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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

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

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0414),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0257/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus-
ja energiavaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan sekä naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan parlamentti hyväksyi 9 
päivänä kesäkuuta 2005 äänin 554 
puolesta ja 12 vastaan potilaiden 
liikkuvuudesta ja terveydenhuollon 
kehityssuuntauksista Euroopan unionissa 
päätöslauselman1, jossa se vaati 
oikeusvarmuutta ja sekä menettelyjen 
selventämistä potilaiden, terveydenhoidon 
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ammattilaisten ja jäsenvaltioiden 
kannalta.
___________________

1 EUVL 124 E, 25.5.2006, s. 543.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Yhteisön terveysjärjestelmät ovat 
Euroopan korkeatasoisen sosiaalisen 
suojan keskeinen osatekijä, ja ne edistävät 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
oikeudenmukaisuutta samoin kuin kestävää 
kehitystä. Ne kuuluvat myös osana 
yleishyödyllisten palvelujen laajempiin 
puitteisiin.

(4) Yhteisön terveysjärjestelmät ovat 
Euroopan korkeatasoisen sosiaalisen 
suojan keskeinen osatekijä, ja ne edistävät 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
oikeudenmukaisuutta samoin kuin kestävää 
kehitystä.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tuomioistuin on jo käsitellyt joitakin 
rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyviä 
kysymyksiä, erityisesti korvauksen 
myöntämistä sellaisesta hoidosta, joka on 
annettu muussa kuin hoidon saajan 
asuinmaassa. Koska terveydenhuolto 
jätettiin palveluista sisämarkkinoilla 12 
päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY soveltamisalan 
ulkopuolelle, on tärkeää käsitellä aihetta 

(6) Tuomioistuin on jo käsitellyt joitakin 
rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyviä 
kysymyksiä, erityisesti korvauksen 
myöntämistä sellaisesta hoidosta, joka on 
annettu muussa kuin hoidon saajan 
asuinmaassa. On tärkeää käsitellä aihetta 
erillisessä yhteisön säädöksessä, jotta 
pystytään soveltamaan yleisemmin ja 
tehokkaammin periaatteita, joita yhteisöjen 
tuomioistuin on kehittänyt 
tapauskohtaisesti.
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erillisessä yhteisön säädöksessä, jotta 
pystytään soveltamaan yleisemmin ja 
tehokkaammin periaatteita, joita yhteisöjen 
tuomioistuin on kehittänyt 
tapauskohtaisesti.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä direktiivissä ’rajatylittävällä 
terveydenhuollolla’ tarkoitetaan seuraavia 
terveydenhuoltotapoja:

(10) Tässä direktiivissä ’rajatylittävällä 
terveydenhuollolla’ tarkoitetaan seuraavia 
terveydenhuoltotapoja:

– terveydenhuollon käyttö ulkomailla (eli 
potilas menee toisessa jäsenvaltiossa 
toimivan terveydenhuollon tarjoajan luo 
saadakseen hoitoa); tästä käytetään 
nimitystä ’potilaiden liikkuvuus’

– terveydenhuollon käyttö ulkomailla (eli 
potilas menee toisessa jäsenvaltiossa 
toimivan terveydenhuollon tarjoajan luo 
saadakseen hoitoa); tästä käytetään 
nimitystä ’potilaiden liikkuvuus’

– valtioiden rajat ylittävä terveydenhuollon 
tarjonta (eli palvelun tarjoaminen yhden 
jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion 
alueelle); esimerkiksi etälääketieteen 
palvelut, etädiagnoosit ja 
-lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut

– valtioiden rajat ylittävä terveydenhuollon 
tarjonta (eli palvelun tarjoaminen yhden 
jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion 
alueelle); esimerkiksi etälääketieteen 
palvelut, etädiagnoosit ja 
-lääkemääräykset, etälaboratoriopalvelut

– terveydenhuollon tarjoajan pysyvä 
läsnäolo (eli terveydenhuollon tarjoajan 
sijoittautuminen toiseen jäsenvaltioon) ja
– henkilöiden tilapäinen läsnäolo (eli 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
liikkuvuus, esim. muuttaminen tilapäisesti 
potilaan jäsenvaltioon tarjoamaan 
palveluja).

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kuten jäsenvaltiot totesivat EU:n 
terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja 
periaatteista annetuissa neuvoston 
päätelmissä, yhteisön terveysjärjestelmissä 
on joukko yhteisiä toimintaperiaatteita. 
Näitä periaatteita ovat laatu, turvallisuus, 
näyttöön ja etiikkaan perustuva hoito, 
potilaiden osallistuminen, 
muutoksenhakuoikeus, perusoikeus 
yksityisyyteen henkilötietojen käsittelyssä 
ja luottamuksellisuus. Potilaiden, 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja 
terveysjärjestelmistä vastaavien 
viranomaisten on voitava luottaa siihen, 
että näitä yhteisiä periaatteita noudatetaan 
ja niiden täytäntöönpanemiseksi luodaan 
rakenteet koko yhteisössä. Sen vuoksi on 
aiheellista vaatia, että sen jäsenvaltion 
viranomaiset, jonka alueella hoito 
tarjotaan, vastaavat näiden 
toimintaperiaatteiden noudattamisesta. 
Tämä on välttämätöntä, jotta varmistetaan 
potilaiden luottamus rajatylittävään 
terveydenhuoltoon, mikä puolestaan on 
välttämättömyys, jotta saavutetaan 
potilaiden vapaa liikkuvuus ja 
terveydenhuollon tarjoamisen vapaus 
sisämarkkinoilla samoin kuin terveyden 
suojelun korkea taso. 

(11) Kuten jäsenvaltiot totesivat EU:n 
terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja 
periaatteista annetuissa neuvoston 
päätelmissä, yhteisön terveysjärjestelmissä 
on joukko yhteisiä toimintaperiaatteita.
Näitä periaatteita ovat laatu, turvallisuus, 
näyttöön ja etiikkaan perustuva hoito, 
potilaiden osallistuminen, 
muutoksenhakuoikeus, perusoikeus 
yksityisyyteen henkilötietojen käsittelyssä 
ja luottamuksellisuus. Potilaiden, 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja 
terveysjärjestelmistä vastaavien 
viranomaisten on voitava luottaa siihen, 
että näitä yhteisiä periaatteita noudatetaan 
ja niiden täytäntöönpanemiseksi luodaan 
rakenteet koko yhteisössä. Sen vuoksi on 
aiheellista vaatia, että sen jäsenvaltion 
viranomaiset, jonka alueella hoito 
tarjotaan, vastaavat näiden 
toimintaperiaatteiden noudattamisesta.
Tämä on välttämätöntä, jotta varmistetaan 
potilaiden luottamus rajatylittävään 
terveydenhuoltoon, mikä puolestaan on 
välttämättömyys, jotta saavutetaan 
potilaiden vapaa liikkuvuus samoin kuin 
terveyden suojelun korkea taso.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kun otetaan huomioon, että on 
mahdotonta tietää ennalta, tarjoaako tietty 
terveydenhuollon tarjoaja terveydenhuoltoa 
toisesta vai omasta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille, on tarpeen soveltaa kaikenlaiseen 
terveydenhuoltoon vaatimuksia, joiden 
mukaan terveydenhuolto on tarjottava 
selkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien 
mukaisesti, jotta varmistetaan vapaus 
tarjota ja käyttää rajatylittävää 
terveydenhuoltoa direktiivin tavoitteen 
mukaisesti. Tätä varmistaessaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten on otettava 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat yhteiset arvot, jotka yhteisön 
toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot ovat 
yleisesti tunnustaneet terveysjärjestelmien 
yhteisiksi arvoiksi kaikkialla Euroopassa. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
nämä arvot otetaan huomioon muista 
jäsenvaltioista tulevien potilaiden ja 
kansalaisten kohdalla ja että kaikkia 
potilaita kohdellaan tasapuolisesti heidän 
hoitotarpeensa perusteella eikä sen 
perusteella, missä jäsenvaltiossa he ovat 
vakuutettuina. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon vapaan liikkuvuuden ja 
muun muassa kansalaisuuteen (tai 
oikeushenkilöiden osalta 
sijoittautumiseen) perustuvan 
syrjimättömyyden periaatteet sekä 
vapaaseen liikkuvuuteen sovellettavien 
mahdollisten rajoitusten välttämättömyys 
ja suhteellisuus. Tähän direktiiviin ei 
kuitenkaan sisälly mitään sellaisia 
säännöksiä, jotka edellyttäisivät, että 
terveydenhuollon tarjoajat hyväksyisivät 
jostakin jäsenvaltiosta suunniteltuun 
hoitoon tulevat potilaat tai asettaisivat 

(12) Kun otetaan huomioon, että on 
mahdotonta tietää ennalta, tarjoaako tietty 
terveydenhuollon tarjoaja terveydenhuoltoa 
toisesta vai omasta jäsenvaltiosta tuleville 
potilaille, on tarpeen soveltaa kaikenlaiseen 
terveydenhuoltoon vaatimuksia, joiden 
mukaan terveydenhuolto on tarjottava 
selkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien 
mukaisesti, jotta varmistetaan vapaus 
tarjota ja käyttää rajatylittävää 
terveydenhuoltoa direktiivin tavoitteen 
mukaisesti. Tätä varmistaessaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten on otettava 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat yhteiset arvot, jotka yhteisön 
toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot ovat 
yleisesti tunnustaneet terveysjärjestelmien 
yhteisiksi arvoiksi kaikkialla Euroopassa. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
nämä arvot otetaan huomioon muista 
jäsenvaltioista tulevien potilaiden ja
kansalaisten kohdalla ja että kaikkia 
potilaita kohdellaan tasapuolisesti heidän 
hoitotarpeensa perusteella eikä sen 
perusteella, missä jäsenvaltiossa he ovat 
vakuutettuina. Tässä jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon yksilöiden vapaan 
liikkuvuuden ja muun muassa 
kansalaisuuteen perustuvan 
syrjimättömyyden periaatteet sekä 
vapaaseen liikkuvuuteen sovellettavien 
mahdollisten rajoitusten välttämättömyys 
ja suhteellisuus. Tähän direktiiviin ei 
kuitenkaan sisälly mitään sellaisia 
säännöksiä, jotka edellyttäisivät, että 
terveydenhuollon tarjoajat hyväksyisivät 
jostakin jäsenvaltiosta suunniteltuun 
hoitoon tulevat potilaat tai asettaisivat 
heidät etusijalle hoitotarpeeltaan 
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heidät etusijalle hoitotarpeeltaan 
samanlaisten potilaiden vahingoksi, 
esimerkiksi pidentämällä hoidon 
odotusaikoja.

samanlaisten potilaiden vahingoksi, 
esimerkiksi pidentämällä hoidon 
odotusaikoja.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tutkimusten mukaan 
terveydenhuollossa noin 10 prosenttiin 
tapauksista liittyy vahinkoja. Sen vuoksi on 
keskeisen tärkeää varmistaa selvät yhteiset 
velvollisuudet, joiden mukaan toimitaan
terveydenhuollosta aiheutuvissa 
vahinkotapauksissa, jotta vältetään 
luottamuksen puute, joka luo esteen 
rajatylittävälle terveydenhuollolle.
Vahinkojen kattamisen ja hoitovaltion 
järjestelmästä maksettavan korvauksen ei 
pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta laajentaa oman maansa 
järjestelmä kattamaan potilaat, jotka 
hakeutuvat ulkomaille hoitoon, jos tämä on 
asianmukaisempaa potilaan kannalta, 
etenkin kun kyseessä ovat potilaat, joille 
toisen jäsenvaltion terveydenhuollon 
käyttäminen on välttämätöntä.

(15) Tutkimusten mukaan 
terveydenhuollossa noin 10 prosenttiin 
tapauksista liittyy vahinkoja. Sen vuoksi on 
keskeisen tärkeää varmistaa selvät yhteiset 
velvollisuudet, joiden mukaan käsitellään
terveydenhuollosta aiheutuvia väitettyjä 
vahinkotapauksia, jotta vältetään 
luottamuksen puute, joka luo esteen 
rajatylittävälle terveydenhuollolle.
Vahinkojen kattamisen ja hoitovaltion 
järjestelmästä maksettavan korvauksen ei 
pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta laajentaa oman maansa 
järjestelmä kattamaan potilaat, jotka 
hakeutuvat ulkomaille hoitoon, jos tämä on 
asianmukaisempaa potilaan kannalta, 
etenkin kun kyseessä ovat potilaat, joille 
toisen jäsenvaltion terveydenhuollon 
käyttäminen on välttämätöntä.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisöjen tuomioistuin on (18) Yhteisöjen tuomioistuin on 
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tunnustanut useissa tuomioissaan 
potilaiden oikeuden saada korvausta 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannuksista siitä 
lakisääteisestä sosiaaliturvajärjestelmästä, 
jossa he ovat vakuutettuina. Tuomioistuin 
on katsonut, että palvelujen tarjoamisen 
vapautta koskeviin perustamissopimuksen 
määräyksiin kuuluu terveydenhuollon 
saajien, myös lääketieteellistä hoitoa 
tarvitsevien, vapaus mennä toiseen 
jäsenvaltioon saadakseen terveydenhuoltoa 
siellä. Sama koskee terveydenhuollon 
vastaanottajia, jotka hakeutuvat toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun terveydenhuoltoon 
muiden keinojen, esimerkiksi sähköisen 
terveydenhuollon, välityksellä. Yhteisön 
lainsäädännöllä ei vähennetä 
jäsenvaltioiden toimivaltaa järjestää 
terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmänsä, 
mutta toimivaltaansa harjoittaessaan 
jäsenvaltioiden on noudatettava yhteisön 
lainsäädäntöä ja etenkin palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevia 
perustamissopimuksen määräyksiä.
Kyseisissä määräyksissä kielletään 
jäsenvaltioita ottamasta käyttöön tai 
pitämästä voimassa perusteettomia 
rajoituksia, jotka koskevat kyseisen 
vapauden harjoittamista 
terveydenhuoltosektorilla.

tunnustanut useissa tuomioissaan 
potilaiden oikeuden saada korvausta 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannuksista siitä 
lakisääteisestä sosiaaliturvajärjestelmästä, 
jossa he ovat vakuutettuina. Tuomioistuin 
on katsonut, että perustamissopimuksen 
määräyksiin kuuluu terveydenhuollon 
saajien, myös lääketieteellistä hoitoa 
tarvitsevien, vapaus mennä toiseen 
jäsenvaltioon saadakseen terveydenhuoltoa 
siellä. Sama koskee terveydenhuollon 
vastaanottajia, jotka hakeutuvat toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottuun terveydenhuoltoon 
muiden keinojen, esimerkiksi sähköisen 
terveydenhuollon, välityksellä. Yhteisön 
lainsäädännöllä ei vähennetä 
jäsenvaltioiden toimivaltaa järjestää 
terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmänsä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) On asianmukaista vaatia, että myös 
potilaat, jotka menevät hoitoon toiseen 
jäsenvaltioon muissa kuin 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista varten asetuksella 

(21) Potilaille olisi taattava toisessa 
jäsenvaltiossa annetun terveydenhuollon 
kustannusten korvaaminen vähintään 
saman tasoisesti kuin heille olisi korvattu 
vakuutusjäsenvaltiossa samasta tai 
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(ETY) N:o 1408/71 vahvistetuissa 
olosuhteissa, voisivat hyötyä 
perustamissopimuksen mukaisesta 
palvelujen vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta ja tämän direktiivin 
säännöksistä. Potilaille olisi taattava 
tällaisen terveydenhuollon kustannusten 
korvaaminen vähintään saman tasoisesti 
kuin heille olisi korvattu 
vakuutusjäsenvaltiossa samasta tai 
samankaltaisesta terveydenhuollosta. Tässä 
otetaan täysimääräisesti huomioon 
jäsenvaltioiden oikeus määrittää 
kansalaisten sairausvakuutuksen kattavuus 
ja torjutaan merkittävät vaikutukset 
kansallisten terveysjärjestelmien 
rahoitukseen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
säätää kansallisessa lainsäädännössään 
hoidon kustannusten korvaamisesta 
tariffeilla, jotka ovat voimassa 
hoitojäsenvaltiossa, jos tämä on 
suotuisampaa potilaan kannalta. Tämä 
saattaa koskea erityisesti tämän direktiivin 
15 artiklassa mainittujen eurooppalaisten 
osaamisverkostojen kautta tarjottua hoitoa.

samankaltaisesta terveydenhuollosta. Tässä 
otetaan täysimääräisesti huomioon 
jäsenvaltioiden oikeus määrittää 
kansalaisten sairausvakuutuksen kattavuus 
ja torjutaan merkittävät vaikutukset 
kansallisten terveysjärjestelmien 
rahoitukseen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
säätää kansallisessa lainsäädännössään 
hoidon kustannusten korvaamisesta 
tariffeilla, jotka ovat voimassa 
hoitojäsenvaltiossa, jos tämä on 
suotuisampaa potilaan kannalta. Tämä 
saattaa koskea erityisesti tämän direktiivin 
15 artiklassa mainittujen eurooppalaisten 
osaamisverkostojen kautta tarjottua hoitoa.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Potilaan ei kuitenkaan tulisi saada 
taloudellista hyötyä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotusta terveydenhuollosta, ja tämän 
vuoksi kustannusten korvaamisessa olisi 
otettava huomioon ainoastaan saadun 
terveydenhuollon tosiasialliset 
kustannukset.

(24) Potilaan ei kuitenkaan tulisi saada 
taloudellista hyötyä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotusta terveydenhuollosta, ja tämän 
vuoksi kustannusten korvaamisessa olisi 
otettava huomioon ainoastaan saadun 
terveydenhuollon tosiasialliset 
kustannukset. Jäsenvaltiot voivat päättää 
kattaa muut asiaan liittyvät kustannukset, 
kuten terapeuttisen hoidon, jos 
kokonaiskustannukset eivät ylitä 
vakuutusjäsenvaltiossa maksettavaa 
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summaa.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Kun potilas saa terveydenhuoltoa 
jäsenvaltiossa, joka ei ole valtio, jossa hän 
on vakuutettuna, potilaan kannalta on 
keskeisen tärkeää tietää ennalta, mitä 
sääntöjä sovelletaan. Vastaavaa selvyyttä 
tarvitaan tapauksissa, joissa
terveydenhuollon tarjoajat muuttavat 
tilapäisesti toiseen jäsenvaltioon 
tarjoamaan lääketieteellisiä palveluja tai
terveydenhuoltoa tarjotaan valtioiden 
rajojen yli. Tällaisissa tapauksissa 
terveydenhuoltoon sovellettavat säännöt 
ovat niitä, joista säädetään 
hoitojäsenvaltion lainsäädännössä 5 
artiklassa säädettyjen yleisten periaatteiden 
mukaisesti, kun otetaan huomioon, että 
perustamissopimuksen 152 artiklan 5 
kohdan mukaan terveyspalvelujen ja 
sairaanhoidon järjestäminen ja tarjoaminen 
on jäsenvaltioiden vastuulla. Näin 
potilaiden on helpompi tehdä tietoon 
perustuvia valintoja ja vältetään 
väärinymmärryksiä. Niin myös lisätään 
potilaan ja terveydenhuollon tarjoajan 
välistä luottamusta.

(35) Kun potilas saa terveydenhuoltoa 
jäsenvaltiossa, joka ei ole valtio, jossa hän 
on vakuutettuna, potilaan kannalta on 
keskeisen tärkeää tietää ennalta, mitä 
sääntöjä sovelletaan. Vastaavaa selvyyttä 
tarvitaan tapauksissa, joissa 
terveydenhuoltoa harjoitetaan valtioiden 
rajojen yli, kuten etälääketieteessä.
Tällaisissa tapauksissa terveydenhuoltoon 
sovellettavat säännöt ovat niitä, joista 
säädetään hoitojäsenvaltion 
lainsäädännössä 5 artiklassa säädettyjen 
yleisten periaatteiden mukaisesti, kun 
otetaan huomioon, että 
perustamissopimuksen 152 artiklan 5 
kohdan mukaan terveyspalvelujen ja 
sairaanhoidon järjestäminen ja tarjoaminen 
on jäsenvaltioiden vastuulla. Näin 
potilaiden on helpompi tehdä tietoon 
perustuvia valintoja ja vältetään 
väärinymmärryksiä. Niin myös lisätään 
potilaan ja terveydenhuollon tarjoajan 
välistä luottamusta.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Sisämarkkinoiden potentiaalin 
toteutuminen rajatylittävässä 
terveydenhuollossa edellyttää hoidon 
tarjoajien, ostajien ja sääntelijöiden 
yhteistyötä eri jäsenvaltioiden keskus-, 
alue- ja paikallistasolla, jotta voidaan 
varmistaa turvallinen, korkealaatuinen ja 
tehokas hoito yli valtioiden rajojen. Tämä 
koskee yhteistyötä erityisesti raja-alueilla, 
joilla rajatylittävä palvelujen tarjonta 
saattaa olla tehokkain tapa organisoida 
paikallisväestön terveyspalvelut mutta 
joilla rajatylittävä tarjonta kestävältä 
pohjalta edellyttää eri jäsenvaltioiden 
terveysjärjestelmien välistä yhteistyötä. 
Yhteistyöhön voivat kuulua menettelyiden 
tai standardien yhteinen suunnittelu, 
vastavuoroinen tunnustaminen tai 
mukauttaminen, kansallisten 
tietotekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus, käytännön menettelyt 
hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi taikka 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
tilapäinen tai satunnainen apu rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamisen 
helpottamiseksi käytännössä. 
Ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetussa direktiivissä 2005/36/EY 
säädetään, että palvelujen, myös 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
palvelujen, vapaata tarjontaa väliaikaisesti 
tai satunnaisesti toisessa jäsenvaltiossa ei 
pitäisi rajoittaa mistään 
ammattipätevyyteen liittyvästä syystä, 
jollei yhteisön lainsäädännön 
erityissäännöksistä muuta johdu. Tätä 
direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
direktiivin 2005/36/EY kyseisten 
säännösten soveltamista.

(37) Potentiaalin toteutuminen 
rajatylittävässä terveydenhuollossa 
edellyttää hoidon tarjoajien, ostajien ja 
sääntelijöiden yhteistyötä eri 
jäsenvaltioiden keskus-, alue- ja 
paikallistasolla, jotta voidaan varmistaa 
turvallinen, korkealaatuinen ja tehokas 
hoito yli valtioiden rajojen. Tämä koskee 
yhteistyötä erityisesti raja-alueilla, joilla 
rajatylittävä terveydenhuollon tarjonta 
saattaa olla tehokkain tapa organisoida 
paikallisväestön terveydenhuolto mutta 
joilla rajatylittävä tarjonta kestävältä 
pohjalta edellyttää eri jäsenvaltioiden 
terveysjärjestelmien välistä yhteistyötä. 
Yhteistyöhön voivat kuulua menettelyiden 
tai standardien yhteinen suunnittelu, 
vastavuoroinen tunnustaminen tai 
mukauttaminen, kansallisten 
tietotekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuus, käytännön menettelyt 
hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi taikka 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
tilapäinen tai satunnainen apu rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamisen 
helpottamiseksi käytännössä. 
Ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetussa direktiivissä 2005/36/EY 
säädetään, että palvelujen, myös 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
palvelujen, vapaata tarjontaa väliaikaisesti 
tai satunnaisesti toisessa jäsenvaltiossa ei 
pitäisi rajoittaa mistään 
ammattipätevyyteen liittyvästä syystä, 
jollei yhteisön lainsäädännön 
erityissäännöksistä muuta johdu. Tätä 
direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
direktiivin 2005/36/EY kyseisten 
säännösten soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jos lääke on hyväksytty potilaan 
jäsenvaltiossa ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 
päivänä marraskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti ja sitä 
on määrätty toisessa jäsenvaltiossa 
yksittäisesti nimetylle potilaalle, 
periaatteessa pitäisi olla mahdollista, että 
tällainen lääkemääräys tunnustetaan 
lääketieteellisesti ja sitä käytetään potilaan 
omassa jäsenvaltiossa. Tällaiseen 
tunnustamiseen liittyvien sääntely- ja 
hallinnollisten esteiden poistamisella ei 
kuitenkaan rajoiteta tarvetta saada 
asianmukainen hyväksyntä potilaan 
hoitavalta lääkäriltä tai proviisorilta 
kussakin tapauksessa, jos ihmisten 
terveyden suojelu tätä edellyttää ja se on 
tarpeellista ja oikeasuhteista tavoitteeseen 
nähden. Tällaisella lääketieteellisellä 
tunnustamisella ei myöskään pitäisi 
rajoittaa potilaan vakuutusjäsenvaltion 
päätöstä siitä, sisältyvätkö tällaiset lääkkeet 
etuuksiin, jotka korvataan kyseisen valtion 
sosiaaliturvajärjestelmästä. 
Tunnustamisperiaatteen täytäntöönpanoa 
helpotetaan toteuttamalla tarvittavia 
toimenpiteitä, joilla turvataan potilaiden 
turvallisuus ja vältetään lääkkeisiin liittyvä 
väärinkäyttö ja sekaannukset.

(39) Jos lääke on hyväksytty potilaan 
jäsenvaltiossa ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 
päivänä marraskuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti ja sitä 
on määrätty toisessa jäsenvaltiossa 
yksittäisesti nimetylle potilaalle, 
periaatteessa pitäisi olla mahdollista, että 
tällainen lääkemääräys tunnustetaan 
lääketieteellisesti ja sitä käytetään potilaan 
omassa jäsenvaltiossa. Tällaiseen 
tunnustamiseen liittyvien sääntely- ja 
hallinnollisten esteiden poistamisella ei 
kuitenkaan rajoiteta tarvetta saada 
asianmukainen hyväksyntä potilaan 
hoitavalta lääkäriltä tai proviisorilta 
kussakin tapauksessa, jos ihmisten 
terveyden suojelu tätä edellyttää ja se on 
tarpeellista ja oikeasuhteista tavoitteeseen 
nähden. Tällaisella lääketieteellisellä 
tunnustamisella ei myöskään pitäisi 
rajoittaa potilaan vakuutusjäsenvaltion 
päätöstä siitä, sisältyvätkö tällaiset lääkkeet 
etuuksiin, jotka korvataan kyseisen valtion 
sosiaaliturvajärjestelmästä. 
Tunnustamisperiaatteen täytäntöönpanoa 
helpotetaan toteuttamalla tarvittavia 
toimenpiteitä, joilla turvataan potilaiden 
turvallisuus ja vältetään lääkkeisiin liittyvä 
väärinkäyttö ja sekaannukset. Jos 
hoitojäsenvaltiossa annetaan sellaisten 
lääkkeiden resepti, jotka eivät ole 
tavallisesti saatavissa reseptillä 
vakuutusjäsenvaltiossa, jälkimmäisen 
jäsenvaltion on päätettävä, hyväksytäänkö 
lääke poikkeuksellisesti vai annetaanko 
käyttöön samanlaiseksi katsottu korvaava 
lääke.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja
tarjoamisesta. Tähän liittyen ja ottaen 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat periaatteet hoitojäsenvaltion on 
määritettävä selkeät laatu- ja 
turvallisuusstandardit alueellaan tarjottavaa 
terveydenhuoltoa varten ja varmistettava 
seuraavat seikat:

1. Hoitojäsenvaltio vastaa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja 
tarjoamisesta. Tähän liittyen ja ottaen 
huomioon universaalisuutta, 
korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, 
tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
koskevat periaatteet hoitojäsenvaltion on 
määritettävä selkeät laatu- ja 
turvallisuusstandardit alueellaan tarjottavaa 
terveydenhuoltoa varten ja varmistettava 
seuraavat seikat:

a) käytössä on mekanismit, joilla 
varmistetaan, että terveydenhuollon 
tarjoajat pystyvät täyttämään tällaiset 
standardit ottaen huomioon 
kansainvälinen lääketiede ja yleisesti 
tunnustetut hyvät lääketieteelliset 
toimintatavat

a) 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 hoitojäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti

b) tällaisten standardien käytännön 
soveltamista terveydenhuollon tarjoajien 
parissa valvotaan säännöllisesti ja 
korjaavia toimia toteutetaan, kun 
asianmukaisia standardeja ei täytetä, 
ottaen huomioon lääketieteen ja 
terveysteknologian kehitys

b) edellä 1 a kohdassa tarkoitettu 
terveydenhuolto tarjotaan noudattaen 
hoitojäsenvaltion määrittämiä laatu- ja 
turvallisuusnormeja ja -ohjeita, joiden 
avulla taataan, että:

i) muiden jäsenvaltioiden potilaille ja 
terveydenhuollon tarjoajille voidaan 
antaa tietoja tällaisista normeista ja 
ohjeista sekä valvontaa koskevista 
säännöistä muun muassa sähköisesti

c) terveydenhuollon tarjoajat toimittavat 
kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta potilaat 
voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, 
erityisesti tiedot tarjottavan 
terveydenhuollon saatavuudesta, hinnoista 

ii) muiden jäsenvaltioiden potilaille ja 
terveydenhuollon tarjoajille voidaan 
antaa tietoja annettavan terveydenhuollon 
saatavuudesta, hinnoista ja tuloksista sekä 
yksityiskohtaisia tietoja terveydenhuollon 
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ja tuloksista sekä yksityiskohtaiset tiedot 
vakuutusturvasta tai vastaavasta 
henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta 
ammatillista vastuuta koskevasta suojasta

tarjoajan vakuutusturvasta tai vastaavasta 
henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta 
ammatillista vastuusta koskevasta suojasta 

d) potilailla on valituskeinoja ja taatut 
oikeussuojakeinot ja korvaukset, jos heille 
aiheutuu vahinkoa saadusta 
terveydenhuollosta

d) potilailla on valituskeinoja, kun he 
kärsivät saamastaan terveydenhuollosta 
aiheutunutta vahinkoa, ja taatut 
oikeussuojakeinot ja oikeus hakea 
korvauksia

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

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

f) henkilötietojen käsittelyssä kunnioitetaan 
perusoikeutta yksityisyyden suojaan niiden 
kansallisten toimenpiteiden mukaisesti, 
joilla pannaan täytäntöön henkilötietojen 
suojaa koskevat yhteisön säännökset, 
erityisesti direktiivit 95/46/EY ja 
2002/58/EY

f) henkilötietojen käsittelyssä kunnioitetaan 
perusoikeutta yksityisyyden suojaan niiden 
kansallisten toimenpiteiden mukaisesti, 
joilla pannaan täytäntöön henkilötietojen 
suojaa koskevat yhteisön säännökset, 
erityisesti direktiivit 95/46/EY ja 
2002/58/EY

g) muista jäsenvaltioista tulevia potilaita 
kohdellaan yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa, 
mukaan luettuna suojelu syrjintää vastaan, 
josta säädetään voimassa olevassa yhteisön 
ja hoitojäsenvaltion lainsäädännössä.

g) muista jäsenvaltioista tulevia potilaita 
kohdellaan yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa, 
mukaan luettuna suojelu syrjintää vastaan, 
josta säädetään voimassa olevassa yhteisön 
ja hoitojäsenvaltion lainsäädännössä.

g a) hoitoa saaneilla potilailla on oikeus 
saada kirjallisessa tai sähköisessä 
muodossa tiedot hoidostaan ja kaikista 
hoitonsa jatkamiseen liittyvistä 
lääketieteellisistä ohjeista. 

Or. en

Perustelu

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 
and proportionality, and the respect for Member State competence on healthcare. Instead, 
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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.

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

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli on tarpeen helpottaa 
rajatylittävän terveydenhuollon tarjoamista 
ja ottaen perustaksi terveyden suojan 
korkean tason komissio yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa laatii ohjeita, joilla 
helpotetaan 1 kohdan täytäntöönpanoa.

3. Mikäli on tarpeen helpottaa 
rajatylittävän terveydenhuollon tarjoamista 
ja ottaen perustaksi terveyden suojan 
korkean tason komissio voi yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa laatia ohjeita, joilla 
helpotetaan 1 kohdan täytäntöönpanoa.

Or. en

Perustelu

Laatua ja turvallisuutta koskevien normien määrittämistä tulisi käsitellä yksinomaan 
sovellettavaa lainsäädäntöä koskevana kysymyksenä. Näin ehdotus vastaa paremmin 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta, ja samalla otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toimivalta terveydenhuollossa. Sen asemesta jäsenvaltioiden tulisi antaa potilaille ja 
terveydenhuollon tarjoajille tietoja laatua ja turvallisuutta koskevista normeistaan ja 
ohjeistaan.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 
soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutettuja, jotka 
matkustavat toiseen jäsenvaltioon 
terveydenhuollon saamista varten tai 
haluavat saada toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, ei estetä 
saamasta toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, jos kyseinen hoito 
kuuluu etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä ja 
joihin he ovat oikeutettuja. 
Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
vakuutetulle kustannukset, jotka olisi 
maksettu sen lakisääteisestä 
sosiaaliturvajärjestelmästä, jos sama tai 
samankaltainen terveydenhuolto olisi 
tarjottu sen alueella. Vakuutusjäsenvaltio 
joka tapauksessa päättää korvattavasta 
terveydenhuollosta riippumatta siitä, missä 
se tarjotaan.

1. Rajoittamatta tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 7, 8 ja 9 artiklan 
soveltamista potilaan vakuutusjäsenvaltion 
on varmistettava, että vakuutettuja, jotka 
matkustavat toiseen jäsenvaltioon 
terveydenhuollon saamista varten tai 
haluavat saada toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottua terveydenhuoltoa, ei estetä 
saamasta toisessa jäsenvaltiossa tarjottua 
terveydenhuoltoa, jos kyseinen hoito 
kuuluu etuuksiin, jotka tarjotaan 
vakuutusjäsenvaltion lainsäädännössä ja 
joihin he ovat oikeutettuja. 
Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
hoitojäsenvaltiolle tai vakuutetulle 
kustannukset, jotka olisi maksettu sen 
lakisääteisestä sosiaaliturvajärjestelmästä, 
jos sama tai samankaltainen 
terveydenhuolto olisi tarjottu sen alueella. 
Jos on olemassa useita tapoja hoitaa 
tiettyä sairautta tai vammaa, potilaalla on 
oikeus saada korvausta kaikista 
hoitomenetelmistä, joita on käytetty ja
testattu riittävästi kansainvälisessä 
lääketieteessä, vaikka nämä menetelmät 
eivät olisikaan käytettävissä potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa.
Vakuutusjäsenvaltio joka tapauksessa 
päättää korvattavasta terveydenhuollosta 
riippumatta siitä, missä se tarjotaan.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

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

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti enintään 
saman tasoisena kuin olisi korvattu, jos 
sama tai samankaltainen hoito olisi annettu 
vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä saadun
hoidon tosiasiallisia kustannuksia.

2. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava 
toisessa jäsenvaltiossa tarjotun 
terveydenhuollon kustannukset tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti enintään 
saman tasoisena kuin olisi korvattu, jos 
sama tai samankaltainen hoito olisi annettu 
vakuutusjäsenvaltiossa, ylittämättä saadun 
hoidon tosiasiallisia kustannuksia. 
Jäsenvaltiot voivat päättää kattaa muut 
asiaan liittyvät kustannukset, kuten 
terapeuttisen hoidon, jos 
kokonaiskustannukset eivät ylitä 
vakuutusjäsenvaltiossa maksettavaa 
summaa.

Or. en

                                               
1 Case C-157/99, Smits/Peerbooms, p 87-88.
2 Ibid, p 94.
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sairaala- ja erikoishoito Sairaalahoito

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

– terveydenhuoltoon, joka vaatii pitkälle 
erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä 
infrastruktuuria tai laitteita tai
– terveydenhuoltoon, johon liittyy hoitoja, 
joista aiheutuu potilaalle tai väestölle 
erityinen riski. 

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltion on annettava julkisesti 
tiedoksi kaikki asiaankuuluvat tiedot 3 
kohdan säännösten nojalla käyttöön 
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otetusta ennakkolupajärjestelmästä. otetusta ennakkolupajärjestelmästä sekä 
muutoksenhakumenettelyistä, jos lupa 
evätään.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio tekee 
toteutettavuustutkimuksen sellaisen 
selvityspisteen perustamisesta, joka 
auttaisi maksamaan kustannukset tämän 
direktiivin mukaisesti yli rajojen, 
terveydenhuoltojärjestelmien ja valuutta-
alueiden, kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta, ja se kertoo 
asiasta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja esittää tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen.
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Or. en

Tarkistus 25

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 on olemassa helposti ja myös 
sähköisesti käytettävissä olevat
mekanismit, joiden kautta potilaat saavat
nopeasti tietoa toisessa jäsenvaltiossa 
tarjottavasta terveydenhuollosta sekä
sovellettavista ehdoista. Tämän tulee 
koskea myös tietoja potilaiden oikeuksista,
näiden oikeuksien 
hyödyntämismenettelyistä sekä valitus- ja 
muutoksenhakumenettelyistä, jos nämä 
oikeudet evätään esimerkiksi tilanteessa, 
jossa toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on taattava, että 
tiedot ovat potilaalle neuvoa antavien 
terveysalan ammattilaisten saatavissa 
turvallisen järjestelmän kautta. Tietojen 
tulee käsittää yksityiskohtaiset tiedot 
hoitojäsenvaltion rekisteröidyistä 
terveydenhoitoalan ammattilaisista sekä 
heihin mahdollisesti kohdistetuista 
kurinpitomenettelyistä. Jäsenvaltioiden on 
aktiivisesti ja välittömästi ilmoitettava 
toisilleen tällaisista kurinpitomenettelyistä 
ja niiden jälkeen selville saaduista 
seikoista.

Or. en

Tarkistus 28

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 turvallisuustietoihin, 
henkilötietojen suojaan, valitus- ja 
muutoksenhakukeinoihin jotka ovat 
käytettävissä toisessa jäsenvaltiossa 
tarjotun terveydenhuollon osalta, sekä 
sovellettavista ehdoista

Or. en
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Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

d a) edistettävä potilaiden pääsyä 
eurooppalaisiin potilasverkostoihin.

Or. en

Tarkistus 30

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 ja että saadaan selvyys 
samasta lääkkeestä käytetyistä erinimistä

Or. en

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

c a) toimenpiteitä, joilla tunnistetaan 
väärennetyt lääkkeet ja estetään niiden 
pääsy apteekkeihin.

Or. en
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos hoitojäsenvaltiossa annetaan 
sellaisten lääkkeiden resepti, jotka eivät 
ole tavallisesti saatavissa reseptillä 
vakuutusjäsenvaltiossa, jälkimmäisen 
jäsenvaltion on päätettävä, hyväksytäänkö 
lääke poikkeuksellisesti vai annetaanko
käyttöön samanlaiseksi katsottu korvaava 
lääke.

Or. en

Tarkistus 33

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

Or. en
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Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

ix a) osaamisverkostoilla on 
asianmukaiset ja tehokkaat suhteet 
tekniikan tarjoajiin

Or. en

Tarkistus 35

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.
Toimenpiteiden on noudatettava kussakin 
jäsenvaltiossa sovellettavaa 
tietosuojalainsäädäntöä, ja niiden 
yhteydessä on otettava huomioon
terveysteknologian ja lääketieteen 
kehittyminen etälääketiede ja
telepsykiatria mukaan lukien ja 
noudatettava henkilötietojen suojaa 
koskevaa perusoikeutta. Toimenpiteissä on 
erityisesti täsmennettävä standardit ja 
terminologia, jotka tarvitaan tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuutta varten, jotta 
varmistetaan rajatylittävien 
terveyspalvelujen turvallinen, 
korkealaatuinen ja tehokas tarjoaminen.

Or. en
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Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uuden terveysteknologian hallintoa 
koskeva yhteistyö

Terveysteknologian hallintoa koskeva 
yhteistyö

Or. en

Tarkistus 37

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 hyvään 
hallintotapaan ja avoimuuteen, 
objektiivisuuteen, oikeudenmukaisiin 
menettelyihin ja toimijoiden täyteen 
osallistumiseen kaikkiin asiaan liittyviin 
ryhmiin niin, että mukana ovat 
terveydenhoidon ammattilaiset, potilaat, 
tieteenharjoittajat ja teollisuus.

Or. en
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Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

b a) löytää kestäviä tapoja tasapainottaa 
tavoitteet, jotka koskevat lääkkeiden 
saantia, innovoinnin palkitsemista ja 
terveydenhoitobudjettien hoitamista.

Or. en

Tarkistus 39

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 
avointa toimintaa varten tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio sallii vain sellaisten 
viranomaisten liittymisen verkkoon, jotka 
täyttävät edellä 1 kohdassa määritetyt 
hyvää hallintotapaa koskevat ehdot.

Or. en
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Tarkistus 41

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 viiden vuoden kuluessa 22 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä raportin tämän direktiivin 
toiminnasta käsitellen siinä myös 
direktiivin aiheuttamaa potilaiden sisään-
ja ulosvirtausta koskevia tilastoja ja 
toimittaa sen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en
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PERUSTELUT

"Jamais poète n'a interpreté la nature aussi librement qu'un juriste la réalité" Jean Giraudoux
(Kukaan runoilija ei ole koskaan tulkinnut luontoa yhtä vapaasti kuin lakimies todellisuutta.)

Järkevyys ja varovaisuus

Lakimiehet ja poliitikot Viimeisten kymmenen vuoden ajan Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimessa vuonna 1998 annetun Kohll ja Dekker -tuomion jälkeen eurooppalaiset 
lakimiehet ovat päättäneet potilaiden liikkuvuutta koskevasta politiikasta, koska unionin 
poliitikot eivät ole sitä tehneet. Jos emme tee mitään, tuomioistuin tulkitsee edelleen 
perustamissopimusta potilaiden liikkuvuuteen liittyvien oikeuksien osalta. Lakimiehet tuovat 
selvyyden, jota me poliitikot emme ole pystyneet takaamaan. Jos tyydymme jättämään 
politiikan lakimiehille, meidän ei tarvitse tehdä mitään – paitsi tietysti maksaa tästä aiheutuvat 
ennustamattomat laskut. Jos kuitenkin katsomme, että meidän tehtävämme vaaleilla valittuina 
poliitikkoina on saada aikaan oikeudellinen ja poliittinen varmuus, meidän on toteutettava se 
viipymättä. Valitsijamme pitävät siitä, että potilaiden liikkuminen on mahdollista. Kuitenkin 
he haluavat ja odottavat, että hallinnoidaan asianmukaisesti, ja he haluavat ja odottavat 
asianmukaista opastusta asiaan liittyvästä politiikasta ja menettelyistä. 

Komission pitkään odotettu ehdotus sen jälkeen, kun parlamentin selvä enemmistö oli 
kannattanut vuonna 2005 laatimaamme mietintöä potilaiden liikkuvuudesta (A6-0129/2005), 
on myönteinen. Sama koskee myös sen kekseliäitä säännöksiä, jotka ulottuvat pidemmälle 
kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot liittyen harvinaisten sairauksien Euroopan 
laajuisiin viiteverkostoihin. Se jättää kuitenkin joitakin epävarmuuden alueita, joita tässä 
mietinnössä pyritään selventämään ja käsittelemään.

Mahdollisuus potilaille Meidän on tehtävä täysin selväksi, että kyseessä on mahdollisuus 
potilaille. Keskeisellä sijalla on potilas; terveydenhoidon ammattilaisten ja terveyspalveluiden 
liikkuvuutta koskevia kysymyksiä käsitellään toisessa yhteydessä. Valitettavasti sama koskee 
kipeästi kaivattua potilasturvallisuutta koskevaa ehdotusta. Kuten tästä ehdotuksesta käy 
selvästi ilmi, sillä ei muuteta eikä käsitellä sosiaaliturvamenettelyä, joka pysyy ennallaan, 
vaikka tarvitaankin mahdollisesti lisäselvennystä siihen, milloin kutakin menettelyä 
sovelletaan. Meidän on tehtävä yhtä selväksi, että kyse on potilaiden mahdollisuudesta, joka 
perustuu tarpeeseen eikä varoihin samoin kuin tiedon ohjaamaan valintaan eikä pakkoon.

Tuomioistuimen tuomiot On yhtä selvää, että emme aloita puhtaalta pöydältä. Nyt ei ole 
epärealistisen optimististen säädösluonnosten aika. Perustamissopimukset ovat antaneet 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle tuomioiden oikeusperustan, ja tuomioistuin on laatinut 
sen mukaisesti sovellettavaa menettelyä koskevan luonnoksensa. Näin on pantu alulle 
prosessi, joka voi antaa valtaa potilaille ja parantaa unionin kansalaisten terveyttä. Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuin katsoi alun perin tämän vahvistavan, että potilailla, jotka kohtaavat 
"liiallisia viipeitä" hoitoon pääsyssä, on oikeus mennä hoitoon johonkin toiseen jäsenvaltioon 
ja heidän laskunsa maksaa kotijäsenvaltion terveydenhoitojärjestelmän rahoittaja, kunhan 
kaksi ehtoa täyttyy: hoidon tulee olla tavallisesti saatavissa kotijäsenvaltiossa, ja kustannusten 
on oltava verrattavissa. Monissa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioissa on todettu, 
että potilasta ei voida velvoittaa hakemaan etukäteen hyväksyntää sairaalan ulkopuolella 

Adlib Express Watermark



PR\753961FI.doc 33/35 PE415.355v01-00

FI

tapahtuvaa hoitoa varten tai muita terveyteen liittyviä etuja varten, esimerkkeinä silmälasit ja 
hampaiden oikominen. Avoimeksi jää kuitenkin mahdollisuus jonkinlaiseen etukäteislupaan 
tai -ilmoitukseen, kun on kyse potilaan hoitamisesta sairaalassa, jos kotijäsenvaltio 
("vakuutusjäsenvaltio") pystyy osoittamaan, että ilman sitä muiden potilaiden terveydenhuolto 
kärsisi. Tuomioissa ei ole ollut kyse niinkään lupamenettelystä kuin tämän menettelyn 
käyttämisestä epäasianmukaisella tavalla niin, että henkilöltä evätään oikeus matkustaa 
hoitoon tai sitä vaikeutetaan. Siksi olemme yrittäneet luoda etukäteislupaan perustuvan 
järjestelmän, joka on potilaiden kannalta kevyt mutta jossa terveydenhuoltojärjestelmän 
hallinnoijat saavat selvän etukäteisvaroituksen poikkeuksellisista kustannuksista.

Etusijalle tarpeet varojen asemesta Kun sanotaan, että politiikan tulisi käsitellä potilaita, 
joilla on tarpeita, ei potilaita, joilla on rahaa, tulisi tehdä selväksi, ettemme halua potilaiden 
joutuvan matkustamaan käteisnippu tai luottokortti mukanaan, jotta he voisivat maksaa 
etukäteismaksun usein kalliista sairaalahoidosta.Olisi toteutettava järjestelmä, jossa 
korvauksen maksaa kotijäsenvaltion rahoittaja suoraan vastaanottavalle sairaalalle joko 
keskitetyn selvityspisteen kautta, joka hallinnoi rajat ylittäviä, eri valuuttoja sisältäviä ja eri
järjestelmät yhdistäviä toimia (Beveridge/Bismark), tai sitten käytettäisiin kahdenvälisiä 
vouchereita, jotka potilas vie sairaalaan ja jotka takaavat vakuutusjäsenvaltion myöhemmin 
suorittaman maksun.
Molemmat vaihtoehdot poistaisivat potilaan ja sairaalan väliset kiistat maksuista, ja 
jälkimmäinen tapa myös yksinkertaistaisi esimerkiksi vaihtokurssiin liittyviä asioita kahden 
jäsenvaltion välillä. Selvityspisteen perustaminen veisi aikaa, ja siksi ehdotamme nopeampana 
lisämekanismina, jossa potilas, joka valitsee kotijäsenvaltionsa käyttöön ottaman 
etukäteislupaan perustuvan menettelyn, saisi voucherin, jonka hän ottaisi mukaan hoitavaan 
sairaalaan ja joka takaisi maksun tiettyyn summaan saakka. Tällaista voucheria käytettäessä 
potilaan ei itse tarvitsisi maksaa hoidosta, ja sairaalalle taattaisiin maksu potilaan kotivaltion 
toimesta. Ilman tällaista voucheria ja keskitetyn selvityspisteen perustamista odotettaessa 
potilaan pitäisi ensi maksaa itse ja anoa sitten korvausta.

Paketit Herää kysymys, merkitseekö Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen suhtautuminen 
kustannuksiin sitä, että vakuutusjäsenvaltion voidaan katsoa vastaavan vain hoidon 
todellisista kustannuksista. Olisi mahdollista tarjota hoitopaketti, johon kuuluu 
lisäominaisuuksia, kuten toipilasaika tai fysioterapia, kokonaiskustannuksin, jotka olisivat 
vähemmän kuin pelkkä hoito maksaisi kotivaltiossa. Jos tällaiset pakkaukset tuovat lisäetua 
potilaalle esimerkiksi vähentäen sairauden uusiutumisen todennäköisyyttä, tätä voidaan pitää 
hyvänä ja myönteisenä, kunhan koko paketti maksaa enintään saman verran kuin hoito olisi 
maksanut kotivaltiossa. Jäsenvaltioiden tulisi olla asiassa mahdollisimman joustavia.

Terveysalan välittäjät Todennäköisesti tulevaisuudessa on nykyistä enemmän "terveysalan 
välittäjiä", jotka antavat potilaille riippumattomia ohjeita hoitopaketeista samalla tavoin kuin 
vakuutusvälittäjät etsivät asiakkailleen näiden tarpeiden kannalta parhaita vaihtoehtoja. On 
selvästi kunkin jäsenvaltion oma asia päättää asiaa koskevasta politiikastaan, ja jokaisen 
jäsenvaltion on myös ennen pitkää päätettävä itse, onko terveysvälittäjien koulutusta 
säänneltävä tai onko siihen sovellettava jonkinlaista itsesääntelyä. 

Täydentäminen On myös todennäköistä, että joissakin maissa ulkomaille meno on 
mahdollista vain, jos potilas on valmis täydentämään kotivaltion maksamaa summaa. Tässä ei 
ole mitään väärää. Se ei eroa tilanteesta, jossa potilas maksaa yksityishuoneesta paikallisessa 
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sairaalassa tai vanhemmat maksavat saadakseen lapselleen lisäopetusta koulussa. Se ei 
kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto. Potilasta ei saa painostaa maksamaan enemmän, eikä mikään 
sairaala saa veloittaa samasta hoidosta enemmän ulkomaisilta potilailta kuin kotimaisilta 
potilailta. 

Lukumäärä Odotettavissa on, että tätä vaihtoehtoa ei pyri käyttämään kovin suuri määrä 
potilaita. Useimmat haluavat hoitonsa lähellä kotiaan, jolloin ystävät ja perheenjäsenet voivat 
käydä katsomassa heitä. Tarvittaessa potilaat menevät jonnekin muualle kotimaassaan, mihin 
on syynä kielikin. Jos potilaat päättävät mennä ulkomaille, he valitsevat ensiksi menettelyt, 
jotka ovat jo vakiintuneet kahden- ja kolmenvälisesti jäsenvaltioiden, alueiden ja kaupunkien 
välillä. Jos he kuitenkin haluavat enemmän joustavuutta – ehkä heillä on perhettä tai ystäviä 
muualla EU:ssa paikassa, jossa he voivat viettää toipilasaikaa hoidon jälkeen, tai jos he ovat 
kuulleet erityisen hyvästä sairaalahenkilökunnasta tai muista terveyspalveluiden tarjoajista, he 
voivat valita tällaisen rajat ylittävän terveyspalvelun käyttämisen.

Luonnollisesti jos jäsenvaltio haluaa estää kansalaisiaan käyttämästä tällaista uutta 
mahdollisuutta ja siihen liittyvää varojen ulosvirtausta, se parantaa terveydenhuoltonsa tasoa 
ja lyhentää odotusaikoja niin, ettei kenenkään tarvitse mennä muualle. Jos se houkuttelee 
potilaita ulkomailta – ehkä halvemmalla hoidolla – se saa maahan lisää varoja, joita voidaan 
ohjata takaisin terveydenhuoltojärjestelmään kaikkien potilaiden hyväksi. Viiden vuoden 
jälkeen tulisi tarkastella ulos- ja sisäänvirtauksesta saatuja kokemuksia sen selvittämiseksi, 
millainen aiheutunut vaikutus on ollut ja onko politiikkaa höllennettävä tai tiukennettava.

Tiedottaminen Tiedottaminen on avainasemassa, ja kunkin jäsenvaltion odotetaan perustavan 
tiedotuskeskuksia (kansallisia yhteyspisteitä), joissa potilas tai hänen lääketieteelliset 
neuvonantajansa voivat selvittää, mitä on tarjolla, sovelletaanko korvauskelpoisuutta koskevia 
vaatimuksia, millaisia menettelyjä tarvitaan, millaisia valitus- ja muutoksenhakumenettelyjä 
sovelletaan ja millaista tukea matkakuluihin on saatavissa. Tässä yhteydessä tulee esiin myös 
terveydenhuollon tasoa koskeva herkkä kysymys. Jos jäsenvaltio antaa kansalaisilleen 
mahdollisuuden hakea hoitoa ulkomailta hyväksymällä suoraan tai epäsuorasti Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot, sillä on velvollisuus huolehtia kansalaisistaan. Se haluaa 
varmasti molemminpuolisen vakuutuksen potilaiden turvallisuudesta. Yksi potilaiden 
turvallisuutta vaarantavista tekijöistä voi olla huonolaatuinen terveydenhoito. Jäsenvaltiot 
ovat vastuussa terveydenhuollostaan, eikä kukaan väitä, että Euroopan unionin pitäisi määrätä
asiaa koskevista normeista. Jäsenvaltio, jossa hoito annetaan, voi ja sen pitääkin taata, että 
tällaiset normit kuvataan julkisesti. Vakuutusjäsenvaltion velvollisuutena on taata, että sen 
kansalaiset saavat tietoa niin, että potilaat ja heidän lääketieteelliset neuvonantajana tietävät, 
millaisia normeja he voivat odottaa päättäessään mennä johonkin toiseen maahan. Ei enempää 
eikä vähempää.

Reseptit Yksi ehdotuksen esiin tuomista kysymyksistä koskee reseptien tunnustamista. On 
selvästi suotavaa, että kotivaltion apteekin on tunnustettava lääkärin toisessa valtiossa antama 
resepti ja toimittava sen mukaisesti. Tämä edellyttää pääsyä sellaisten terveydenhoitoalan 
henkilöiden rekisteriin, joilla on lupa kirjoittaa reseptejä. Ongelma on kuitenkin syvempi. On 
laajalti tunnustettua, että on jäsenvaltioiden tehtävä päättää, mitä lääkkeitä on saatavissa 
reseptillä. Jos potilas siis menee ulkomaille ja hänelle määrätään lääkkeitä, joita ei ole 
saatavissa hänen kotimassaan, potilaan on joko selviydyttävä sillä, mitä on saatavissa, tai 
palattava hoitomaahan tai hankittava lääkkeet Internetistä, mihin sisältyy riskejä. Vaikuttaisi 
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paremmalta vaihtoehdolta, että jäsenvaltiot hyväksyisivät osana täydentävää reseptiluetteloa 
lääkkeet, jotka on määrätty hoitoa varten rajat ylittävän terveydenhoitopalveluiden käytön 
yhteydessä. Asia kuuluu jäsenvaltioille, mutta se voi tulevaisuudessa aiheuttaa kiistoja 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa, jos sitä ei käsitellä varoen ja järkevästi.

Järkevyys ja varovaisuus Tässä onkin pähkinänkuoressa mietinnön sisältö: Järkevyys ja 
varovaisuus, uusi mahdollisuus potilaille. Voidaan sanoa, että Euroopan unioni on tässä 
mielessä tuonut hyötyä kansalaisilleen. Selvyys ja oikeusvarmuus: ei pyritä ratkaisemaan 
terveydenhuollon epätasa-arvoa unionissa ja jäsenvaltioissa – tämä kysymys on ohjattava 
jälleen asianomaisten jäsenvaltioiden ministereille – vaan pyritään oikeudenmukaisuuteen ja 
yhtäläisiin mahdollisuuksiin. Joustavuutta, ei byrokratiaa: tarvitsemme halua tarkastella 
kysymyksiä, jotka ovat muodossa "miten" eivätkä niinkään muodossa "miksi meidän ei 
pitäisi". Yksi on jo selvää: yhä useammat kansalaisemme ovat tietoisia tästä 
mahdollisuudesta. He eivät ehkä loppujen lopuksi käytä tätä mahdollisuutta, mutta he 
haluavat säilyttää sen. Haasteena meille kaikissa kolmessa toimielimessä on järjestelmän 
toteuttaminen mahdollisimman nopeasti.
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