
PA\761580FI.doc PE418.180v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Oikeudellisten asioiden valiokunta

2008/0142(COD)

14.1.2009

LAUSUNTOLUONNOS
oikeudellisten asioiden valiokunnalta

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rajatylittävässä 
terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista
(KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

Valmistelija: Diana Wallis



PE418.180v01-00 2/11 PA\761580FI.doc

FI

PA_Legam



PA\761580FI.doc 3/11 PE418.180v01-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille, että yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot ovat 
lisänneet oikeusvarmuutta asioissa, jotka liittyvät potilaan oikeuteen saada 
terveydenhoitopalveluja muussa kuin omassa kotijäsenvaltiossaan. Hän korostaa, että asia on 
erittäin tärkeä ja liittyy monien EU-kansalaisten arkeen ja hyvinvointiin, erityisesti väestön 
ikääntymisen vuoksi.

Valmistelija vahvistaa oikeusperustan valinnan ja katsoo, että direktiiviehdotus on 
toissijaisuusperiaatteen mukainen. Kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä voidaan sen avulla 
suojella ja lievittää huolta direktiiviehdotuksen vaikutuksista niiden tulevaan rahoitukseen. 

Valmistelija panee merkille myös direktiivin ja asetuksen N:o 1408/711 keskinäisvaikutuksen 
tärkeyden ja direktiivin täydentävän luonteen asetukseen nähden. On varsin tärkeää huomata, 
että ehdotuksen tarkoituksena ei ole korvata nykyisiä asetuksen mukaisia rajatylittävän 
terveydenhuollon puitteita. Asetuksessa N:o 1408/71 on itse asiassa kyse kansallisten 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta, kun taas direktiiviehdotuksen ja asetuksen 
N:o 1408/71 etuuksia koskevat säännökset määrittelevät vaihtoehtoiset menettelytavat 
toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneiden sairaanhoitokustannusten maksettavaksi ottamisesta. 
Näin potilaalla on mahdollisuus valita: vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö voi joko käyttää 
hyväkseen asetuksen menettelytapaa tai valita direktiiviehdotuksen mukaisen järjestelmän. 
Direktiiviehdotuksessa EU:n kansalaisille annetaan oikeus hakeutua muuhun kuin 
sairaalahoitoon toisessa jäsenvaltiossa ilman kansallisen terveydenhoitojärjestelmän etukäteen 
myöntämää lupaa. Potilaan on ensin itse maksettava hoidosta ja haettava sitten korvausta 
kansallisesta järjestelmästä. Ehdotuksen mukaisesti korvaus kattaa ne hoidon kustannukset, 
jotka kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän mukaisesti olisi maksettu, jos hoito olisi annettu 
potilaan kotimaassa. 

Koska direktiiviin liittyy joitakin kansainvälisen yksityisoikeuden piiriin kuuluvia asioita 
(korvausvaatimuksia voi sairaanhoitoa annettaessa nousta esille sekä vahingonkorvaus- että 
sopimuslainsäädännön mukaisesti), valmistelija on erityisesti pyrkinyt korostamaan, että 
asiassa sovelletaan yhteisön tuomiovaltaa ja sovellettavaa lainsäädäntöä koskevia sääntöjä. 
Mitään ristiriitaa Rooma I-2 tai Rooma II-3 asetuksen suhteen ei ole.

Esittelijä haluaa kuitenkin muistuttaa "avoinna olevista asioista", koska parlamentti odottaa 
komission lupaamaa tutkimusta henkilövahinkoja koskevista tapauksista. Tämän vuoksi hän 
on katsonut tarpeelliseksi sisällyttää direktiiviehdotukseen Rooma II -asetuksen vahinkoja 
koskevan johdanto-osan kappaleen.

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1408/71, annettu 14.6.1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön 
alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 
(EYVL L 148, 5.6.1974, s. 35).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17.6. 2008, sopimusvelvoitteisiin 
sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 11.7. 2007, sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40).
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Lopuksi esittelijä haluaa todeta tuomiovaltaan ja Bryssel I1 -asetuksen soveltamiseen liittyen, 
että silloin kun tuomioistuimen päätöksessä asiassa Odenbreit2 määritellyt ehdot täyttyvät, 
hoitovirheen vuoksi vahinkoa kärsineen osapuolen olisi voitava nostaa kanne 
vakuutuksenantajaansa vastaan kotijäsenvaltiossaan. 

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Sen estämättä, mitä edellä 
säädetään, sopimusvelvoitteisiin tai 
sopimukseen perustumattomiin 
velvoitteisiin perustuvissa 
korvausvaatimuksissa sovellettava 
lainsäädäntö määräytyy Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 17 päivänä 
kesäkuuta 2008 sopimusvelvoitteisiin 
sovellettavasta laista annetun asetuksen 
(EY) N:o 593/2008 (Rooma I)1 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
11 päivänä heinäkuuta 2007 sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin 
sovellettavasta laista annetun asetuksen 
(EY) N:o 864/2007Rooma II)2 säännösten
mukaisesti. Tuomiovalta määräytyy 
neuvoston 22 päivänä joulukuuta 2000 
tuomioistuimen toimivallasta sekä 
tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen 
(EY) N:o 44/20013säännösten mukaisesti, 
mikä on ymmärrettävä siten, että ehtojen 
täyttyessä hoitovirheen vuoksi vahinkoa 

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22.12.2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, EYVL L 12, 16.01.2001, s. 1.
2 Asia C-463/06, FBTO Schadeverzekering vastaan Odenbreit, Kok. 2007, s. I-11321.
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kärsinyt osapuoli voi nostaa kanteen 
vakuutuksenantajaansa vastaan 
kotijäsenvaltiossaan. 
1 EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6.
2EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40.
3EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Lääketieteellisessä hoidossa 
tapahtuneen virheen tai laiminlyönnin 
uhrille maksettavaa vahingonkorvausta 
koskevien nykyisten kansallisten 
sääntöjen mukaan tuomioistuimen, jossa 
asia on vireillä, on henkilövahingoista 
maksettavien vahingonkorvausten 
suuruutta määritellessään niissä 
tapauksissa, joissa lääketieteellinen hoito 
on tapahtunut muussa jäsenvaltiossa kuin 
uhrin asuinvaltiossa, otettava huomioon 
kaikki yksittäisen uhrin todelliset asiaan 
liittyvät olosuhteet, mukaan lukien 
erityisesti todelliset menetykset ja 
kustannukset jälkihoidosta ja 
sairaanhoidosta.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) käytössä on riskin luonteeseen ja 
laajuuteen nähden asianmukainen 

e) käytössä on riskin luonteeseen ja 
laajuuteen nähden asianmukainen, riittävä 
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ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 
vastaava tai keskeisiltä osin 
vertailukelpoinen takuu tai järjestely sen 
alueella annettavaa hoitoa varten

ja tehokas ammatillinen vastuuvakuutus tai 
muu takuu tai järjestely sen alueella 
annettavaa hoitoa varten

Or. en

Perustelu

Huolenaiheena tässä on, että poistetun tekstin sanamuoto saattaisi oikeuttaa 
harkinnanvaraisten korvausjärjestelmien käytön

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan täytäntöönpanoa 
varten jäsenvaltioiden toteuttamissa 
toimenpiteissä on noudatettava 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annettua direktiiviä 2005/36/EY ja 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista annettua 
direktiiviä 2000/31/EY.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä asiaa käsitellään 3 artiklan 3 kohdassa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavaa 
terveydenhuoltoa koskeviin hallinnollisiin 

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

päätöksiin voidaan soveltaa kaikkia 
käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja, 
kuten hakea hallinto- ja 
oikeusviranomaisilta muutosta ja 
mahdollistaa kiireellinen menettely, jossa 
voidaan päättää myös väliaikaisista 
toimista.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joiden kautta 
potilaat saavat ilman eri pyyntöä tietoa 
toisessa jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta sekä ehdoista, joita 
sovelletaan muun muassa tilanteessa, jossa 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa, siten että ehdoissa sallitaan 
terveydenhoitoalan ammattilaisten 
suorittama jatkohoito 
vakuutusjäsenvaltiossa samoin kuin hoidon 
korvaaminen, erityisesti 5 artiklan 
1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuista 
järjestelyistä ja todennäköisten 
korvausten tasosta.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
vakiomuotoisen yhteisön formaatin 
1 kohdassa tarkoitettua tiedottamista 
varten.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toisessa jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon sovellettavat säännöt

Toisessa jäsenvaltiossa tarjottuun 
terveydenhuoltoon sovellettavat säännöt ja 
sopimusvelvoitteisiin tai sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin 
perustuviin korvausvaatimuksiin 
sovellettava lainsäädäntö

Or. en

Perustelu

Tässä säännöksessä on tarpeen erottaa toistaan terveyspalvelujen tarjoamiseen sovellettavat 
säännöt ja tällaisten palveluiden tarjoamisesta mahdollisti aiheutuviin korvausvaatimuksiin 
sovellettava lainsäädäntö.

Tarkistus 9

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, tai muussa jäsenvaltiossa kuin 
siinä, jossa terveydenhuollon tarjoaja asuu 
taikka on rekisteröity tai sijoittautunut, 
tällainen terveydenhuolto tarjotaan 5 
artiklan ja hoitojäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos terveyspalvelujen tuottaminen 
muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa 
potilas on vakuutettu, johtaa 
sopimusvelvoitteisiin tai sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin 
perustuviin korvausvaatimuksiin, 
sovellettava laki määräytyy asetusten (EY) 
N:o 593/2008 ja (EY) N:o 864/2007 
säännösten nojalla. Tuomiovalta 
määräytyy asetuksen (EY) N:o 44/2001 
säännösten nojalla, mikä on 
ymmärrettävä siten, että ehtojen täyttyessä 
hoitovirheen vuoksi vahinkoa kärsinyt 
osapuoli voi nostaa kanteen 
vakuutuksenantajaansa vastaan 
kotijäsenvaltiossaan. 

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä artiklaa ei sovelleta 
ammattipätevyyden tunnustamiseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä asiaa käsitellään nimenomaisesti 3 artiklan 3 kohdan säännöksessä.
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Tarkistus 12

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 ilman 
eri pyyntöä muun muassa sähköisesti
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. en

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

d a) tarjottava tietoa ja apua vahinkoa 
kärsineille potilaille, kun he nostavat 
kanteen vakuutuksenantajaansa vastaan 
kotijäsenvaltiossaan

Or. en

Tarkistus 14

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,
yhteistyössä alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa silloin, kun 
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ne ovat vastuussa 
terveydenhoitojärjestelmästä.

Or. en
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