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* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv patsiendiõiguste 
kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius
(KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0414);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0257/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, 
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, õiguskomisjoni ning naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Parlament võttis 9. juunil 
2005. aastal 554 poolt- ja 12 vastuhäälega 
vastu resolutsiooni patsientide liikuvuse ja 
Euroopa Liidus toimuvate 
tervishoiualaste arengute kohta1, milles 
parlament nõudis õiguskindlust ning 
selgust patsientide, tervishoiutöötajate ja 
liikmesriikide õiguste ja neid puudutavate 
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menetluste osas.
1     ELT 124 E, 25.5.2006, lk 543.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Ühenduse tervishoiusüsteemid on 
Euroopa kõrgetasemelise sotsiaalse kaitse 
keskne osa ning nad aitavad kaasa 
sotsiaalsele ühtekuuluvusele, sotsiaalsele 
õiglusele ja säästvale arengule. Nad 
moodustavad samuti osa üldhuviteenuste 
laiemast raamistikust.

(4) Ühenduse tervishoiusüsteemid on 
Euroopa kõrgetasemelise sotsiaalse kaitse 
keskne osa ning nad aitavad kaasa 
sotsiaalsele ühtekuuluvusele, sotsiaalsele 
õiglusele ja säästvale arengule.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Kohus on juba käsitlenud 
mõningaid piiriüleste tervishoiuteenustega 
seotud küsimusi, eriti muus liikmesriigis 
kui ravi saaja elukohaliikmesriik osutatud 
tervishoiuteenuste hüvitamist. Kuna 
tervishoiuteenused arvati Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 
2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ 
(teenuste kohta siseturul) kohaldamisalast 
välja, on oluline käsitleda kõnealuseid 
küsimusi konkreetses ühenduse õigusaktis, 
et saavutada Euroopa Kohtu konkreetsete 
kohtuasjade põhjal välja töötatud 
põhimõtete üldisem ja tõhusam 

(6) Euroopa Kohus on juba käsitlenud 
mõningaid piiriüleste tervishoiuteenustega 
seotud küsimusi, eriti muus liikmesriigis 
kui ravi saaja elukohaliikmesriik osutatud 
tervishoiuteenuste hüvitamist. On oluline 
käsitleda kõnealuseid küsimusi konkreetses 
ühenduse õigusaktis, et saavutada Euroopa 
Kohtu konkreetsete kohtuasjade põhjal 
välja töötatud põhimõtete üldisem ja 
tõhusam kohaldamine.
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kohaldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas direktiivis hõlmab mõiste 
„piiriülene tervishoid” järgmisi 
tervishoiuteenuste osutamise viise:

(10) Käesolevas direktiivis hõlmab mõiste 
„piiriülene tervishoid” järgmisi 
tervishoiuteenuste osutamise viise:

– tervishoiuteenuste kasutamine välismaal 
(st patsient, kes läheb ravi saamiseks teise 
liikmesriigi tervishoiuteenuse osutaja 
juurde); seda nimetatakse „patsiendi 
liikuvuseks”;

– tervishoiuteenuste kasutamine välismaal 
(st patsient, kes läheb ravi saamiseks teise 
liikmesriigi tervishoiuteenuse osutaja 
juurde); seda nimetatakse „patsiendi 
liikuvuseks”;

– tervishoiuteenuste piiriülene osutamine 
(st teenuse osutamine ühe liikmesriigi 
territooriumilt teise liikmesriigi 
territooriumile); näiteks telemeditsiini 
teenused, kaugdiagnoosimine ja retseptide 
kaugväljastamine, laboriteenused;

– tervishoiuteenuste piiriülene osutamine 
(st teenuse osutamine ühe liikmesriigi 
territooriumilt teise liikmesriigi 
territooriumile); näiteks telemeditsiini 
teenused, kaugdiagnoosimine ja retseptide 
kaugväljastamine, laboriteenused.

– tervishoiuteenuse osutaja alaline 
kohalolek (st tervishoiuteenuse osutaja 
asutamine teises liikmesriigis); 
– isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks 
teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine).

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nagu liikmesriigid on tunnustanud (11) Nagu liikmesriigid on tunnustanud 
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nõukogu järeldustes ELi 
tervishoiusüsteemide ühiste väärtuste ja 
põhimõtete kohta, on 
tervishoiusüsteemides ühenduse kõikides 
osades rida sarnaseid tööpõhimõtteid. Need 
tööpõhimõtted sisaldavad kvaliteetset ja 
ohutut arstiabi, mis põhineb 
tõendusmaterjalil ja eetikal, patsiendi 
kaasamisel, hüvitisel, põhiõigusel eraelu 
puutumatusele isikuandmete töötlemisel 
ning konfidentsiaalsusel. Patsiendid, 
tervishoiutöötajad ja tervishoiusüsteemide 
eest vastutavad ametiasutused peavad 
saama olla kindlad, et nendest ühistest 
põhimõtetest kinni peetakse ning et nende 
rakendamiseks ettenähtud struktuurid on 
olemas kogu ühenduses. Seetõttu on 
asjakohane nõuda, et kõnealuste 
tööpõhimõtete järgimise tagavad selle 
liikmesriigi ametiasutused, kelle 
territooriumil tervishoiuteenust osutatakse. 
Seda on vaja, et tagada patsientide usaldus 
piiriüleste tervishoiuteenuste suhtes, mis on 
vajalik nii patsientide liikuvuse ja siseturul 
tervishoiuteenuste osutamise vaba 
liikumise kui ka tervisekaitse kõrge taseme 
saavutamiseks. 

nõukogu järeldustes ELi 
tervishoiusüsteemide ühiste väärtuste ja 
põhimõtete kohta, on 
tervishoiusüsteemides ühenduse kõikides 
osades rida sarnaseid tööpõhimõtteid. Need 
tööpõhimõtted sisaldavad kvaliteetset ja
ohutut arstiabi, mis põhineb 
tõendusmaterjalil ja eetikal, patsiendi 
kaasamisel, hüvitisel, põhiõigusel eraelu 
puutumatusele isikuandmete töötlemisel 
ning konfidentsiaalsusel. Patsiendid, 
tervishoiutöötajad ja tervishoiusüsteemide 
eest vastutavad ametiasutused peavad 
saama olla kindlad, et nendest ühistest 
põhimõtetest kinni peetakse ning et nende 
rakendamiseks ettenähtud struktuurid on 
olemas kogu ühenduses. Seetõttu on 
asjakohane nõuda, et kõnealuste 
tööpõhimõtete järgimise tagavad selle 
liikmesriigi ametiasutused, kelle 
territooriumil tervishoiuteenust osutatakse. 
Seda on vaja, et tagada patsientide usaldus 
piiriüleste tervishoiuteenuste suhtes, mis on 
vajalik nii patsientide liikuvuse kui ka 
tervisekaitse kõrge taseme saavutamiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Võttes arvesse, et on võimatu ette 
teada, kas asjaomane tervishoiuteenuse 
osutaja osutab tervishoiuteenust teisest 
liikmesriigist või oma liikmesriigist pärit 
patsiendile, on vaja, et tervishoiuteenust 
osutataks vastavalt ühistele põhimõtetele 
ning et selgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt osutatavate tervishoiuteenuste 
tagamise nõudeid kohaldataks kõigi 

(12) Võttes arvesse, et on võimatu ette 
teada, kas asjaomane tervishoiuteenuse 
osutaja osutab tervishoiuteenust teisest 
liikmesriigist või oma liikmesriigist pärit 
patsiendile, on vaja, et tervishoiuteenust 
osutataks vastavalt ühistele põhimõtetele 
ning et selgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete 
kohaselt osutatavate tervishoiuteenuste 
tagamise nõudeid kohaldataks kõigi 
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tervishoiuteenuste suhtes, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise ja 
saamise vabadus, mis on käesoleva 
direktiivi eesmärk. Liikmesriikide 
ametiasutused peavad pidama kinni 
ühistest domineerivatest väärtustest, 
milleks on universaalsus, kvaliteetse ravi 
kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus, mida 
on tunnustanud juba ühenduse 
institutsioonid ja kõik liikmesriigid kui 
Euroopa tervishoiusüsteemidele ühiseid 
väärtusi. Liikmesriigid peavad samuti 
tagama, et nendest väärtustest peetaks 
kinni ka teiste liikmesriikide patsientide ja 
kodanike puhul ning et kõiki patsiente 
koheldaks võrdselt vastavalt nende 
ravivajadusele, mitte liikmesriigile, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Sealjuures peavad liikmesriigid kinni 
pidama siseturu piires liikumisvabaduse 
põhimõttest, diskrimineerimiskeelust, 
sealhulgas kodakondsuse alusel (või 
juriidiliste isikute puhul liikmesriigi 
alusel, kus nad on asutatud), ning vaba 
liikumise piirangute vajadusest ja 
proportsionaalsusest. Käesolevas 
direktiivis ei nõuta siiski, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 
või võtaksid neid ravile eelisjärjekorras, 
mis seaks teised sarnaste ravivajadustega 
patsiendid halvemusse, näiteks 
ravijärjekorra pikenemise tõttu.

tervishoiuteenuste suhtes, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise ja 
saamise vabadus, mis on käesoleva 
direktiivi eesmärk. Liikmesriikide 
ametiasutused peavad pidama kinni 
ühistest domineerivatest väärtustest, 
milleks on universaalsus, kvaliteetse ravi 
kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus, mida 
on tunnustanud juba ühenduse 
institutsioonid ja kõik liikmesriigid kui 
Euroopa tervishoiusüsteemidele ühiseid 
väärtusi. Liikmesriigid peavad samuti 
tagama, et nendest väärtustest peetaks 
kinni ka teiste liikmesriikide patsientide ja 
kodanike puhul ning et kõiki patsiente 
koheldaks võrdselt vastavalt nende 
ravivajadusele, mitte liikmesriigile, mille 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nad liitunud 
on. Sealjuures peavad liikmesriigid kinni 
pidama isikute siseturu piires 
liikumisvabaduse põhimõttest, 
diskrimineerimiskeelust, sealhulgas 
kodakondsuse alusel, ning vaba liikumise 
piirangute vajadusest ja 
proportsionaalsusest. Käesolevas 
direktiivis ei nõuta siiski, et 
tervishoiuteenuste osutajad võtaksid teiste 
liikmesriikide patsiente plaanilisse ravisse 
või võtaksid neid ravile eelisjärjekorras, 
mis seaks teised sarnaste ravivajadustega 
patsiendid halvemusse, näiteks 
ravijärjekorra pikenemise tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Uuringud näitavad, et 
tervishoiuteenused tekitavad kahju 
ligikaudu 10 % juhtumitest. Seega on 

(15) Uuringud näitavad, et 
tervishoiuteenused tekitavad kahju 
ligikaudu 10 % juhtumitest. Seega on 
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selgete ühiste kohustuste tagamine 
tervishoiuteenustest tingitud kahjule 
reageerimiseks oluline, et vältida selliste
mehhanismide suhtes usalduse puudumist, 
mis takistab piiriüleste tervishoiuteenuste 
kasutamist. Kahjude korvamine ja hüvitiste 
maksmine ravi osutava riigi süsteemide 
kaudu ei tohi piirata liikmesriikide 
võimalust laiendada oma kodumaiste 
süsteemide kohaldusala oma riigi 
patsientidele, kes otsivad 
tervishoiuteenuseid välismaalt, kui see on 
patsiendi jaoks sobivam, eriti nende 
patsientide puhul, kelle jaoks on teise 
liikmesriigi tervishoiuteenuse kasutamine 
vajalik.

selgete ühiste kohustuste tagamine 
tervishoiuteenustest tingitud väidetavale
kahjule reageerimiseks oluline, et vältida 
selliste mehhanismide suhtes usalduse 
puudumist, mis takistab piiriüleste 
tervishoiuteenuste kasutamist. Kahjude 
korvamine ja hüvitiste maksmine ravi 
osutava riigi süsteemide kaudu ei tohi 
piirata liikmesriikide võimalust laiendada 
oma kodumaiste süsteemide kohaldusala 
oma riigi patsientidele, kes otsivad 
tervishoiuteenuseid välismaalt, kui see on 
patsiendi jaoks sobivam, eriti nende 
patsientide puhul, kelle jaoks on teise 
liikmesriigi tervishoiuteenuse kasutamine 
vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kindlustatud isikute õigust saada 
hüvitist teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenustega seotud kulude eest 
riikliku sotsiaalkindlustusskeemi kaudu on 
Euroopa Kohus tunnustanud mitmes 
kohtuotsuses. Euroopa Kohus on 
sedastanud, et asutamislepingu sätted 
teenuste osutamise vabaduse kohta 
hõlmavad tervishoiuteenuse saajate, 
sealhulgas arstiabi vajavate inimeste 
vabadust minna teenuse saamiseks teise 
liikmesriiki. Sama kehtib 
tervishoiuteenuste saajate kohta, kes 
püüavad saada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid teiste 
vahendite kaudu, nagu e-tervishoiu 
teenused. Kuigi ühenduse õigus ei 
kahanda liikmesriikide pädevust korraldada 
oma tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustussüsteeme, peavad 

(18) Kindlustatud isikute õigust saada 
hüvitist teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenustega seotud kulude eest 
riikliku sotsiaalkindlustusskeemi kaudu on 
Euroopa Kohus tunnustanud mitmes 
kohtuotsuses. Euroopa Kohus on 
sedastanud, et asutamislepingu sätted 
hõlmavad tervishoiuteenuse saajate, 
sealhulgas arstiabi vajavate inimeste 
vabadust minna teenuse saamiseks teise 
liikmesriiki. Sama kehtib 
tervishoiuteenuste saajate kohta, kes 
püüavad saada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid teiste 
vahendite kaudu, nagu e-tervishoiu 
teenused. Ühenduse õigus ei kahanda 
liikmesriikide pädevust korraldada oma 
tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteeme.
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liikmesriigid selle pädevuse kasutamisel 
siiski järgima ühenduse õigust, eelkõige 
teenuste osutamise vabadust käsitlevaid 
asutamislepingu sätteid. Need sätted 
keelavad liikmesriikidel kehtestada või 
säilitada õigustamatuid piiranguid selle 
vabaduse kasutamisele tervishoiusektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) On asjakohane nõuda, et samuti need 
patsiendid, kes lähevad tervishoiuteenuse 
saamiseks teise liikmesriiki muudel kui 
määrusega (EÜ) nr 1408/71 kehtestatud 
sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise raames nimetatud 
tingimustel, peaksid saama kasutada 
teenuste vaba liikumise põhimõtteid 
kooskõlas EÜ asutamislepingu ning 
käesoleva direktiivi sätetega. Patsientidele 
tuleks tagada kõnealuste
tervishoiuteenustega seotud kulude 
katmine vähemalt samas ulatuses, nagu 
seda oleks tehtud juhul, kui samasuguseid 
või samalaadseid tervishoiuteenuseid oleks 
osutatud nende kindlustajariigi 
territooriumil. Sellega võetakse täielikult 
arvesse liikmesriikide vastutust oma 
kodanikele kättesaadava haiguskindlustuse 
ulatuse kindlaksmääramisel ning 
ennetatakse mis tahes märkimisväärset 
mõju liikmesriikide tervishoiusüsteemide 
rahastamisele. Liikmesriigid võivad siiski 
näha riiklike õigusaktidega ette ravikulude 
hüvitamise vastavalt raviteenust osutavas 
liikmesriigis kehtivatele tariifidele, kui see 
on patsiendi jaoks soodsam. Nii võib asi 
olla eelkõige käesoleva direktiivi artiklis 
15 sätestatud Euroopa tugikeskuste 

(21) Patsientidele tuleks tagada teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenustega 
seotud kulude katmine vähemalt samas 
ulatuses, nagu seda oleks tehtud juhul, kui 
samasuguseid või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud nende 
kindlustajariigi territooriumil. Sellega 
võetakse täielikult arvesse liikmesriikide 
vastutust oma kodanikele kättesaadava 
haiguskindlustuse ulatuse 
kindlaksmääramisel ning ennetatakse mis 
tahes märkimisväärset mõju liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide rahastamisele. 
Liikmesriigid võivad siiski näha riiklike 
õigusaktidega ette ravikulude hüvitamise 
vastavalt raviteenust osutavas liikmesriigis 
kehtivatele tariifidele, kui see on patsiendi 
jaoks soodsam. Nii võib asi olla eelkõige 
käesoleva direktiivi artiklis 15 sätestatud 
Euroopa tugikeskuste võrgustike kaudu 
osutatud ravi puhul.
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võrgustike kaudu osutatud ravi puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Patsient ei tohiks mingil juhul teenida 
kasumit teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuse arvelt ning seega tuleks 
hüvitada üksnes saadud tervishoiuteenuse 
tegelikud kulud.

(24) Patsient ei tohiks mingil juhul teenida 
kasumit teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuse arvelt ning seega tuleks 
hüvitada üksnes saadud tervishoiuteenuse 
tegelikud kulud. Liikmesriigid võivad 
otsustada katta muid seonduvaid kulusid, 
näiteks teraapiakulu, kui üldmaksumus ei 
ületa kindlustajariigis tasutavat summat. 

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Kui patsient saab tervishoiuteenust 
liikmesriigis, kus ta ei ole kindlustatud, on 
patsiendil vaja juba ette teda, milliseid 
eeskirju kohaldatakse. Samasugust selgust 
on vaja juhul, kui tervishoiuteenuse 
osutajad suunduvad ajutiselt teise 
liikmesriiki, et seal raviteenuseid osutada 
või kui tervishoiuteenust osutatakse 
piiriüleselt. Sellistel juhtudel kohaldatakse 
tervishoiuteenuste suhtes ravi osutava 
liikmesriigi seadustes sätestatud eeskirju 
kooskõlas artiklis 5 sätestatud 
üldpõhimõtetega, võttes arvesse, et 
vastavalt asutamislepingu artikli 152 
lõikele 5 on tervishoiuteenuste ja arstiabi 

(35) Kui patsient saab tervishoiuteenust 
liikmesriigis, kus ta ei ole kindlustatud, on 
patsiendil vaja juba ette teda, milliseid 
eeskirju kohaldatakse. Samasugust selgust 
on vaja juhul, kui tervishoiuteenust 
osutatakse piiriüleselt, näiteks 
telemeditsiini teenuste puhul. Sellistel 
juhtudel kohaldatakse tervishoiuteenuste 
suhtes ravi osutava liikmesriigi seadustes 
sätestatud eeskirju kooskõlas artiklis 5 
sätestatud üldpõhimõtetega, võttes arvesse, 
et vastavalt asutamislepingu artikli 152 
lõikele 5 on tervishoiuteenuste ja arstiabi 
korraldamise eest vastutavad liikmesriigid. 
See aitab patsiendil teha teadlikke valikuid 
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korraldamise eest vastutavad liikmesriigid. 
See aitab patsiendil teha teadlikke valikuid 
ja vältida kahtluste tekkimist ja 
valestimõistmist. Samuti loob see usalduse 
patsiendi ja tervishoiuteenuse osutaja 
vahele.

ja vältida kahtluste tekkimist ja 
valestimõistmist. Samuti loob see usalduse 
patsiendi ja tervishoiuteenuse osutaja 
vahele.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Siseturu võimaluste realiseerimine 
seoses piiriüleste tervishoiuteenustega 
nõuab koostööd eri liikmesriikide 
teenuseosutajate, ostjate ja seadusandjate 
vahel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, et tagada ohutud, kvaliteetsed ja 
tõhusad piiriülesed tervishoiuteenused. See 
kehtib eelkõige koostöö puhul piirialadel, 
kus teenuste piiriülene osutamine võib olla 
kohaliku elanikkonna jaoks kõige tõhusam 
tervishoiuteenuste korraldamise viis, kuid 
kus teenuste tõhusaks piiriüleseks 
osutamiseks on vaja eri liikmesriikide 
tervishoiusüsteemide vahelist koostööd. 
Selline koostöö võib hõlmata ühist 
kavandamist, menetluste või standardite 
vastastikust tunnustamist või kohandamist, 
vastavate riiklike info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõimet, praktilisi mehhanisme 
arstiabi järjepidevuse tagamiseks või 
tervishoiutöötajate poolt ajutiselt või 
episoodiliselt osutatavate piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise lihtsustamist. 
Direktiivis 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta 
sätestatakse, et ajutise või episoodilise 
iseloomuga teenuste, sealhulgas 
tervishoiutöötajate teenuste vaba osutamist 

(37) Võimaluste realiseerimine seoses 
piiriüleste tervishoiuteenustega nõuab 
koostööd eri liikmesriikide 
teenuseosutajate, ostjate ja seadusandjate 
vahel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, et tagada ohutud, kvaliteetsed ja 
tõhusad piiriülesed tervishoiuteenused. See 
kehtib eelkõige koostöö puhul piirialadel, 
kus tervishoiuteenuste piiriülene 
osutamine võib olla kohaliku elanikkonna 
jaoks kõige tõhusam tervishoiu
korraldamise viis, kuid kus teenuste
tõhusaks piiriüleseks osutamiseks on vaja 
eri liikmesriikide tervishoiusüsteemide 
vahelist koostööd. Selline koostöö võib 
hõlmata ühist kavandamist, menetluste või 
standardite vastastikust tunnustamist või 
kohandamist, vastavate riiklike info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõimet, praktilisi mehhanisme 
arstiabi järjepidevuse tagamiseks või 
tervishoiutöötajate poolt ajutiselt või 
episoodiliselt osutatavate piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise lihtsustamist. 
Direktiivis 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta 
sätestatakse, et ajutise või episoodilise 
iseloomuga teenuste, sealhulgas 
tervishoiutöötajate teenuste vaba osutamist 
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teises liikmesriigis ei tohiks ühenduse 
erisätete kohaselt piirata ühelgi 
kutsekvalifikatsioonidega seotud põhjusel. 
Käesolev direktiiv ei piira direktiivi 
2005/36/EÜ kõnealuseid sätteid

teises liikmesriigis ei tohiks ühenduse 
erisätete kohaselt piirata ühelgi 
kutsekvalifikatsioonidega seotud põhjusel. 
Käesolev direktiiv ei piira direktiivi 
2005/36/EÜ kõnealuseid sätteid

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Kui ravimid on lubatud patsiendi 
elukohaliikmesriigis kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta ning 
on kirjutatud välja teises liikmesriigis 
konkreetsele patsiendile, peaksid 
niisugused ravimid olema põhimõtteliselt 
meditsiiniliselt tunnustatud ja kasutatavad 
patsiendi elukohaliikmesriigis. Kõnealuselt 
tunnustamiselt regulatiivsete ja halduslike 
takistuste kõrvaldamine ei piira patsiendi 
raviarsti või farmatseudi asjaomase loa 
vajadust iga üksikjuhtumi puhul, kui seda 
õigustab inimeste tervise kaitsmine ning 
see on kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
vajalik ja proportsionaalne. Niisugune 
meditsiiniline tunnustamine ei tohiks 
samuti piirata kindlustajariigi otsust seoses 
ravimite lisamisega kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemiga hõlmatud 
hüvitiste hulka. Tunnustamise põhimõtte 
rakendamist lihtsustatakse vajalike 
meetmete võtmisega patsiendi ohutuse 
kaitseks ja ravimite väärtarvitamise või 
segiajamise vältimiseks.

(39) Kui ravimid on lubatud patsiendi 
elukohaliikmesriigis kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiiviga 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta ning 
on kirjutatud välja teises liikmesriigis 
konkreetsele patsiendile, peaksid 
niisugused ravimid olema põhimõtteliselt 
meditsiiniliselt tunnustatud ja kasutatavad 
patsiendi elukohaliikmesriigis. Kõnealuselt 
tunnustamiselt regulatiivsete ja halduslike 
takistuste kõrvaldamine ei piira patsiendi 
raviarsti või farmatseudi asjaomase loa 
vajadust iga üksikjuhtumi puhul, kui seda 
õigustab inimeste tervise kaitsmine ning 
see on kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
vajalik ja proportsionaalne. Niisugune 
meditsiiniline tunnustamine ei tohiks 
samuti piirata kindlustajariigi otsust seoses 
ravimite lisamisega kindlustajariigi 
sotsiaalkindlustussüsteemiga hõlmatud 
hüvitiste hulka. Tunnustamise põhimõtte 
rakendamist lihtsustatakse vajalike 
meetmete võtmisega patsiendi ohutuse 
kaitseks ja ravimite väärtarvitamise või 
segiajamise vältimiseks. Juhul kui ravi 
osutavas liikmesriigis väljastatakse retsept 
ravimi jaoks, mis ei ole kindlustajariigis 
tavapäraselt retsepti alusel kättesaadav, 
peaks kindlustajariik otsustama, kas anda 
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erandkorras luba või pakkuda 
samalaadseks peetavat asendusravimit.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ravi osutavad liikmesriigid on 
vastutavad tervishoiuteenuste korraldamise 
ja kättesaadavaks muutmise eest. Selleks 
määravad nad kõikehõlmavuse, kvaliteetse 
arstiabi kättesaadavuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtteid arvesse võttes 
kindlaks selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning 
tagavad, et:

1. Ravi osutavad liikmesriigid on 
vastutavad tervishoiuteenuste korraldamise 
ja kättesaadavaks muutmise eest. Selleks 
määravad nad kõikehõlmavuse, kvaliteetse 
arstiabi kättesaadavuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtteid arvesse võttes 
kindlaks selged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenuste suhtes ning
tagavad, et:

a) kehtestatud on mehhanismid tagamaks, 
et tervishoiuteenuste osutajad suudavad 
järgida nimetatud nõudeid, võttes arvesse 
rahvusvahelist meditsiini ja 
üldtunnustatud häid tervishoiutavasid;

a) kui tervishoiuteenust ei osutata 
liikmesriigis, kus patsient on kindlustatud, 
või liikmesriigis, kus tervishoiuteenuse 
osutaja asub või kus ta on registreeritud 
või asutatud, osutatakse sellist 
tervishoiuteenust vastavalt ravi osutava 
liikmesriigi seadustele;

b) jälgitakse korrapäraselt, kuidas 
tervishoiuteenuste osutajad neid nõudeid 
praktikas rakendavad ning võetakse 
parandusmeetmeid, kui asjaomaseid 
nõudeid ei järgita, võttes arvesse 
meditsiini ja tervishoiutehnoloogia 
edusamme;

b) lõike 1 punktis a nimetatud 
tervishoiuteenust osutatakse vastavalt ravi 
osutava liikmesriigi poolt kindlaks 
määratud kvaliteedi- ja ohutusnõuetele ja 
-suunistele, tagades, et:  

i) patsientidele ja teistest liikmesriikidest 
tervishoiuteenuste osutajatele võib muu 
hulgas ka elektrooniliselt esitada teavet 
kõnealuste nõuete ja suuniste ning 
sealhulgas järelevalvesätete kohta;

c) tervishoiuteenuste osutajad esitavad 
kogu vajaliku teabe, et võimaldada 
patsientidel teha teadlik valik, eelkõige

ii) patsientidele ja teistest liikmesriikidest 
tervishoiuteenuste osutajatele võib esitada 
teavet osutatava tervishoiuteenuse 
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osutatava tervishoiuteenuse 
kättesaadavuse, hindade ja tulemuste ning 
nende kindlustuskaitse või 
kutsevastutusega seotud muu individuaalse 
või kollektiivse kaitse vahendi üksikasjade 
kohta;

kättesaadavuse, hindade ja tulemuste ning 
tervishoiuteenuse osutaja kindlustuskaitse 
või kutsevastutusega seotud muu 
individuaalse või kollektiivse kaitse 
vahendi üksikasjade kohta;

d) patsientidel on võimalik esitada kaebusi 
ning neile heastatakse kahju ja makstakse
hüvitist, kui nad kannavad neile osutatud 
tervishoiuteenuse tagajärjel kahju;

d) patsientidel on võimalik esitada kaebusi, 
kui nad kannavad neile osutatud 
tervishoiuteenuse tagajärjel kahju, ning 
neile heastatakse kahju ja neil on õigus 
taotleda hüvitist;

e) nende territooriumil osutatava ravi puhul 
on olemas kutsealase vastutuskindlustuse 
süsteemid või tagatis või samalaadne 
meede, mis on oma eesmärgilt 
samaväärsed või põhiolemuselt 
võrreldavad ning on kooskõlas riski 
iseloomu ja ulatusega;

e) nende territooriumil osutatava ravi puhul 
on olemas kutsealase vastutuskindlustuse 
süsteemid või tagatis või samalaadne 
meede, mis on oma eesmärgilt 
samaväärsed või põhiolemuselt 
võrreldavad ning on kooskõlas riski 
iseloomu ja ulatusega;

f) isikuandmete töötlemisel kaitstakse 
eraelu puutumatuse põhiõigust kooskõlas 
liikmesriikide meetmetega, millega on üle 
võetud isikuandmete kaitset käsitlevad 
ühenduse sätted, eelkõige direktiividega 
95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ;

f) isikuandmete töötlemisel kaitstakse 
eraelu puutumatuse põhiõigust kooskõlas 
liikmesriikide meetmetega, millega on üle 
võetud isikuandmete kaitset käsitlevad 
ühenduse sätted, eelkõige direktiividega 
95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ;

g) teiste liikmesriikide patsiente 
koheldakse võrdsetel alustel ravi osutava 
liikmesriigi elanikega, see põhimõte 
hõlmab ka ühenduse ja ravi osutava 
liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud 
kaitset diskrimineerimise eest.

g) teiste liikmesriikide patsiente 
koheldakse võrdsetel alustel ravi osutava 
liikmesriigi elanikega, see põhimõte 
hõlmab ka ühenduse ja ravi osutava 
liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud 
kaitset diskrimineerimise eest.

(g a) ravi saanud patsientidel on õigus 
saada ravist ja ravi jätkamist 
puudutavatest meditsiinilistest 
nõuannetest ülevaade kirjalikult või 
elektrooniliselt; 

Or. en

Selgitus

Article 5 should be merged with article 11, since they deal with two aspects of the same 
subject matter.

The issue of defining standards on quality and safety should be dealt with purely as a matter 
of applicable law. This will make the proposal more in line with the principles of subsidiarity 
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and proportionality, and the respect for Member State competence on healthcare. Instead, 
Member States shall provide information on their standards and guidelines on quality and 
safety to patients and healthcare providers.

Patients should be guaranteed the right to seek compensation when they suffer harm, not 
guaranteed compensation when they suffer harm. This because harm sometimes is an 
unavoidable outcome/side effect of certain healthcare treatments.

The provision on guidelines is not necessary since the Commission has a general mandate to 
issue guidelines for implementing Community law.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niivõrd kui see on piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise 
võimaldamiseks vajalik ja lähtudes 
kõrgetasemelisest tervisekaitsest, töötab
komisjon koostöös liikmesriikidega välja 
Euroopa suunised, et lihtsustada lõigu 1 
rakendamist.

3. Niivõrd kui see on piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise 
võimaldamiseks vajalik ja lähtudes 
kõrgetasemelisest tervisekaitsest, võib
komisjon koostöös liikmesriikidega 
töötada välja Euroopa suunised, et 
lihtsustada lõigu 1 rakendamist.

Or. en

Selgitus

Kvaliteedi- ja ohutusnõuete määratlemise küsimust tuleks käsitleda üksnes kohaldatava 
seaduse seisukohalt. See viib ettepaneku rohkem kooskõlla subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtetega ning sellega tunnustatakse liikmesriikide pädevust 
tervishoiu alal. Liikmesriigid peaksid patsientidele ja tervishoiuteenuste osutajatele esitama 
teavet oma kvaliteedi- ja ohutusnõuete ja -suuniste kohta.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 1. Kindlustajariik tagab kooskõlas 
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käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, võivad 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, kui kõnealune ravi kuulub 
hüvede hulka, mis on sätestatud 
kindlustajariigi õigusaktides ja millele 
kindlustatul on õigus. Kindlustajariik tasub 
kindlustatule kulud, mis kuuluksid 
hüvitamisele tema riiklikus 
sotsiaalkindlustussüsteemis, kui 
samasuguseid või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud tema 
territooriumil. Igal juhul on kindlustajariigi 
pädevuses määrata kindlaks 
tervishoiuteenused, mille eest tasutakse 
olenemata selle osutamise kohast.

käesoleva direktiivi, eelkõige artikli 7, 8 ja 
9 sätetega, et kindlustatud isikud, kes 
sõidavad teise liikmesriiki eesmärgiga 
saada seal tervishoiuteenuseid või kes 
soovivad kasutada teises liikmesriigis 
osutatavaid tervishoiuteenuseid, võivad 
saada tervishoiuteenuseid teises 
liikmesriigis, kui kõnealune ravi kuulub 
hüvede hulka, mis on sätestatud 
kindlustajariigi õigusaktides ja millele 
kindlustatul on õigus. Kindlustajariik tasub 
ravi osutavale liikmesriigile või 
kindlustatule kulud, mis kuuluksid 
hüvitamisele tema riiklikus 
sotsiaalkindlustussüsteemis, kui 
samasuguseid või samalaadseid 
tervishoiuteenuseid oleks osutatud tema 
territooriumil. Kui teatava haiguse või 
vigastuse raviks on mitu meetodit, on 
patsiendil õigus saada hüvitist kõigi 
ravimeetodite eest, mida on 
rahvusvahelises arstiteaduses piisavalt 
järele proovitud ja katsetatud, isegi kui 
need ei ole patsiendi kindlustajariigis 
kättesaadavad. Igal juhul on 
kindlustajariigi pädevuses määrata kindlaks 
tervishoiuteenused, mille eest tasutakse 
olenemata selle osutamise kohast.

Or. en

Selgitus

It is for each Member State to organise its national social security system and to determine 
the conditions governing entitlement to benefits. Accordingly, if patients are entitled to a 
certain health care benefit in their home Member State they should have the right to be 
reimbursed for equivalent healthcare provided in other Member States. However, according 
to ECJ case law, Member States must not disregard Community law when determining which 
treatments will be paid for by it’s social security system.1 Therefore, if there are several 
methods available for treating a certain disease or injury, the patient should have the right to 
reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried and tested by 
international medical science,2 even if they are not offered in the patient’s home Member 
State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits their 
individual condition.

                                               
1 Case C-157/99, Smits/Peerbooms, p 87-88.
2 Ibid, p 94.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teises liikmesriigis osutatava 
tervishoiuteenuse kulud tasub 
kindlustajariik kooskõlas käesoleva 
direktiivi sätetega vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud juhul, kui sama või 
samalaadset tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigis, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikku 
maksumust.

2. Teises liikmesriigis osutatava 
tervishoiuteenuse kulud tasub 
kindlustajariik kooskõlas käesoleva 
direktiivi sätetega vähemalt samas ulatuses, 
nagu seda oleks tehtud juhul, kui sama või 
samalaadset tervishoiuteenust oleks 
osutatud kindlustajariigis, ületamata 
saadud tervishoiuteenuse tegelikku 
maksumust. Liikmesriigid võivad 
otsustada katta muid seonduvaid kulusid, 
näiteks teraapiakulu, kui üldmaksumus ei 
ületa kindlustajariigis tasutavat summat.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haiglaravi ja eriarstiabi Haiglaravi

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi kohaselt on teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 

1. Käesoleva direktiivi kohaselt on teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
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hüvitamise tähenduses haiglaravi: hüvitamise tähenduses haiglaravi:
a) tervishoiuteenus, mis nõuab patsiendi 
haiglasse paigutamist vähemalt üheks 
ööks.

a) väga spetsiifiline tervishoiuteenus
ja/või tervishoiuteenus, mis nõuab kuluka 
meditsiinilise infrastruktuuri või seadmete 
kasutamist või

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

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

– tervishoiuteenustega, mis nõuavad 
spetsiaalsete ja kulukate meditsiinilise 
infrastruktuuri või seadmete kasutamist 
või
– tervishoiuteenustega, mis hõlmavad 
ravi, mis kujutab endast erilist ohtu 
patsiendi või elanikkonna jaoks. 

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Eellubade süsteem peab piirduma 
kõnealuse mõju ärahoidmiseks vajaliku ja 
proportsionaalsega ja see ei kujuta endast 
meelevaldse diskrimineerimise vahendit 
ega isikute liikumisvabaduse takistust.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriik teeb avalikkusele 
kättesaadavaks kogu asjaomase teabe 
vastavalt lõikele 3 kehtestatud eellubade 
süsteemi kohta, sealhulgas
apellatsioonimenetluste kohta loa 
andmisest keeldumise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist korraldab komisjon 
teostatavusuuringu arvelduskoja 
asutamise kohta käesoleva direktiivi 
alusel kulude hüvitamise lihtsustamiseks 
piiriüleselt ning erinevate 
tervishoiusüsteemide ja valuutatsoonide 
vahel ning esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande ja teeb vajaduse 
korral õigusakti ettepaneku.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kindlustajariigid tagavad kergesti ja ka 
elektrooniliselt kättesaadavate
mehhanismide olemasolu, mis 
võimaldavad patsientidel taotluse korral 
saada kiiresti teavet teises liikmesriigis 
tervishoiuteenuste saamise ning seal 
kohaldatavate nõuete ja tingimuste kohta 
ning sisaldavad teavet patsientide õiguste, 
õiguste kasutamise menetluste ning 
apellatsiooni- ja heastamissüsteemide 
kohta, kui patsient kõnealustest õigustest 
ilma jäetakse, sealhulgas juhul, kui teises 
liikmesriigis saadud tervishoiuteenusega on 
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tekitatud kahju.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et patsienti 
nõustavatele tervishoiutöötajatele on teave 
kättesaadav turvalise süsteemi kaudu. 
Kõnealune teave hõlmab andmeid 
raviteenust osutavas liikmesriigis 
registreeritud tervishoiutöötajate ja nende 
suhtes algatatud võimalike 
distsiplinaarmenetluste kohta. 
Liikmesriigid teavitavad üksteist 
viivitamata ja ennetavalt sellistest 
distsiplinaarmenetlustest ja nende 
tulemustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) lihtsustada patsientide juurdepääsu 
Euroopa patsiendivõrgustikele;

Or. en

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) meetmed, millega tagatakse, et ühes 
liikmesriigis väljakirjutatud ja teises 
liikmesriigis kätteantavad ravimid on 
korrektselt identifitseeritud ja et tooteteave 
on patsiendi jaoks arusaadav ja selge ka 
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on patsiendi jaoks arusaadav; selles osas, mis puudutab sama ravimi 
erinevaid nimetusi;

Or. en

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meetmed võltsitud ravimite 
tuvastamiseks ja nende apteeki jõudmise 
vältimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Juhul kui ravi osutavas liikmesriigis 
väljastatakse retsept ravimi jaoks, mis ei 
ole kindlustajariigis tavapäraselt retsepti 
alusel kättesaadav, otsustab 
kindlustajariik, kas anda erandkorras 
luba või pakkuda samalaadseks peetavat 
asendusravimit.  

Or. en
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Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ix a) on asjakohastes ja tõhusates suhetes 
tehnoloogia tarnijatega.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 19 lõikes 2 
sätestatud korras vastu erimeetmed, mis on 
vajalikud liikmesriikide info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime saavutamiseks tervishoiu 
valdkonnas ja neid meetmeid kohaldatakse 

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

siis, kui liikmeriigid on otsustanud need 
süsteemid kasutusele võtta. Meetmed 
vastavad igas liikmesriigis 
kohaldatavatele andmekaitseseadustele ja
kajastavad ka tervishoiutehnoloogiate ja 
meditsiini ning sealhulgas telemeditsiini 
ja telepsühhiaatria arenguid ning austavad 
isikuandmete kaitse põhiõigust.  
Meetmetega täpsustatakse eelkõige 
vajalikud nõuded ja terminoloogia 
asjaomaste info- ja 
sidetehnoloogiasüsteemide 
koostalitlusvõime jaoks, et tagada 
piiriüleste tervishoiuteenuste ohutu, 
kvaliteetne ja tõhus osutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö uute tervishoiutehnoloogiate 
juhtimise alal

Koostöö tervishoiutehnoloogiate juhtimise 
alal

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) leida jätkusuutlikke võimalusi 
ravimite kättesaadavuse, innovatsiooni 
eest premeerimise ja tervishoiueelarvete 
haldamise eesmärkide 
tasakaalustamiseks.   

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon lubab võrgustikuga liituda 
ainult neil ametiasutustel, kes järgivad 
lõikes 1 nimetatud hea valitsemistava 
põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pärast viie aasta möödumist alates artikli 
22 lõikes 1 osutatud kuupäevast koostab 
komisjon käesoleva direktiivi rakendamise 
kohta aruande, mis hõlmab statistikat 
direktiivist tingitud patsientide välja- ja 
sissevoolu kohta, ja esitab selle Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en
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SELETUSKIRI

„Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité” Jean Giraudoux

(Ükski poeet pole kunagi tõlgendanud loodust nii vabalt, kui jurist tõlgendab tõde.)

Mõistlikkus ja tundlikkus

Juristid või poliitikud. Alates 1998. aasta Euroopa Kohtu otsusest Kohlli ja Dekkeri 
kohtuasjas on viimase kümne aasta jooksul patsientide liikuvuse alase poliitika üle otsustanud 
Euroopa juristid, sest Euroopa poliitikud pole seda teinud. Kui me midagi ei tee, siis jätkab 
kohus aluslepingute tõlgendamist patsientide liikuvuse alaste õiguste alal. Kohus loob 
selguse, mida meie, poliitikud, pole loonud. Kui me oleme rahul sellega, et jätame 
poliitikategemise juristidele, siis polegi meil vaja midagi teha, v.a muidugi maksta kinni 
sellest tulenevad ettenägematud arved. Kuid kui me usume, et meie kui valitud poliitikute asi 
on luua õiguslik ja poliitiline kindlus, siis peaksime seda tegema ilma pikemalt viivitamata.
Meie valijatele meeldib patsientide liikuvuse idee valikuvõimalusena; kuid nad soovivad ja 
ootavad, et seda asjakohaselt hallataks, ning nad soovivad ja ootavad tugevat juhendamist 
poliitika ja menetluse osas.

Komisjoni kauaoodatud ettepanek on teretulnud pärast parlamendis ülekaaluka enamusega 
vastuvõetud 2005. aasta patsientide liikuvuse raportit (A6-0129/2005), k.a selle tavapärasest 
erinevad sätted, mis lähevad kaugemale Euroopa Kohtu otsustest Euroopa tugikeskuste 
võrgustike kohta haruldasemate haiguste puhul. Siiski on selles mõned lahtised otsad, mida 
käesolevas raportis püütakse käsitleda ja selgitada.

Võimalus patsientidele. Peaksime tegema täiesti selgeks, et tegemist on võimalusega 
patsientide jaoks. See on patsiendikeskne; tervishoiutöötajate ja tervishoiuteenuste 
liikuvusega tegeldakse edaspidi. Kahjuks on see nii ka pakiliselt vajaliku ettepanekuga 
patsientide ohutuse kohta. Samuti, nagu on selgelt öeldud, ei parandata ega viimistleta selle 
ettepanekuga sotsiaalkindlustuse toimimisviisi, mis jääb samaks, ehkki me vajaksime võib-
olla suuremat selgust, kui seda kohaldatakse. Samuti peaksime tegema samavõrd selgeks, et 
see on võimalus patsientidele, mis lähtub vajadustest, mitte aga ressurssidest, ja teavitatud 
valikust, mitte aga sunnist.

Kohtuotsused. Samuti on selge, et me ei alusta puhtalt lehelt; praegu pole aeg loominguliseks 
eelnõu koostamiseks. Euroopa Kohus on saanud oma otsuste õigusliku aluse aluslepingutest 
ja selle põhjal kirjutanud neist tuleneva poliitika projekti. Nad on käivitanud protsessi, mis 
võib patsientide mõju suurendada ja parandada Euroopa kodanike tervist. Oma algses 
Euroopa Kohtu olemuses kinnitati, et patsiendid, kes seisavad silmitsi põhjendamatu 
viivitusega ravi alustamisel, omavad õigust siirduda ravile teise liikmesriiki ja lasta arve 
maksta kodumaa haigekassal, niivõrd kui on täidetud kaks tingimust: ravi peab kodumaal 
olema tavaliselt kättesaadav ja maksumus peab olema võrreldav. Mitmes Euroopa Kohtu 
otsuses on sätestatud, et patsiendilt ei tohi nõuda, et ta taotleks haiglavälisele ravile või 
muudele tervishoiuvahenditele, näiteks originaalprillidele ja hambakorrastusvahenditele 
eelluba. Siiski jäetakse võimalus mingis vormis eelloale või teatamisele statsionaarse 
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haiglaravi puhul, juhul kui elukohariik (kindlustajariik) suudab näidata, et ilma selleta 
kannataks muude patsientide tervishoiuteenuste haldamine. Kohtuotsustes ei räägitud niivõrd 
eelloa andmise menetlusest, kuivõrd just selle menetluse ebamõistlikust kasutamisest, selleks 
et mitte anda isikule õigust ravile reisida või reisimise takistamiseks. Seetõttu oleme püüdnud 
luua eelloa süsteemi, mis patsiente ei koorma, kuid millega antakse erakorraliste kulude puhul 
tervishoiujuhtidele mõistliku aja jooksul eelhoiatus.

Vajadused, mitte ressursid. Kui ütleme, et poliitika peaks olema suunatud patsientidele, 
kellel on vajadused, mitte patsientidele, kellel on vahendid, siis peaksime tegema selgeks, et 
me ei soovi näha patsiente, kes peavad reisima, sularaha või krediitkaart käes, selleks et 
maksta ette tihtipeale kalli haiglaravi eest. Me peaksime juurutama otsemaksete süsteemi 
koduriigi kindlustajalt ravihaiglale, kas siis arvelduskeskuse kaudu, mis haldaks piiriüleseid, 
valuuta konverteerimist nõudvaid, süsteemidevahelisi (Beveridge/Bismark) raskusi, või 
kahepoolse maksedokumendisüsteemi kaudu, kus patsient saaks maksedokumendi viia 
haiglasse, tagades hilisema kindlustajariigipoolse makse.

Mõlemad valikud kaotaksid patsiendi ja haigla vahelised vaidlused maksete üle ja teisena 
esitatud võimalus lihtsustaks ka kahe liikmesriigi vahelist asjaajamist, näiteks 
vahetuskurssidega seoses. Arvelduskeskuse loomine võtaks aega ja seega soovitame kiirema 
lisamehhanismina seda, et patsient, kes otsustab kasutada tema koduriigis rakendatud 
eelloamenetlust, peaks saama ravihaiglasse viimiseks maksedokumendi, mis tagaks teatud 
summa ulatuses makse. Sellise maksedokumendiga ei peaks patsient ravi eest ise tasuma ja 
haiglale oleks tagatud patsiendi koduriigi poolne makse. Ilma sellise maksedokumendita ja 
seni, kuni arvelduskeskuse loomine on pooleli, peaks patsient maksma ja summa hiljem tagasi 
nõudma.

Paketid. Tekib küsimus, kas Euroopa Kohtu otsus maksumusega seoses tähendab, et 
kindlustajariik võib olla kohustatud tasuma vaid ravi tegelikud kulud. Ravipakett koos 
lisadega, näiteks sanatoorsed teenused või füsioteraapia, võib kokku maksta vähem, kui oleks 
läinud maksma ravi ainuüksi kodus. Kui selline pakett annab patsiendi tervisele lisakasu, 
näiteks vähendades haiguse kordumise tõenäosust, siis on see kindlasti hea ja seda tuleks 
tervitada, niivõrd kui kogu pakett jääb maksumuse piiresse, mis oleks makstud ravi korral 
koduriigis. Liikmesriigid peaksid olema selles suhtes võimalikult paindlikud.

Tervishoiumaaklerid. Tõenäoliselt suureneb tulevikus tervishoiumaaklerite arv, kes asuvad 
andma patsientidele sõltumatut nõu ravi- ja hoolduspakettide kohta nagu 
kindlustusmaakleridki, kes otsivad kliendi nimel parimaid pakkumisi kliendi vajaduste 
rahuldamiseks. Ilmselgelt peab iga liikmesriik ise otsustama oma kõnealuse valdkonna 
poliitika üle ja iga liikmesriik otsustab asjakohasel ajal ka selle üle, kas tervishoiumaakleri 
roll või koolitus vajab mingit regulatsiooni või eneseregulatsiooni.

Juurdemaksmine. Samuti on tõenäoline, et mõnes riigis on välismaale siirdumise võimalus 
kättesaadav vaid siis, kui patsient on valmis koduriigi poolt tasutavale summale juurde 
maksma. Selles pole iseenesest midagi halba. Pole vahet, kas patsiendid maksavad kohalikus 
haiglas mugavusvoodi eest või maksavad vanemad koolis oma lapse lisaõppe eest. Kuid see 
oleks vaid vabatahtlik võimalus. Patsientidele ei tohiks avaldada survet maksta rohkem ja 
ükski haigla ei peaks nõudma välismaistelt patsientidelt sama ravi eest suuremat tasu.
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Arvud. Eeldatakse, et seda võimalust ei hakka kasutama väga palju patsiente. Enamik inimesi 
eelistab ravi kodu lähedal, kus sõbrad ja pereliikmed saavad neid külastada. Kui vaja, siis 
siirduvad nad mujale oma koduriigi piires – ja mitte viimases järjekorras keele tõttu. Kui nad 
otsustavad minna välismaale, siis tõenäoliselt kasutavad nad esimese võimalusena 
reguleeritud korraldust, mis on juba kahe- ja kolmepoolselt kokku lepitud liikmesriikide, 
piirkondade või linnade vahel. Kui nad siiski soovivad suuremat paindlikkust, näiteks 
seepärast, et nende perekond või sõbrad asuvad teises ELi osas, kus nad saavad pärast ravi 
sanatoorseid teenuseid kasutada, või sellepärast, et nad on kuulnud eriti heast 
haiglapersonalist või muust tervishoiu pakkujast –, siis on neil võimalik otsustada kasutada 
käesolevat piiriülese tervishoiuteenuse võimalust.

Muidugi, kui liikmesriik soovib vältida, et tema kodanikud seda uut võimalust kasutavad, 
ning vältida sellega kaasnevat ressursside väljavoolu, siis tõstab ta oma tervishoiu ja 
ooteaegade standardeid, selleks et keegi ei tunneks vajadust mujale minna. Kui see tõmbab 
ligi patsiente välismaalt – võib-olla seepärast, et hooldus- ja raviteenused on odavamad, – siis 
tõmbab see riiki juurde ressursse, mille saab kõigi patsientide huvides tervishoidu tagasi 
suunata. Viie aasta pärast tuleks läbi vaadata senised kogemused seoses sisse- ja väljavooluga, 
selle senine mõju ja see, kas on vaja poliitikat rangemaks muuta või leevendada.

Teave. Teave on võtmetähtsusega ja kõigilt liikmesriikidelt oodatakse teabekeskuste 
(riiklikud kontaktpunktid) loomist, kus patsient ja tema meditsiinilised nõustajad saaksid 
teada, mis on kättesaadav, milliseid abikõlblikkuse kriteeriume kohaldatakse, millised 
menetlused on vaja läbida, millised on kehtivad menetlused kaebuste ja apellatsioonide 
esitamiseks ja millist toetust on võimalik saada reisikulude katteks. Selles kontekstis on 
oluline ka tundlik tervishoiustandardite teema. Ilmselgelt, kui liikmesriik, aktsepteerides 
otseselt või kaudselt Euroopa Kohtu otsuseid, lubab oma kodanikel minna välismaale ravile, 
siis on tal oma kodanike suhtes hoolimise kohustus. Kindlasti peab riik soovima, et oleksid 
rakendatud vastastikused tagatised patsientide ohutuse kohta. Üks risk patsientide ohutusele 
võib tuleneda tervishoiu madalast kvaliteedist. Liikmesriigid vastutavad oma 
tervishoiuteenuste osutamise eest ja keegi ei tee ettepanekut, et Euroopa Liit kirjutaks selles 
osas standardid ette. Mida liikmesriik, kus ravi toimub, saab teha ja peaks tegema, on tagada, 
et selliseid standardeid avalikult tutvustatakse. Kindlustajariigi kohus on tagada, et selle 
kodanikel on juurdepääs teabele, nii et patsiendid ja nende meditsiinilised nõustajad saaksid 
teada, milliseid standardeid oodata, kui nad otsustavad minna teise riiki. Ei rohkem ega 
vähem.

Retseptid. Üks teema, mis ettepanekus tõstatatakse, on küsimus retseptide vastastikusest 
tunnustamisest. Selgelt on soovitav, et koduriigi apteek tunnustaks ja tegutseks teise riigi arsti 
väljaantud retsepti alusel. See nõuab juurdepääsu arstide registrile, kes on kvalifitseeritud ja 
õigustatud retsepte väljastama. Probleem on siiski sügavam. Üldiselt tunnistatakse, et 
liikmesriigid on pädevad otsustama, millised ravimid on kättesaadavad retsepti alusel.
Seepärast, kui patsient läheb välismaale ja saab seal retsepti ravikuuri jaoks, siis peab patsient 
kas leppima sellega, mis on kättesaadav, või pöörduma tagasi ravi määranud riiki – või 
kasutama riskantset viisi hankida ravimid internetist. Näib, et tasuks eelistada seda, et 
liikmesriigid nõustuksid osana lisaretseptide nimekirjast ravimitega, mis on määratud 
piiriülese ravi käigus piiriülese tervishoiuteenuse kontekstis. Selle peavad otsustama 
liikmesriigid, kuid kui seda ei lahendata mõistlikult ja tundlikult, siis võib sellest saada 
tulevaste Euroopa Kohtu kohtuasjade teema.
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Mõistus ja tundlikkus. See olekski lühidalt käesoleva raporti sisu: mõistus ja tundlikkus; uus 
võimalus patsientidele; võimalus, mille kohta Euroopa Liit saab väita, et temast on kodanikele 
kasu olnud; selgus ja õiguskindlus; mitte ebavõrdsuse kaotamine kogu Euroopa või 
liikmesriikide tervishoius – see küsimus tuleb suunata otse vastavate liikmesriikide 
ministritele, vaid õiglus ja võrdsus võimaluste puhul; paindlikkus ja mitte bürokraatia; soov 
käsitleda küsimusi „kuidas teha” ja mitte küsimusi „miks me ei peaks tegema”. Üks on juba 
selge: järjest enam kodanikke saab teadlikuks selle poliitilise võimaluse lähenemisest. Võib-
olla nad ei kasutagi seda, kuid nad soovivad, et see oleks olemas. Kõigi meie kolme 
institutsiooni ees seisev ülesanne on realiseerida see nii kiiresti kui võimalik.

Adlib Express Watermark


	753961et.doc

