnettomuudet, joissa 
tarvitaan ensiapua.

Tarkistus 655
Kathy Sinnott

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) tarjota suunnitelmia ja menettelyjä 
erikoisterveydenhuollon resurssien 
parantamiseksi suuronnettomuuksissa tai 
laajamittaisissa hätätilanteissa etenkin 
raja-alueilla.

Or. en

Perustelu

On itsestään selvää, että onnettomuustapauksissa (tai katastrofeissa) terveydenhuoltoa on 
oltava saatavilla siten, että ennakkolupaan liittyvät hallinnolliset menettelyt ovat 
mahdollisimman vähäisiä.  

Kun raja-alueilla tarvitaan nopeaa toimintaa hätätilanteissa, tarvitaan laajaa aluetason 
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden päivystyspalveluiden välillä.    Avustavaan 
hoitohenkilökuntaan kuuluvat ovat tärkeitä näissä tilanteissa. 

Tarkistus 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy Poistetaan.
a) luettelon erityiskriteereistä ja -
edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamisverkostojen on täytettävä, mukaan 
lukien kriteerit ja edellytykset, joita 
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vaaditaan terveydenhuollon tarjoajilta, 
jotka haluavat liittyä eurooppalaiseen 
osaamisverkostoon; tarkoituksena on 
varmistaa, että
i) osaamisverkostoilla on asianmukaiset 
valmiudet huolehtia potilaiden 
diagnosoinnista ja seurannasta sekä 
potilashallinnosta, ja niillä on näyttöä 
hyvistä tuloksista tarpeen mukaan
ii) osaamisverkostoilla on riittävä valmius 
ja toimintakyky, jotta ne voivat tarjota 
asianmukaisia palveluja ja pitää yllä 
tarjottujen palvelujen laatua
iii) osaamisverkostoilla on valmiudet 
tarjota asiantuntijaneuvoja ja -
diagnooseja tai vahvistaa diagnooseja, 
laatia hyvien toimintatapojen ohjeita ja 
noudattaa niitä sekä toteuttaa tuloksiin 
tähtääviä toimia ja laadunvalvontaa
iv) osaamisverkostot voivat osoittaa 
monitieteellisen lähestymistavan asioihin
v) osaamisverkostot tarjoavat 
korkeatasoista asiantuntemusta ja 
kokemusta, jota osoittavat julkaisut, 
apurahat tai kunniavirat sekä opetus- ja 
koulutustoiminta
vi) osaamisverkostot panostavat 
voimakkaasti tutkimustyöhön
vii) osaamisverkostot osallistuvat 
epidemiologiseen seurantaan, esimerkiksi 
pitämällä rekistereitä
viii) osaamisverkostoilla on tiiviit yhteydet 
muihin asiantuntijakeskuksiin ja -
verkostoihin kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla ja ne tekevät 
yhteistyötä niiden kanssa ja niillä on 
valmiudet verkostoitua
ix) osaamisverkostoilla on tiiviit yhteydet 
potilasjärjestöihin ja ne tekevät 
yhteistyötä niiden kanssa
b) menettelyn eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi.
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Or. de

Perustelu

Kyseessä on terveydenhuoltojärjestelmien organisointiin liittyvä asia, joka kuuluu 
jäsenvaltioiden toimivaltaan. Olisi säädettävä harvinaisiin sairauksiin liittyvien tietojen ja 
kokemusten vaihtamisen tukemisesta.

Tarkistus 657
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – johdantokappale ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 3. Komissio ehdottaa
a) luettelon erityiskriteereistä ja -
edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamisverkostojen on täytettävä, mukaan 
lukien kriteerit ja edellytykset, joita 
vaaditaan terveydenhuollon tarjoajilta, 
jotka haluavat liittyä eurooppalaiseen 
osaamisverkostoon; tarkoituksena on 
varmistaa, että

a) luetteloa erityiskriteereistä ja -
edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamisverkostojen on täytettävä, mukaan 
lukien järjestelmän piiriin kuuluvat 
harvinaiset sairaudet sekä kriteerit ja 
edellytykset, joita vaaditaan 
terveydenhuollon tarjoajilta, jotka haluavat 
liittyä eurooppalaiseen osaamisverkostoon; 
tarkoituksena on varmistaa, että

Or. en

Perustelu

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 
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. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 658
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – johdantokappale ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 3. Komissio ehdottaa
a) luettelon erityiskriteereistä ja -
edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamisverkostojen on täytettävä, mukaan 
lukien kriteerit ja edellytykset, joita 
vaaditaan terveydenhuollon tarjoajilta, 
jotka haluavat liittyä eurooppalaiseen 
osaamisverkostoon; tarkoituksena on 
varmistaa, että

a) luetteloa erityiskriteereistä ja -
edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamisverkostojen on täytettävä, mukaan 
lukien luettelo huomioon otettavista 
harvinaisista sairauksista sekä kriteerit ja 
edellytykset, joita vaaditaan 
terveydenhuollon tarjoajilta, jotka haluavat 
liittyä eurooppalaiseen osaamisverkostoon;  
tarkoituksena on varmistaa, että

Or. de

Perustelu

Wie in der Begründung (Punkt 8.3) des Richtlinienvorschlags dargelegt, besteht das 
wichtigste Ziel der Europäischen Referenznetze darin, "Gesundheitsdienstleistungen für 
Patienten bereit[zu]stellen …, deren Gesundheitszustand eine verstärkte Konzentration von 
Ressourcen oder Fachwissen erfordert, um so eine erschwingliche, hochwertige und 
kostengünstige Versorgung zu ermöglichen". Dies sollte sich in dem einschlägigen Artikel der 
Richtlinie widerspiegeln. Da die Zahl der Forscher und Angehörigen der Gesundheitsberufe, 
die sich mit seltenen Krankheiten und/oder Spezialbehandlungen befassen, relativ klein ist, 
müssen die Ressourcen zum Nutzen der europäischen Patienten gebündelt werden.

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

Tarkistus 659
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 3. Komissio hyväksyy tärkeimpiä 
sidosryhmiä kuultuaan
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Or. en

Tarkistus 660
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 3. Komissio kehittää yhdessä 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
kanssa

Or. en

Perustelu

Komissio on rahoittanut pilottihankkeena noin viittä eurooppalaista osaamisverkostoa. Näitä 
hankkeita olisi arvioitava ennen sitovien kriteerien kehittämistä. Tässä vaiheessa komission 
olisi työskenneltävä yhdessä eurooppalaisen osaamisverkoston kanssa sitomattomien 
kriteerien kehittämiseksi.

Tarkistus 661
Georgs Andrejevs

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 3. Komissio hyväksyy yhteistyössä alan 
asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa

Or. en

Perustelu

Perustettaessa eurooppalaisia osaamisverkostoja on olennaisen tärkeää kuulla sidosryhmiä, 
jotta voidaan kehittää pätevä ja asianmukainen luettelo varmasti toimivista kriteereistä.
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Tarkistus 662
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luettelon erityiskriteereistä ja -
edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamisverkostojen on täytettävä, mukaan 
lukien kriteerit ja edellytykset, joita 
vaaditaan terveydenhuollon tarjoajilta, 
jotka haluavat liittyä eurooppalaiseen 
osaamisverkostoon; tarkoituksena on 
varmistaa, että

a) luettelon erityiskriteereistä ja -
edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamisverkostojen on täytettävä, mukaan 
lukien järjestelmän piiriin kuuluvat 
harvinaiset sairaudet ja hengenvaaralliset 
ja vaikeasti hoidettavat sairaudet sekä
kriteerit ja edellytykset, joita vaaditaan 
terveydenhuollon tarjoajilta, jotka haluavat 
liittyä eurooppalaiseen osaamisverkostoon; 
tarkoituksena on varmistaa, että

Or. en

Perustelu

Luettelon laatimista harvinaisista sairauksista ja hengenvaarallisista sairauksista, joihin 
potilaat voivat kuolla, jos heidän omassa maassaan ei ole asiantuntevaa hoitoa, pidetään 
tärkeänä. Esimerkiksi syöpiä varten EU:ssa on muutamia erikoishoitoa tarjoavia keskuksia, 
ja niitä on kannustettava jakamaan paremmin asiantuntemustaan.

Tarkistus 663
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luettelon erityiskriteereistä ja -
edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamisverkostojen on täytettävä, mukaan 
lukien kriteerit ja edellytykset, joita 
vaaditaan terveydenhuollon tarjoajilta, 
jotka haluavat liittyä eurooppalaiseen 
osaamisverkostoon; tarkoituksena on 
varmistaa, että

a) luettelon erityiskriteereistä ja -
edellytyksistä, jotka eurooppalaisten 
osaamisverkostojen on täytettävä, mukaan 
lukien järjestelmän piiriin kuuluvat 
harvinaiset sairaudet sekä kriteerit ja 
edellytykset, joita vaaditaan 
terveydenhuollon tarjoajilta, jotka haluavat 
liittyä eurooppalaiseen osaamisverkostoon; 
tarkoituksena on varmistaa, että
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Or. en

Tarkistus 664
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta – ix a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ix a) osaamisverkostoilla on 
asianmukaiset ja tehokkaat suhteet 
teknologiatoimittajiin;

Or. fr

Perustelu

Osaamiskeskukset pyrkivät nopeuttamaan innovatiivisen terveysteknologian levittämistä, 
mutta tekstissä ei mainita lainkaan suhteita teknologiatoimittajiin, jotka ovat merkittävä 
innovoinnin lähde. 

Tarkistus 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta – ix a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ix a) osaamisverkostot keskittyvät 
pääasiassa erittäin harvinaisten 
sairauksien tai tilojen hoitoihin, jotka 
ovat niin kalliita tai jotka vaativat niin 
korkeaa erikoistumisastetta, että 
tarvittavaa hoitoa on mahdotonta tarjota 
jokaisessa jäsenvaltiossa

Or. en

Perustelu

On tärkeää välttää tilanne, jossa hoitoon ohjaaminen eurooppalaisten osaamiskeskusten 

Adlib Express Watermark



AM\764262FI.doc 69/95 PE418.360v01-00

FI

kautta johtaa siihen, että hoitoja ei ole saatavilla lähellä kotipaikkaa.

Tarkistus 666
Colm Burke

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta – ix a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ix a) osaamisverkostot tutkivat 
mahdollisuutta yhdistää kansalliset 
yhteyspisteet ja eurooppalaiset 
osaamiskeskukset kulloisessakin 
jäsenvaltiossa yhdeksi institutionaaliseksi 
rakenteeksi.

Or. en

Perustelu

Kansalliset yhteyspisteet ja eurooppalaiset osaamisverkostot voitaisiin yhdistää, niin että 
rajatylittävästä terveydenhuollosta tietoa etsivillä potilailla olisi yksi palvelupiste.

Tarkistus 667
Karin Jöns

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) menettelyn eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi.

b) menettelyn eurooppalaisten 
osaamisverkostojen perustamiseksi ja 
edistää eurooppalaisten 
hyväksymismenettelyjen kehittämistä sen 
varmistamiseksi, että osaamisverkostoon 
kuuluvien terveydenhuollon tarjoajien 
sertifiointi toteutetaan riippumattomasti, 
objektiivisesti, avoimesti ja voittoa 
tavoittelematta.

Or. de
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Perustelu

Vain eurooppalaisella hyväksymismenettelyllä voidaan varmistaa, että osaamisverkostoon 
kuuluvat terveydenhuollon tarjoajat täyttävät varmasti vaaditut laatuvaatimukset; samalla 
otetaan huomioon toissijaisuuden vaatimukset.

Tarkistus 668
Marianne Thyssen

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

Komission teksti Tarkistus

b a) toimenpiteitä eurooppalaisten 
osaamisverkostojen kohtuuhintaisuuden 
ja maantieteellisen saatavuuden 
varmistamiseksi.

Or. nl

Perustelu

Jos tiettyä erikoishoitoa järjestetään Euroopan tasolla, sen saatavuus on edelleen taattava.

Tarkistus 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Potilaita olisi ohjattava hoitoon 
toiseen jäsenvaltioon osaamisverkostojen 
kautta silloin, kun erittäin harvinaisten 
sairauksien tai tilojen hoito on niin 
kallista tai vaatii niin korkeaa 
erikoistumisastetta, että tarvittavaa hoitoa 
on mahdotonta tarjota kyseisessä 
yksittäisessä jäsenvaltiossa ja tällainen 
hoitoon ohjaaminen näin täydentää 
kyseisen valtion terveydenhuoltoa.
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Or. en

Perustelu

On tärkeää välttää tilanne, jossa hoitoon ohjaaminen eurooppalaisten osaamiskeskusten 
kautta johtaa siihen, että hoitoja ei ole saatavilla lähellä kotipaikkaa.

Tarkistus 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltiot ovat velvollisia 
tarjoamaan kaikki hoidot, jotka eivät täytä 
3 a kohdassa määriteltyjä kriteereitä, 
mahdollisimman lähellä kotipaikkaa ja 
takaamaan alueellisesti tasavertaisen 
saatavuuden.

Or. en

Perustelu

On tärkeää välttää tilanne, jossa hoitoon ohjaaminen eurooppalaisten osaamiskeskusten 
kautta johtaa siihen, että hoitoja ei ole saatavilla lähellä kotipaikkaa.

Tarkistus 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Tässä artiklassa tarkoitettuja 
toimenpiteissä ei käytetä muualla tässä 
direktiivissä tarkoitettuja tavanomaisia 
hoidon rahoitusmekanismeja. 
Eurooppalaisten osaamisverkostojen 
kehittämiseen käytetään Euroopan 
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aluekehitysrahastoa1 (rakennerahastot). 
Osaamisverkostot tarjoavat usein hoitoa, 
jota ei ole saatavilla asuinjäsenvaltiossa, 
ja siksi esimerkiksi korvausmekanismeja 
ei sovelleta.
1 Ks. 
http:ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/inde
x_en.htm.

Or. en

Perustelu

On tärkeää selventää, kuka maksaa, kun potilaita ohjataan hoitoon eurooppalaisten 
osaamisverkostojen kautta. On myös tärkeää varmistaa, että maksut hoidetaan sillä tavalla, 
että tarvittavat hoidot ovat todella kaikkien potilaiden saatavilla ja useimpien muiden 
hoitojen tarjoamiseen lähellä kotipaikkaa ei kohdistu paineita.

Tarkistus 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
oleellisia osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 673
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
oleellisia osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy aiempaan tarkistukseen, jonka sama tekijä on esittänyt 15 artiklan 4 kohtaan. 
Komissio on rahoittanut pilottihankkeena noin viittä eurooppalaista osaamisverkostoa. Näitä 
hankkeita olisi arvioitava ennen sitovien kriteerien kehittämistä. Tässä vaiheessa komission 
olisi työskenneltävä yhdessä eurooppalaisen osaamisverkoston kanssa sitomattomien 
kriteerien kehittämiseksi.

Tarkistus 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Koealueet

Jotta tulevaisuudessa toteutettava 
terveydenhuoltopolitiikka olisi 
mahdollisimman tehokasta, komissio 
osoittaa raja-alueita koealueiksi, joissa 
rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevia 
innovatiivisia aloitteita voidaan testata, 
analysoida ja arvioida perusteellisesti.

Or. nl
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Tarkistus 675
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. sv

Perustelu

Terveydenhuollon poliittisessa ohjailussa ei ole kyse puuttumisesta esimerkiksi siihen, miten 
leikkaukset tehdään. Siinä on vahvistettava suuntaviivoja, tehtävä tehokkuusarvioita, 
annettava ohjausta rahoitusta koskevissa kysymyksissä sekä valvottava, että laatu on 
tyydyttävää ja että se vastaa terveydenhuollolle asetettuja poliittisia tavoitteita. Jäsenvaltiot 
ovat organisoineet terveydenhuoltonsa varmalla ja luotettavalla tavalla. Terveydenhuollosta, 
mukaan lukien uusia tuotteita ja menetelmiä koskevat arviot, on myös vastedes vastattava 
kansallisella tasolla, koska muutoin byrokratia saattaa lisääntyä.

Tarkistus 676
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
tarvittavat erityistoimenpiteet, joilla 
saavutetaan jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltoalan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus ja joita sovelletaan, kun 
jäsenvaltiot ottavat järjestelmät käyttöön.
Toimenpiteissä otetaan huomioon 
terveysteknologian ja lääketieteen 
kehittyminen ja noudatetaan 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
perusoikeutta asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti. Toimenpiteissä 

Komissio kehittää yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa toimenpiteitä, 
joilla edistetään tieto- ja 
viestintätekniikan yhteentoimivuutta 
sikäli kuin se on tarpeen potilaiden 
turvallisuuden varmistamiseksi 
rajatylittävässä terveydenhuollossa. 
Toimenpiteissä otetaan huomioon 
terveysteknologian ja lääketieteen 
kehittyminen ja noudatetaan 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
perusoikeutta asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti. Toimenpiteissä 
on erityisesti täsmennettävä standardit ja 
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on erityisesti täsmennettävä standardit ja 
terminologia, jotka tarvitaan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuutta varten, jotta 
varmistetaan rajatylittävien 
terveyspalvelujen turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas tarjoaminen.

terminologia, jotka tarvitaan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuutta varten, jotta 
varmistetaan rajatylittävien 
terveyspalvelujen turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas tarjoaminen.

Or. en

Perustelu

Sähköistä terveydenhuoltoa koskevat toimenpiteet on suunniteltava perusteellisesti ennen 
sitovien standardien hyväksymistä. Jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet toimiin sähköistä 
terveydenhuoltoa koskevan vuoden 2004 toimintasuunnitelman yhteydessä, jotta sähköisen 
terveydenhuollon teknologiat saataisiin laajamittaisesti käyttöön vuoteen 2010 mennessä. 
Tällä direktiivillä ei pitäisi mitätöidä suunnitelman toteutumista.

Tarkistus 677
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
tarvittavat erityistoimenpiteet, joilla 
saavutetaan jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltoalan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus ja joita sovelletaan, kun 
jäsenvaltiot ottavat järjestelmät käyttöön. 
Toimenpiteissä otetaan huomioon 
terveysteknologian ja lääketieteen 
kehittyminen ja noudatetaan 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
perusoikeutta asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti. Toimenpiteissä 
on erityisesti täsmennettävä standardit ja 
terminologia, jotka tarvitaan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuutta varten, jotta 
varmistetaan rajatylittävien
terveyspalvelujen turvallinen, 

Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
tarvittavat erityistoimenpiteet, joilla 
saavutetaan jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltoalan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus ja joita sovelletaan, kun 
jäsenvaltiot ottavat järjestelmät käyttöön. 
Toimenpiteet ovat kussakin jäsenvaltiossa 
sovellettavan tietosuojalainsäädännön 
mukaisia, ja niissä otetaan huomioon 
terveysteknologian ja lääketieteen 
kehittyminen ja noudatetaan 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
perusoikeutta. Toimenpiteissä on erityisesti 
täsmennettävä standardit ja terminologia, 
jotka tarvitaan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuutta varten, jotta 
varmistetaan rajatylittävien 
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korkealaatuinen ja tehokas tarjoaminen. terveyspalvelujen turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas tarjoaminen.

Or. en

Tarkistus 678
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
tarvittavat erityistoimenpiteet, joilla 
saavutetaan jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltoalan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus ja joita sovelletaan, kun 
jäsenvaltiot ottavat järjestelmät käyttöön. 
Toimenpiteissä otetaan huomioon 
terveysteknologian ja lääketieteen 
kehittyminen ja noudatetaan 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
perusoikeutta asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti. Toimenpiteissä 
on erityisesti täsmennettävä standardit ja 
terminologia, jotka tarvitaan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuutta varten, jotta 
varmistetaan rajatylittävien 
terveyspalvelujen turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas tarjoaminen.

Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
tarvittavat erityistoimenpiteet, joilla 
saavutetaan jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltoalan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus ja joita sovelletaan, kun 
jäsenvaltiot ottavat järjestelmät käyttöön. 
Toimenpiteissä otetaan huomioon 
terveysteknologian ja lääketieteen 
kehittyminen ja noudatetaan 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
perusoikeutta kunkin jäsenvaltion asiaa 
koskevien tietosuojalakien mukaisesti. 
Toimenpiteissä on erityisesti täsmennettävä 
standardit ja terminologia, jotka tarvitaan 
tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuutta varten, jotta 
varmistetaan rajatylittävien 
terveyspalvelujen turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas tarjoaminen.

Or. de
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Tarkistus 679
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
tarvittavat erityistoimenpiteet, joilla 
saavutetaan jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltoalan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus ja joita sovelletaan, kun 
jäsenvaltiot ottavat järjestelmät käyttöön. 
Toimenpiteissä otetaan huomioon 
terveysteknologian ja lääketieteen 
kehittyminen ja noudatetaan 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
perusoikeutta asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti. Toimenpiteissä 
on erityisesti täsmennettävä standardit ja 
terminologia, jotka tarvitaan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuutta varten, jotta 
varmistetaan rajatylittävien 
terveyspalvelujen turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas tarjoaminen.

Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
tarvittavat erityistoimenpiteet, joilla 
saavutetaan jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltoalan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus ja joita sovelletaan, kun 
jäsenvaltiot ottavat järjestelmät käyttöön. 
Toimenpiteissä otetaan huomioon 
terveysteknologian ja lääketieteen 
kehittyminen ja noudatetaan 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
perusoikeutta asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti.  Toimenpiteissä 
on erityisesti täsmennettävä: 

– standardit ja terminologia, jotka tarvitaan 
tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuutta varten, jotta 
varmistetaan rajatylittävien 
terveyspalvelujen turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas tarjoaminen;
– säännöt, jotka koskevat potilastietojen 
saatavuutta ja erityisesti potilaan 
nimenomaisen suostumuksen saamista 
hänen potilastietoihinsa tutustumiseksi.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää laatia tiukat standardit potilastietojen saamisesta sekä säännöt nimenomaisen 
suostumuksen saamisesta potilastietoihin tutustumiseksi.
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Tarkistus 680
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti
tarvittavat erityistoimenpiteet, joilla 
saavutetaan jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltoalan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus ja joita sovelletaan, kun 
jäsenvaltiot ottavat järjestelmät käyttöön. 
Toimenpiteissä otetaan huomioon 
terveysteknologian ja lääketieteen 
kehittyminen ja noudatetaan 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
perusoikeutta asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti. Toimenpiteissä 
on erityisesti täsmennettävä standardit ja 
terminologia, jotka tarvitaan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuutta varten, jotta 
varmistetaan rajatylittävien 
terveyspalvelujen turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas tarjoaminen.

Jäsenvaltiot hyväksyvät tarvittavat 
erityistoimenpiteet, joilla saavutetaan 
jäsenvaltioiden terveydenhuoltoalan tieto-
ja viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus ja joita sovelletaan, kun 
jäsenvaltiot ottavat järjestelmät käyttöön. 
Toimenpiteissä otetaan huomioon 
terveysteknologian ja lääketieteen 
kehittyminen ja noudatetaan 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
perusoikeutta asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti. Toimenpiteissä 
on erityisesti täsmennettävä standardit ja 
terminologia, jotka tarvitaan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuutta varten, jotta 
varmistetaan rajatylittävien 
terveyspalvelujen turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas tarjoaminen.

Or. de

Tarkistus 681
Georgs Andrejevs

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisen terveydenhuollon palveluja ja 
muita etälääketieteen palveluja 
käytettäessä
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a) noudatetaan samoja ammatillisia ja 
lääketieteellisiä laatu- ja 
turvallisuusvaatimuksia kuin käytettäessä 
muita kuin sähköisiä terveydenhuollon 
palveluja
b) potilaille tarjotaan riittävä suoja 
etenkin ottamalla käyttöön lääkäreitä 
koskevia asianmukaisia 
sääntelyvaatimuksia, jollaisia sovelletaan 
myös muun kuin sähköisen 
terveydenhuollon tarjoamiseen.

Or. en

Perustelu

Uusi teknologia ei pelkästään tarjoa edistystä vaan saattaa myös johtaa terveydenhuollon 
tieto- ja viestintätekniikan mahdolliseen väärinkäyttöön, mistä aiheutuu riskejä potilaille. 
Siksi näihin palveluihin on sovellettava samantasoisia laatu- ja turvallisuustakeita kuin 
"tavanomaisiin" lääketieteellisiin toimenpiteisiin.

Tarkistus 682
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköisen terveydenhuollon palveluja ja 
muita etälääketieteen palveluja 
käytettäessä noudatetaan laatu- ja 
turvallisuusvaatimuksia, joita sovelletaan 
myös muun kuin sähköisen 
terveydenhuollon tarjoamiseen.

Or. en
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Tarkistus 683
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. sv

Perustelu

Terveydenhuollon poliittisessa ohjailussa ei ole kyse puuttumisesta esimerkiksi siihen, miten 
leikkaukset tehdään. Siinä on vahvistettava suuntaviivoja, tehtävä tehokkuusarvioita, 
annettava ohjausta rahoitusta koskevissa kysymyksissä sekä valvottava, että laatu on 
tyydyttävää ja että se vastaa terveydenhuollolle asetettuja poliittisia tavoitteita. Jäsenvaltiot 
ovat organisoineet terveydenhuoltonsa varmalla ja luotettavalla tavalla. Terveydenhuollosta, 
mukaan lukien uusia tuotteita ja menetelmiä koskevat arviot, on myös vastedes vastattava 
kansallisella tasolla, koska muutoin byrokratia saattaa lisääntyä.

Tarkistus 684
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Uuden terveysteknologian hallintoa 
koskeva yhteistyö

Terveysteknologian hallintoa koskeva 
yhteistyö

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveysteknologian arvioinnista vastaavat 
kansalliset viranomaiset tai elimet 
yhdistävän verkoston kehittämistä ja 
toimintaa.

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveysteknologian arvioinnista vastaavat 
kansalliset viranomaiset tai elimet 
yhdistävän verkoston kehittämistä ja 
toimintaa.

1 a. Komissio perustaa Euroopan 
parlamenttia kuullen verkostolle 
toimintakehyksen, joka perustuu hyvän 
hallintotavan periaatteisiin, kuten 
avoimuuteen, objektiivisuuteen, 
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oikeudenmukaisiin menettelyihin, ja 
kaikkien asiaankuuluvien 
yhteiskuntaryhmien sidosryhmien, kuten 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden, 
potilaiden, tutkijoiden ja alan 
elinkeinonharjoittajien, laajaan ja täyteen 
osallistumiseen.

2. Terveysteknologian arviointia 
käsittelevän verkoston tavoitteena on

2. Terveysteknologian arviointia 
käsittelevän verkoston tavoitteena on

a) tukea kansallisten viranomaisten tai 
elinten välistä yhteistyötä

a) tukea kansallisten viranomaisten tai 
elinten välistä yhteistyötä

a a) löytää kestäviä tapoja tasapainottaa 
tavoitteet, jotka koskevat lääkkeiden 
saantia, innovoinnin palkitsemista ja 
terveydenhuoltobudjettien hoitamista
a b) kehittää avoimia, puolueettomia, 
osallistavia ja nopeita menettelyjä ja 
menetelmiä, joissa kaikki tavoitteet 
otetaan tasapuolisesti huomioon
a c) varmistaa kaikkien asiaankuuluvien 
yhteiskuntaryhmien, etenkin potilaiden, 
lääketieteellisen yhteisön, tutkijoiden ja 
alan elinkeinonharjoittajien, täysi 
osallistuminen

b) tukea puolueettomien, luotettavien, 
nopeiden, avointen ja siirrettävien tietojen 
tarjoamista terveysteknologian lyhyen ja 
pitkän aikavälin tehokkuudesta ja 
mahdollistaa näiden tietojen tehokas vaihto 
kansallisten viranomaisten tai elinten 
välillä.

b) tukea puolueettomien, luotettavien, 
nopeiden, avointen ja siirrettävien tietojen 
tarjoamista terveysteknologian lyhyen ja 
pitkän aikavälin tehokkuudesta ja 
mahdollistaa näiden tietojen tehokas vaihto 
kansallisten viranomaisten tai elinten 
välillä.

3. Jäsenvaltioiden on nimettävä 1 kohdassa 
tarkoitettuun verkostoon osallistuvat 
viranomaiset tai elimet ja ilmoitettava 
komissiolle näiden viranomaisten tai 
elinten nimi ja yhteystiedot.

3. Jäsenvaltioiden on nimettävä 1 kohdassa 
tarkoitettuun verkostoon osallistuvat 
viranomaiset tai elimet. Komissio sallii 
ainoastaan sellaisten viranomaisten 
liittymisen verkostoon, jotka täyttävät 
hyvää hallintotapaa koskevat periaatteet.

4. Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
verkoston perustamista ja hallintoa varten 
tarvittavat toimenpiteet ja täsmentää, 
minkä luonteisia ja tyyppisiä tietoja 
vaihdetaan.

4. Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
verkoston perustamista ja hallintoa varten 
tarvittavat toimenpiteet edellä mainittujen 
tavoitteiden mukaisesti ja täsmentää, 
minkä luonteisia ja tyyppisiä tietoja 
vaihdetaan.
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Or. en

Perustelu

Ehdotetun verkoston toiminnassa on noudatettava hyvän hallintotavan periaatteita, jotka 
vahvistetaan komission valkoisessa kirjassa eurooppalaisesta hallintotavasta (2001), etenkin 
avoimuutta, vastuun kantamista, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Terveysteknologian 
arviointia koskevalla yhteistyöllä pitäisi edistää avoimia, puolueettomia, osallistavia ja 
nopeita menettelyjä. Komission olisi siksi hyväksyttävä vain sellaisia terveysteknologian 
arviointia käsitteleviä viranomaisia, jotka täyttävät nämä vaatimukset. Tämä tarkistus liittyy 
johdanto-osan 43 kappaleeseen esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 685
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uuden terveysteknologian hallintoa 
koskeva yhteistyö 

Terveysteknologian hallintoa koskeva 
yhteistyö

Or. en

Perustelu

Kaikkea terveysteknologiaa on arvioitava, myös nykyistä teknologiaa. Se voi helpottaa 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmien resurssien asianmukaista kohdentamista.

Tarkistus 686
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveysteknologian arvioinnista vastaavat 
kansalliset viranomaiset tai elimet 
yhdistävän verkoston kehittämistä ja 
toimintaa.

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveysteknologian arvioinnista vastaavat 
kansalliset viranomaiset tai elimet 
yhdistävän verkoston kehittämistä ja 
toimintaa. Sen toiminta perustuu hyvän 
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hallintotavan periaatteisiin, kuten 
avoimuuteen, objektiivisuuteen, 
oikeudenmukaisiin menettelyihin, ja 
kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien, 
kuten terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden, potilaiden, 
tutkijoiden ja alan 
elinkeinonharjoittajien, täyteen 
osallistumiseen, paitsi tapauksissa, joissa 
kansallinen lainsäädäntö estää yhden tai 
useamman sidosryhmän osallistumisen.

Or. en

Tarkistus 687
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveysteknologian arvioinnista vastaavat 
kansalliset viranomaiset tai elimet 
yhdistävän verkoston kehittämistä ja 
toimintaa.

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveysteknologian arvioinnista vastaavat 
kansalliset viranomaiset tai elimet 
yhdistävän verkoston kehittämistä ja 
toimintaa. Jäsenvaltioiden on verkon 
toiminnan varmistamiseksi perustettava 
järjestelmä, joka perustuu hyvän 
hallintotavan periaatteisiin, kuten 
avoimuuteen, objektiivisuuteen, 
oikeudenmukaisiin menettelyihin, ja 
kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien, 
kuten työmarkkinaosapuolten, 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden, 
potilaiden, tutkijoiden ja alan 
elinkeinonharjoittajien, täyteen 
osallistumiseen.

Or. en

Perustelu

Uuden terveysteknologian hallintoa koskevan yhteistyön edistämiseen tähtäävän verkoston 
perustamiseen olisi otettava mukaan kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät, myös 
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työmarkkinaosapuolet.

Tarkistus 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveysteknologian arvioinnista vastaavat 
kansalliset viranomaiset tai elimet 
yhdistävän verkoston kehittämistä ja 
toimintaa.

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
terveysteknologian arvioinnista vastaavat 
kansalliset viranomaiset tai elimet 
yhdistävän verkoston kehittämistä ja 
toimintaa. Jäsenvaltioiden on verkon 
toiminnan varmistamiseksi perustettava 
järjestelmä, joka perustuu hyvän 
hallintotavan periaatteisiin, kuten 
avoimuuteen, objektiivisuuteen, 
oikeudenmukaisiin menettelyihin, ja 
kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien, 
kuten työmarkkinaosapuolten, 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden, 
potilaiden, tutkijoiden ja alan 
elinkeinonharjoittajien, täyteen 
osallistumiseen.

Or. en

Perustelu

Uuden terveysteknologian hallintoa koskevan yhteistyön edistämiseen tähtäävän verkoston 
perustamiseen olisi otettava mukaan kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät, myös 
työmarkkinaosapuolet.

Tarkistus 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
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terveysteknologian arvioinnista vastaavat 
kansalliset viranomaiset tai elimet 
yhdistävän verkoston kehittämistä ja 
toimintaa.

terveysteknologian arvioinnista vastaavat 
kansalliset viranomaiset tai elimet 
yhdistävän verkoston kehittämistä ja 
toimintaa. Jäsenvaltioiden on verkon 
toiminnan varmistamiseksi perustettava 
järjestelmä, joka perustuu hyvän 
hallintotavan periaatteisiin, kuten 
avoimuuteen, objektiivisuuteen, 
oikeudenmukaisiin menettelyihin, ja 
kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien, 
kuten työmarkkinaosapuolten, 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden, 
potilaiden, tutkijoiden ja alan 
elinkeinonharjoittajien, täyteen 
osallistumiseen.

Or. en

Perustelu

Uuden terveysteknologian hallintoa koskevan yhteistyön edistämiseen tähtäävän verkoston 
perustamiseen olisi otettava mukaan kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät, myös 
työmarkkinaosapuolet.

Tarkistus 690
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii Euroopan 
parlamentin suostumuksella verkostoa 
varten toimintakehyksen, joka perustuu 
hyvän hallintotavan periaatteisiin, 
menettelyjen avoimuus, objektiivisuus ja 
puolueettomuus mukaan luettuina, ja 
kaikkien asianomaisten 
yhteiskuntaryhmien osallistumiseen, 
lääkärit, potilaat ja elinkeinonharjoittajat 
mukaan luettuina.

Or. fr
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Perustelu

Jotta varmistetaan, että kansallisten viranomaisten tai terveysteknologian arvioinnista 
vastaavien elinten välinen yhteistyö johtaa tasapuoliseen, järkevään ja avoimeen 
päätöksentekoprosessiin, verkoston on oltava avoin sidosryhmien osallistumiselle.

Tarkistus 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Verkoston työskentely perustuu 
toimintakehykseen, joka pohjautuu hyvän 
hallintotavan periaatteisiin. Nämä 
periaatteet kattavat muun muassa 
menettelyjen avoimuuden, muodollisen 
muutoksenhakuoikeuden, 
objektiivisuuden, puolueettomuuden sekä 
kaikkien asianomaisten eturyhmien 
täysipainoisen osallistumisen.

Or. de

Perustelu

Sekä verkoston työn tulosten laatu että uskottavuus paranee, kun sovelletaan hyvän 
hallintotavan periaatteita, kuten menettelyjen avoimuutta ja muutoksenhakuoikeutta. 
Eturyhmät, kuten potilaat, lääkärit ja lääketeollisuus, voivat tuoda huomattavaa lisäarvoa 
terveysteknologian arviointiin, ja ne olisi siksi otettava täysipainoisesti mukaan toimintaan. 

Tarkistus 692
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Terveysteknologian arviointia 
käsittelevän verkoston tavoitteena on

2. Terveysteknologian arviointia 
käsittelevän verkoston tavoitteena on

a) tukea kansallisten viranomaisten tai a) löytää kestäviä ratkaisuja 
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elinten välistä yhteistyötä kansanterveyttä ja lääkkeiden saatavuutta 
koskevien tavoitteiden, innovoinnin 
palkitsemisen ja terveydenhuollon 
budjettien hallinnoinnin 
tasapainottamiseksi;
a a) kehittää näitä tavoitteita varten 
avoimia menetelmiä ja metodologiaa;
a b) varmistaa kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien, etenkin potilaiden, 
lääketieteellisen yhteisön ja 
toiminnanharjoittajien, osallistuminen 
valintoihin, jotka voivat vaikuttaa 
kansanterveyteen, innovointiin ja 
Euroopan unionin kilpailukykyyn 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

b) tukea puolueettomien, luotettavien, 
nopeiden, avointen ja siirrettävien tietojen 
tarjoamista terveysteknologian lyhyen ja 
pitkän aikavälin tehokkuudesta ja 
mahdollistaa näiden tietojen tehokas vaihto 
kansallisten viranomaisten tai elinten 
välillä. 

b) tukea puolueettomien, luotettavien, 
nopeiden, avointen ja siirrettävien tietojen 
tarjoamista terveysteknologian lyhyen ja 
pitkän aikavälin tehokkuudesta ja 
mahdollistaa näiden tietojen tehokas vaihto
kansallisten viranomaisten tai elinten 
välillä.

b a) analysoida, minkä luonteisia ja 
tyyppisiä tietoja vaihdetaan.

Or. fr

Perustelu

Verkoston tärkeimmän tavoitteen on oltava terveysteknologian arviointia koskevan tavoitteen 
mukainen: terveydenhuollon resurssien optimaalinen käyttö terveysjärjestelmien kestävän 
rahoituksen varmistamiseksi, lääkkeiden nopea saatavuus potilaille ja lääketieteellisen 
innovoinnin huomioon ottaminen. Verkoston on käsitettävä kaikki sidosryhmät, kuten 
päätelmissä ja foorumin suosituksissa on mainittu.

Tarkistus 693
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukea puolueettomien, luotettavien, b) tukea puolueettomien, luotettavien, 
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nopeiden, avointen ja siirrettävien tietojen 
tarjoamista terveysteknologian lyhyen ja 
pitkän aikavälin tehokkuudesta ja 
mahdollistaa näiden tietojen tehokas vaihto 
kansallisten viranomaisten tai elinten 
välillä.

nopeiden, avointen ja siirrettävien tietojen 
tarjoamista terveysteknologian lyhyen ja 
pitkän aikavälin tehokkuudesta sekä 
mahdollisista sivuvaikutuksista ja 
yhteiskunnallisista vaikutuksista ja 
mahdollistaa näiden tietojen tehokas vaihto 
kansallisten viranomaisten tai elinten 
välillä.

Or. de

Perustelu

Tässä artiklassa säädetään terveydenhuollon tekniikan vaikutusten arvioinnista vastaavien 
tahojen yhteistyöstä. Näillä tahoilla ei ole tietoa pelkästään tehokkuudesta vaan myös 
mahdollisista sivuvaikutuksista ja yhteiskunnallisista muutoksista. Myös näistä kysymyksistä 
olisi vaihdettava tietoa.

Tarkistus 694
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti verkoston perustamista ja 
hallintoa varten tarvittavat toimenpiteet ja 
täsmentää, minkä luonteisia ja tyyppisiä 
tietoja vaihdetaan.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 695
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 4. Komissio kehittää yhteistyössä 
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kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti verkoston perustamista ja 
hallintoa varten tarvittavat toimenpiteet ja 
täsmentää, minkä luonteisia ja tyyppisiä 
tietoja vaihdetaan.

jäsenvaltioiden kanssa verkoston 
perustamista ja hallintoa varten tarvittavat 
toimenpiteet ja täsmentää, minkä luonteisia 
ja tyyppisiä tietoja vaihdetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ei tarvitse hyväksyä sitovia toimenpiteitä terveysteknologian arviointia 
käsittelevän verkoston hallintoa varten.

Tarkistus 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti verkoston perustamista ja 
hallintoa varten tarvittavat toimenpiteet ja 
täsmentää, minkä luonteisia ja tyyppisiä 
tietoja vaihdetaan.

4. Komissio hyväksyy 19 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti verkoston perustamista ja 
hallintoa varten tarvittavat toimenpiteet ja 
täsmentää, minkä luonteisia ja tyyppisiä 
tietoja vaihdetaan.

Or. de

Perustelu

Kohdassa viitataan sovellettavaan komitologiamenettelyyn. Euroopan parlamentilla on tässä 
tärkeässä asiassa oltava mahdollisuus vaikuttaa uuden menettelyn (valvontaoikeus) 
mukaisesti.
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Tarkistus 697
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
verkoston perustamista ja hallintoa varten 
tarvittavat toimenpiteet ja täsmentää, 
minkä luonteisia ja tyyppisiä tietoja 
vaihdetaan.

4. Komissio hyväksyy 19 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
verkoston perustamista, hallintoa ja 
avoimuutta varten tarvittavat toimenpiteet.

Or. fr

Perustelu

Verkoston on toimittava avoimesti, jotta varmistetaan, että tietojen vaihdon jälkeen tehtävät 
päätökset ovat luotettavia.

Verkoston on määriteltävä, minkä tyyppisiä tietoja vaihdetaan. Kaikkien verkostoon kuuluvien 
tahojen on osallistuttava keskusteluun, jonka on oltava yksi verkoston päätoiminnoista.

Tarkistus 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 
kohdassa tarkoitetut tiedot komissiolle 
vähintään vuosittain, lukuun ottamatta 
tietoja, jotka jo kerätään direktiivin 
2005/36/EY mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 
kohdassa tarkoitetut tiedot komissiolle 
vähintään vuosittain tilastollisiin 
tarkoituksiin, lukuun ottamatta tietoja, 
jotka jo kerätään direktiivin 2005/36/EY 
mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan mukainen tietojen keruu 
toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 
siirtotyöläisten sosiaaliturvan 
hallintotoimikunnan tiedonkeruun 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 700
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka 
puheenjohtajana toimii komission edustaja.

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka 
puheenjohtajana toimii jäsenvaltioiden
edustaja.

Komitea kuulee sidosryhmiä, kuten 
rahoittajien edustajia, keskinäiset yhtiöt 
mukaan luettuina, potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilökuntaa 
(sairaalat mukaan luettuina), jos se pitää 
sitä tarpeellisena tai jos joku 
sidosryhmistä sitä pyytää. 

Or. fr

Perustelu

Terveydenhuollon alalla toimivaltaisia ovat ainoastaan jäsenvaltiot, joten on niiden 
edustajien tehtävä toimia komitean puheenjohtajana. Lisäksi sen on voitava kuulla muita 
osapuolia.

Adlib Express Watermark



PE418.360v01-00 92/95 AM\764262FI.doc

FI

Tarkistus 701
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka 
puheenjohtajana toimii komission 
edustaja.

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka 
puheenjohtajana toimivat jäsenvaltiot. 
Komiteassa voi olla myös potilaiden, 
maksajaorganisaatioiden ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
edustajia.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu komitologiamenettely johtaa siihen, ettei prosessi ole avoin eikä demokraattinen. 
Prosessin avoimuuden lisäämiseksi jäsenvaltioilla ja sidosryhmillä olisi oltava suurempi 
rooli.

Tarkistus 702
Georgs Andrejevs

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka 
puheenjohtajana toimii komission edustaja.

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka 
puheenjohtajana toimii komission edustaja. 
Tällöin komissio varmistaa, että 
asiaankuuluvien potilas- ja 
ammattiryhmien asiantuntijoita kuullaan 
asianmukaisesti etenkin tämän direktiivin 
täytäntöönpanon yhteydessä, ja antaa 
perustellun raportin näistä kuulemisista. 

Or. en
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Perustelu

Tämän direktiivin täytäntöönpano onnistuu vain, jos kaikki asiaankuuluvat osapuolet 
osallistuvat siihen. Siksi olisi perustettava asianmukainen kuulemismekanismi avustamaan 
tätä "rajatylittävän terveydenhuollon komiteaa". 

Tarkistus 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii viiden vuoden kuluessa 22 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä raportin tämän direktiivin 
toiminnasta ja toimittaa sen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Komissio laatii kolmen vuoden kuluessa 
22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä, ja sen jälkeen vähintään 
joka viides vuosi, raportin tämän 
direktiivin toiminnasta ja toimittaa sen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Raportissa kiinnitetään erityistä huomiota 
tämän direktiivin soveltamisesta 
taloudellisesta ja maantieteellisestä 
näkökulmasta seuraaviin 
terveydenhuollon ja terveyspalvelujen 
saantiin sekä  potilaiden ja 
jäsenvaltioiden kaikkien terveydenhuollon 
toimijoiden liikkuvuuteen kohdistuviin 
vaikutuksiin. Raporttiin sisältyvät kaikki 
jäsenvaltioiden sidosryhmät ja kaikki 
toimijat, infrastruktuurit ja 
terveydenhuoltojärjestelmät, sairaalat ja 
rahoittajat mukaan luettuina. Komissio 
liittää tarpeen vaatiessa raporttiin 
lainsäädännön muuttamista koskevia 
ehdotuksia.

Or. fr

Perustelu

On välttämätöntä tarkentaa raporttien määräaikoja, erityisesti huomioonotettavia seikkoja 
sekä sidosryhmiä, jotka on ehdottomasti otettava mukaan tämän direktiivin  täytäntöönpanoa 
ja soveltamista koskevaan arviointiprosessiin.
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Tarkistus 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio huolehtii siitä, että kerätään 
tarvittavat tiedot potilaiden ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
rajatylittävän liikkumisen 
kartoittamiseksi, jotta mahdollisiin 
kielteisiin vaikutuksiin voidaan 
tarvittaessa puuttua ajoissa ja myönteisiä 
vaikutuksia voidaan tehostaa. Komissio 
sisällyttää kyseiset tiedot 1 kohdassa 
tarkoitettuun raporttiin.

Or. nl

Tarkistus 705
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten ja rajoittamatta 22 artiklan 
säännösten soveltamista jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, 
jotka ne ovat ottaneet käyttöön, 
muuttaneet tai pitäneet voimassa 8 ja 9 
artiklassa säädettyjen menettelyiden
täytäntöönpanemiseksi.

Tätä varten ja rajoittamatta 22 artiklan 
säännösten soveltamista jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, 
joita ne toteuttavat direktiivin
täytäntöönpanemiseksi.

Or. nl

Perustelu

Palveludirektiiviin sisältyy keskinäinen arviointimenettely. Vastaava menettely olisi otettava 
käyttöön myös 5 artiklan suhteen, jossa toistetaan yleiset periaatteet, jotka esitettiin 
Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa 6. kesäkuuta 2006, jotta avoimesta 
koordinointimenetelmästä saadaan sitovampi ottaen huomioon terveydenhuoltojärjestelmien 
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erot ja jäsenvaltioiden toimivalta organisoida järjestelmänsä.

Tarkistus 706
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään … [yksi vuosi
voimaantulosta]. 

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään … [kolme vuotta
voimaantulosta]. 

Or. fr

Perustelu

Näin lyhyttä voimaan saattamista koskevaa määräaikaa on mahdotonta noudattaa. Vaikuttaa 
siltä, että komission vaikutustenarvioinnissa ei ole ymmärretty kaikkia mahdollisia 
vaikutuksia, joita seuraa potilaiden liikkuvuuden lisääntymisestä ja 
terveydenhuoltojärjestelmiemme tarvittavasta kehityksestä.
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