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ĪSS PAMATOJUMS

Ievērot sieviešu un vīriešu komplementaritāti, piemērot līdztiesības principu

Kopienas likumdevējām iestādēm, izdodot normatīvos aktus par pacientu tiesībām, ir jāņem 
vērā līdztiesības princips. Sievietes un vīrieši cits citu savstarpēji papildina. Neapstrīdams ir 
fakts, ka medicīniskās vajadzības sievietēm un vīriešiem ir atšķirīgas. ES veselības aprūpes 
sistēmu kopējās pamatvērtības (universālums, piekļuve kvalitatīvai veselības aprūpei, 
taisnīgums un solidaritāte), ko Padome pieņēma 2006. gada jūnijā, papildinātas ar principu 
„līdztiesība veselības aprūpes jomā”, kas nozīmē, ka sievietes un vīrieši saņem vienādu 
veselības aprūpi gadījumos, kad abiem dzimumiem ir kopējas vajadzības, tajā pašā 
laikā saņemot taisnīgu attieksmi dzimumu atšķirību gadījumos.

Referente pieprasa garantēt pārrobežu piekļuvi sabiedrības veselības sistēmām. Tas nozīmē 
padarīt pieejamus ginekoloģiskos un dzemdniecības pakalpojumus, kā arī aprūpi saistībā ar 
mātes un bērna aizsardzību saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) definīciju, kas 
pieņemta PVO 56. Pasaules Veselības asamblejā Almati (Rezolūcija A56/27)1.

Referente Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai pauž bažas par krūts vēža 
ārstēšanu, jo šī slimība šobrīd ES ir galvenais nāves cēlonis sievietēm vecumā no 35 līdz 55 
gadiem. Krūts un dzemdes kakla vēža profilakses, mamogrāfiskās izmeklēšanas un ārstēšanas 
izdevumu atmaksa ir jāiekļauj pārrobežu veselības aprūpes noteikumos. Tādas pašas prasības 
attiecas uz vīriešiem, kam arī vajadzētu saņemt plaušu, prostatas, aizkuņģa dziedzera vai 
sēklinieku vēža profilaksi, izmeklēšanu un ārstēšanu. Mēs varam glābt daudzu sieviešu/māšu 
un vīriešu/tēvu dzīvību, ko skāris neatklāts vēzis, ja vien Kopienas likumdevējas iestādes 
neliks šķēršļus pastiprinātai pārrobežu sadarbībai šajā nozarē un ja dalībvalstis apņemas 
brīvprātīgi sadarboties šajā jomā.

Ārstēšanas un aprūpes izdevumu atmaksas kārtībā parādās atšķirības dzimumu starpā.
Apdrošinātājiem, savstarpējās apdrošināšanas biedrībām un slimokasēm ir jāpārtrauc jebkāda 
diskriminācija, tai skaitā slēptā diskriminācija, jo tās savā darbā balstās, piemēram, uz tādiem 
riska faktoriem, kas saistīti ar iedzimtām vai ģenētiskajām slimībām. Tām arī jāpārtrauc 
veselības apdrošināšanas izmaksu un apdrošināšanas prēmiju aprēķināšana atkarībā no 
dzimuma un darba, ko veic apdrošinātais. Kas attiecas uz izmaksu un prēmiju aprēķināšanu, 
kompetentajām iestādēm ir jāpārtrauc jebkāda diskriminācija, kas balstīta uz nodarbošanās 
veidu. Ir konstatēts, ka patiesībā ir daudz sieviešu, kas nestrādā oficiālajā darba tirgū, bet velta 
savas pūles citām aktivitātēm, piemēram, paaudžu solidaritātes tīklu veidošanai un 
uzturēšanai, bērnu aprūpei un audzināšanai vai arī rūpēm par vecākiem cilvēkiem. Referente 
atgādina, ka no šā brīža apdrošināšanas izmaksas un prēmijas, sevišķi sievietēm, nepieciešams 
aprēķināt, vairāk izmantojot dzīves cikla pieeju.

Lai izvairītos no mantiskā stāvokļa vai tautības radītas diskriminācijas pacientu vidū, es 
iesaku izmantot pieredzi, ko mums sniedz Eiropas Farmakopeja — Eiropas Padomes iestāde, 
kuras mītne atrodas Strasbūrā un kuras darbība ir veltīta labākas zāļu aprites nodrošināšanai, 

                                               
1 (Almati Starptautiskā konference par primāro veselības aprūpi — 25. gadskārta. Sekretariāta ziņojums. Pagaidu 
darba kārtības 14.18. punkts, 2003. gada 24. aprīlī.)
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vienlaikus garantējot to kvalitāti.

Pārrobežu veselības aprūpes īstenošana sniedz milzu potenciālu reģionu sadarbībai. Tā 
izpaužas atšķirīgā veidā atkarībā no veco dalībvalstu (ES-15) ģeogrāfiskā izvietojuma 
attiecībā pret jaunajām dalībvalstīm (ES-12), kā arī dažādās sadarbības grupās, kas aptver 
jaunās un vecās dalībvalstis, galvenokārt Viduseiropā. Nevienmērīgas reģionu 
sociālekonomiskās attīstības neizbēgamas sekas ir tikpat nevienmērīga sabiedrības veselības 
organizēšana. Šī situācija ir sevišķi labi redzama, salīdzinot vecās un jaunās dalībvalstis.
Tāpēc dalībvalstīm ir jāīsteno visi pasākumi, lai novērstu šīs ekonomiskās un organizatoriskās 
sekas, kas ietekmē veselības aprūpes speciālistus, tās pakalpojumu sniedzējus un veselības 
apdrošināšanas sabiedrības. Patiesībā būtu jāsaskaņo to pacientu vajadzības, kuri saņem 
pārrobežu medicīnisko aprūpi, ar medicīnas personāla prasībām, veidojot jaunu medicīnas 
pakalpojumu koncepciju ekonomikas izpratnē. Patiesībā veselību un ar to saistītos 
pakalpojumus nevar uztvert kā tīri ekonomiskus un pakļaut konkurences likumiem. Turklāt 
šāda pieeja pamato šīs direktīvas pieņemšanu, balstoties ne tikai uz Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 95. pantu, kur formulēta brīvā tirgus darbība, bet arī uz 152. pantu, kas 
attiecas uz sabiedrības veselību. Dalībvalstu pienākums ir garantēt valsts sabiedrības veselības 
pakalpojumu pastāvību un vienlīdzīgu piekļuvi šiem pakalpojumiem, kā arī prioritāri 
nodrošināt saviem pilsoņiem labu veselību. Dalībvalstis aizvien ir noteicējas par savas valsts 
veselības apdrošināšanas karti.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 152. pantu,

Pamatojums

ES direktīvai par pacienta tiesību piemērošanu veselības aprūpē obligāti jābalstās uz EK 
līguma 152. pantu, kurā izklāstīta Kopienas politika un darbība sabiedrības veselības jomā.

Grozījums Nr. 2
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Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai arī iespēja saņemt pārrobežu 
veselības aprūpes pakalpojumus rada 
priekšrocības pacientiem, tas nav šīs 
direktīvas mērķis veicināt pārrobežu 
veselības aprūpi.

Pamatojums

Visi pacienti ir tiesīgi saņemt drošu un kvalitatīvu veselības aprūpi savā dalībvalstī. Lielākā 
cilvēku daļa vēlas ārstēšanu saņemt pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Turklāt ir būtiski, ka 
dalībvalstis rūpējas par to, lai sistēma, kas ir izveidota, lai nodrošinātu un veicinātu 
pārrobežu veselības aprūpi, būtu samērīga mēroga un izmaksu ziņā ar pārrobežu ārstniecību 
un neatstātu plašākas un neparedzamas sekas valsts veselības aizsardzības sistēmā kopumā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs direktīvas mērķis ir izveidot kopīgu 
regulējumu, lai Kopienā sniegtu drošu, 
kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpi un 
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes brīvību un augsta
līmeņa veselības aizsardzību, vienlaikus 
pilnībā ievērojot to, ka dalībvalstu 
pienākumos ietilpst noteikt sociālā 
nodrošinājuma pabalstu apmēru veselības 
jomā un organizēt un sniegt veselības 
pakalpojumus un medicīnas aprūpi, kā arī 
izmaksāt sociālā nodrošinājuma pabalstus, 
jo īpaši slimības pabalstus.

(8) Šīs direktīvas mērķis ir izstrādāt 
noteikumus, kas reglamentē izdevumu 
atlīdzināšanu par citā dalībvalstī saņemto 
veselības aprūpi, ja pacients ir nolēmis 
doties uz citu dalībvalsti, lai tur saņemtu 
veselības aprūpi, un nodrošināt sadarbību 
starp dalībvalstīm, lai novērtētu veselības 
aprūpes tehnoloģijas, references centrus 
un veselības aprūpes pakalpojumus 
tiešsaistē, vienlaikus pilnībā atzīstot valsts 
kompetenci veselības aprūpes 
organizēšanas un sniegšanas jomā 
saskaņā ar vispārējas piekļuves, 
solidaritātes, cenu pieņemamības, 
vienmērīga teritoriālā izvietojuma un 
demokrātiskās kontroles principu. 
Direktīvā pilnībā ievērots tas, ka saskaņā 
ar līgumu dalībvalstu veselības aprūpes 
pienākumos jo īpaši ietilpst noteikt sociālā 
nodrošinājuma pabalstu apmēru veselības 
jomā un organizēt un sniegt veselības 
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aprūpes pakalpojumus un ārstniecisko 
palīdzību, kā arī izmaksāt sociālā 
nodrošinājuma pabalstus, jo īpaši slimības 
pabalstus.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz šādiem 
veselības aprūpes sniegšanas veidiem:

(10) Šajā direktīvā jēdziens „pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz tādu 
veselības aprūpi, ko saņem dalībvalstī, 
kura nav dzīvesvietas dalībvalsts 
pacientam, kas ir nolēmis doties uz citu 
dalībvalsti, lai tur saņemtu veselības 
aprūpi.

– veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, 
lai ārstētos pie veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēja tur); to sauc par 
“pacientu mobilitāti”;
– pārrobežu veselības aprūpes sniegšana 
(proti, pakalpojuma piegāde no vienas 
dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts 
teritoriju); piemēram, tālmedicīnas 
pakalpojumi, diagnosticēšana un recepšu 
izrakstīšana no attāluma, laboratorijas 
pakalpojumi;
– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga 
uzturēšanās (proti, veselības aprūpes 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību arī citā 
dalībvalstī) un
– personu pagaidu uzturēšanās (proti, 
medicīnas speciālistu mobilitāte, 
piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta 
dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus).

Grozījums Nr. 5
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Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Turklāt citu dalībvalstu pacientiem 
jābauda tāda pati attieksme kā pacientiem 
no pašu dalībvalsts, un saskaņā ar 
vienlīdzības un nediskriminācijas 
principiem, kas atzīti Hartas 21. pantā, 
pacientu diskriminācija dzimuma, rases, 
ādas krāsas, etniskās un sociālās izcelsmes, 
ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai 
pārliecības, politisko vai jebkuru citu 
uzskatu dēļ, saistībā ar piederību 
nacionālajai minoritātei, īpašuma, 
izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ ir pilnībā aizliegta. 
Dalībvalstis dažādām pacientu grupām 
drīkst paredzēt atšķirīgu ārstniecību vienīgi 
tad, ja tās var pierādīt, ka tam ir pienācīgs 
medicīnisks pamatojums, piemēram, īpaši 
pasākumi attiecībā uz sievietēm vai 
dažādam vecumu grupām (piemēram, 
bezmaksas vakcinācija bērniem vai vecāka 
gadu gājuma cilvēkiem). Turklāt šī 
direktīva ievēro pamattiesības un ir saskaņā 
ar principiem, kas atzīti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, tādēļ tā ir jāīsteno un 
jāpiemēro, pienācīgi ievērojot tiesības uz 
vienlīdzību likuma priekšā un 
nediskriminācijas principu, saskaņā ar 
vispārējiem tiesību principiem, kas ir 
iekļauti Hartas 20. un 21. pantā. Šo 
direktīvu piemēro, neskarot Padomes 
2000. gada 29. jūnija Direktīvu 
2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām 
neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, 
kā arī citas direktīvas, ar kurām īsteno EK 
līguma 13. pantu. Ievērojot iepriekš 
minēto, direktīva paredz pacientiem 
iespēju baudīt tādu pašu attieksmi, kāda ir 
pret ārstniecības dalībvalsts piederīgajiem, 
tostarp Kopienas tiesību aktos, kā arī 
ārstniecības dalībvalsts tiesību aktos 
paredzēto aizsardzību pret diskrimināciju.

(13) Turklāt citu dalībvalstu pacientiem 
jābauda tāda pati attieksme kā pacientiem 
no pašu dalībvalsts, un saskaņā ar 
vienlīdzības un nediskriminācijas 
principiem, kas atzīti Hartas 21. pantā, 
pacientu diskriminācija dzimuma, rases, 
ādas krāsas, etniskās un sociālās izcelsmes, 
ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai 
pārliecības, politisko vai jebkādu citu 
uzskatu dēļ, saistībā ar piederību 
nacionālajai minoritātei, īpašuma, 
izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ ir pilnībā aizliegta. 
Tādēļ turpmāk ir jāparedz, lai veselības 
aprūpes sistēmu kopīgās pamatvērtības 
Eiropas Savienībā, ko 2006. gada jūnijā 
noteica Padome, proti, universālums, 
kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība, 
taisnīgums un solidaritāte, kļūtu par 
būtisku sociālās aizsardzības sastāvdaļu 
Eiropā. Dalībvalstis dažādām pacientu 
grupām drīkst paredzēt atšķirīgu 
ārstniecību vienīgi tad, ja tās var pierādīt, 
ka tam ir pienācīgs medicīnisks 
pamatojums, piemēram, īpaši pasākumi 
attiecībā uz sievietēm vai dažādam vecuma
grupām (piemēram, bezmaksas vakcinācija 
bērniem vai vecāka gadagājuma
cilvēkiem). Turklāt šajā direktīvā ņem vērā
pamattiesības un tā ir saskaņā ar 
principiem, kas atzīti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, tādēļ tā ir jāīsteno un 
jāpiemēro, pienācīgi ievērojot tiesības uz 
vienlīdzību likuma priekšā un 
nediskriminācijas principu, saskaņā ar 
vispārējiem tiesību principiem, kas ir 
iekļauti Hartas 20. un 21. pantā. Šo 
direktīvu piemēro, neskarot Padomes 
2000. gada 29. jūnija Direktīvu 
2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām 
neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, 
kā arī citas direktīvas, ar kurām īsteno EK 
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līguma 13. pantu. Ievērojot iepriekš 
minēto, direktīva nodrošina pacientiem 
iespēju baudīt tādu pašu attieksmi, kāda ir 
pret ārstniecības dalībvalsts 
valstspiederīgajiem, tostarp Kopienas 
tiesību aktos, kā arī ārstniecības dalībvalsts 
tiesību aktos paredzēto aizsardzību pret 
diskrimināciju.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a)Jāuzsver vajadzība īstenot konkrētus 
pasākumus, lai nodrošinātu sievietēm 
vienlīdzīgu piekļuvi sabiedrības veselības 
sistēmām. Tas vienlīdz attiecas uz 
sievietēm un vīriešiem paredzēto aprūpi, 
kā arī uz ginekoloģijas un dzemdniecības 
pakalpojumiem un veselības aprūpi, cita 
starpā mātes un bērna aizsardzību, 
saskaņā ar primārās veselības aprūpes 
definīciju, ko 2003. gada 24. aprīlī noteica 
Pasaules Veselības organizācija savā 56. 
Pasaules Veselības asamblejā1. Visām 
dalībvalstīm ir jāievēro sieviešu tiesības uz 
seksuālo un reproduktīvo veselību.
________________
1Sekretariāta ziņojums (A56/27) par Almati 
Starptautisko konferenci par primāro veselības 
aprūpi — divdesmit piektā gadskārta.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Jāuzsver vajadzība īstenot 
pasākumus, lai nodrošinātu sievietēm 
vienlīdzīgu piekļuvi sabiedrības veselības 
sistēmām un tieši sievietēm paredzētajai 
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aprūpei, jo īpaši ginekoloģijas un 
reproduktīvās veselības jomā.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lietderīgi noteikt, ka arī pacientiem, 
kas dodas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citos apstākļos nekā tie, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 1408/71 
izveidotajā sociālā nodrošinājuma
koordinēšanas sistēmā, ir tiesības izmantot 
pakalpojumu brīvas aprites principus 
saskaņā ar Līgumu un ar šīs direktīvas 
noteikumiem. Jāgarantē šādas veselības 
aprūpes izdevumu segšana pacientiem 
vismaz tādā apmērā, kāds par identisku vai 
līdzīgu veselības aprūpi tiem tiktu 
nodrošināts piederības dalībvalsts teritorijā. 
Minētais noteikums nekādi neskar 
dalībvalstu pienākumu noteikt to pilsoņiem 
pieejamo slimības pabalstu apmēru un 
būtiski neietekmē valsts veselības aprūpes 
sistēmu finansēšanu. Dalībvalstīm ir 
iespēja valsts tiesību aktos noteikt to, ka 
izmaksas atlīdzina, vadoties pēc likmēm, 
kas ir spēkā ārstniecības dalībvalstī, ja tas 
pacientam ir izdevīgāk. Jo īpaši tas var 
attiekties uz jebkādu ārstniecību, ko 
sniedz, izmantojot Eiropas references 
tīklus, kas minēti šīs direktīvas 15. pantā.

(21) Lietderīgi noteikt, ka arī pacientiem, 
kas dodas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citos apstākļos nekā tie, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 1408/71 
izveidotajā sociālās drošības
koordinēšanas sistēmā, ir tiesības izmantot 
pakalpojumu brīvas aprites principus 
saskaņā ar Līgumu un ar šīs direktīvas 
noteikumiem. Jāgarantē šādas veselības 
aprūpes izdevumu segšana pacientiem 
vismaz tādā apmērā, kāds par identisku vai 
līdzīgu veselības aprūpi tiem tiktu 
nodrošināts piederības dalībvalsts teritorijā. 
Minētais noteikums nekādi neskar 
dalībvalstu pienākumu noteikt to pilsoņiem 
pieejamo slimības pabalstu apmēru un 
būtiski neietekmē valsts veselības aprūpes 
sistēmas finansēšanu. Dalībvalstīm ir 
iespēja valsts tiesību aktos noteikt to, ka 
izmaksas atlīdzina, vadoties pēc likmēm, 
kas ir spēkā ārstniecības dalībvalstī, ja tas 
pacientam ir izdevīgāk. Jo īpaši tas var 
attiekties uz jebkādu ārstniecības 
pakalpojumu, ko sniedz, izmantojot 
Eiropas references tīklus, kas minēti šīs 
direktīvas 15. pantā, kā arī uz ārstniecības 
pakalpojumiem, kuru saņemšana ir 
atkarīga no tā, vai piederības dalībvalstī ir 
pieejama stacionārā aprūpe ārstēšanai 
vajadzīgajā laikā.

Pamatojums

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused.
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Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstis var saglabāt vispārīgus 
nosacījumus, atbilstības kritērijus un 
reglamentējošas vai administratīvas 
formalitātes attiecībā uz veselības aprūpes 
saņemšanu un veselības aprūpes izmaksu 
atlīdzināšanu, piemēram, prasību par to, ka 
pirms konsultācijas ar ārstu speciālistu vai 
pirms stacionārās aprūpes saņemšanas 
jākonsultējas ar ģimenes ārstu, tas attiecas 
arī uz pacientiem, kas vēlas saņemt 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, ar 
noteikumu, ka šādi nosacījumi ir 
nepieciešami, samērīgi mērķim, pamatoti 
un nav diskriminējoši. Tādējādi ir 
atbilstoša prasība par to, ka šos vispārējos 
nosacījumus un formalitātes ir jāpiemēro 
taisnīgi, pārredzami un nediskriminējoši, 
tiem jābūt iepriekš zināmiem, to pamatā 
pirmkārt jābūt medicīniskiem 
apsvērumiem, tie nedrīkst radīt papildu 
slogu pacientiem, kas vēlas saņemt 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, salīdzinot 
ar pacientiem, kas saņem ārstniecību savā 
piederības dalībvalstī, un ka lēmumi 
jāpieņem bez kavēšanās. Tas neskar 
dalībvalstu tiesības noteikt iepriekšējas 
atļaujas kritērijus vai nosacījumus 
gadījumā, ja pacienti vēlas saņemt 
veselības aprūpi savā piederības 
dalībvalstī.

(28) Dalībvalstīm vajadzētu saglabāt 
vispārīgus nosacījumus, atbilstības 
kritērijus un reglamentējošas vai 
administratīvas formalitātes attiecībā uz 
veselības aprūpes saņemšanu, veselības 
aprūpes izmaksu atlīdzināšanu, kā arī 
turpmāko ārstēšanu, ko veic veselības 
aprūpes speciālists piederības dalībvalstī, 
piemēram, prasību par to, ka pirms 
konsultācijas ar ārstu speciālistu vai pirms 
stacionārās aprūpes saņemšanas 
jākonsultējas ar ģimenes ārstu, tas attiecas 
arī uz pacientiem, kas vēlas saņemt 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, ar 
noteikumu, ka šādi nosacījumi ir 
nepieciešami, samērīgi mērķim, pamatoti 
un nav diskriminējoši. Tādējādi ir 
atbilstoša prasība par to, ka šos vispārējos 
nosacījumus un formalitātes ir jāpiemēro 
taisnīgi, pārredzami un nediskriminējoši, 
tiem jābūt iepriekš zināmiem, to pamatā 
pirmkārt jābūt medicīniskiem 
apsvērumiem, tie nedrīkst radīt papildu 
slogu nedz veselības aprūpes speciālistam 
piederības dalībvalstī, nedz pacientiem, 
kas vēlas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī, salīdzinot ar pacientiem, kas 
saņem ārstniecību savā piederības 
dalībvalstī, un ka lēmumi jāpieņem bez 
kavēšanās. Tas neskar dalībvalstu tiesības 
noteikt iepriekšējas atļaujas kritērijus vai 
nosacījumus gadījumā, ja pacienti vēlas 
saņemt veselības aprūpi savā piederības 
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dalībvalstī.

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai ārstēšanas izmaksas pēc medicīniskās iejaukšanās, kas veikta citā 
dalībvalstī, neradītu papildu izmaksas veselības aprūpes speciālistiem pacienta piederības 
dalībvalstī, jo īpaši tad, ja tā ir bijusi steidzama iejaukšanās.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Veselības aprūpe, ko saskaņā ar šīs 
direktīvas noteikumiem neuzskata par 
stacionāro aprūpi, ir uzskatāma par 
nestacionāro aprūpi. Saskaņā ar Tiesas 
judikatūru brīvas pakalpojumu aprites jomā 
prasība par iepriekšēju atļauju, lai 
dalībvalsts sociālā nodrošinājuma sistēma 
atlīdzinātu izmaksas par citās valstīs 
sniegtiem nestacionārās aprūpes 
pakalpojumiem, nav pamatota. Ciktāl šādas 
aprūpes izdevumu atlīdzināšana 
nepārsniedz apjomu, kuru garantē 
piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēma, prasības par 
iepriekšēju atļauju trūkums neizjauc 
sociālā nodrošinājuma sistēmu līdzsvaru.

(29) Veselības aprūpe, ko saskaņā ar šīs 
direktīvas noteikumiem neuzskata par 
stacionāro aprūpi, ir uzskatāma par 
ambulatoro aprūpi. Saskaņā ar Tiesas 
judikatūru brīvas pakalpojumu aprites jomā 
prasība par iepriekšēju atļauju, lai 
dalībvalsts sociālās drošības sistēma 
atlīdzinātu izmaksas par citās valstīs 
sniegtiem ambulatorās aprūpes 
pakalpojumiem, nav pamatota. Piederības 
dalībvalstij tomēr jāveic pasākumi, lai jau 
iepriekš noteiktu turpmākās ārstēšanas un 
izdevumu atmaksas kārtību, ko veiks 
veselības aprūpes speciālisti piederības 
dalībvalstī, jo īpaši steidzamas iejaukšanās 
gadījumā. Ciktāl šādas aprūpes izdevumu 
atlīdzināšana nepārsniedz apjomu, kuru 
garantē piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēma, prasības par 
iepriekšēju atļauju trūkums neizjauc 
sociālās drošības sistēmu līdzsvaru.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar direktīvu izveido visaptverošu 
regulējumu drošas, ļoti kvalitatīvas un 
efektīvas pārrobežu veselības aprūpes 

Ar šo direktīvu izstrādā noteikumus, kas 
reglamentē izdevumu atlīdzināšanu par 
citā dalībvalstī saņemto veselības aprūpi, 
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sniegšanai. ja pacients ir nolēmis doties uz citu 
dalībvalsti, lai tur saņemtu veselības 
aprūpi, un nodrošina sadarbību starp 
dalībvalstīm, lai novērtētu veselības 
aprūpes tehnoloģijas, references centrus 
un veselības aprūpes pakalpojumus 
tiešsaistē, vienlaikus pilnībā atzīstot valsts 
kompetenci veselības aprūpes 
organizēšanas un sniegšanas jomā 
saskaņā ar vispārējas piekļuves, 
solidaritātes, cenu pieņemamības, 
vienmērīga teritoriālā izvietojuma un 
demokrātiskās kontroles principu.

Pamatojums
Šādā veidā var labāk precizēt šīs direktīvas mērķus. Dalībvalstu pienākumi un principi, kas 
jāņem vērā veselības aprūpes politikā, ir jānorāda šīs direktīvas mērķos.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva attiecas uz jebkādu veselības 
aprūpi neatkarīgi no veida, kā tā ir 
organizēta, sniegta vai finansēta, un no 
tā, vai aprūpe ir sniegta publiskajā vai 
privātajā sektorā.

Šī direktīva attiecas uz jebkādu veselības 
aprūpi 4. panta nozīmē.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
4. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “pārrobežu veselības aprūpe” ir 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī 
nevis tajā, kurā pacients ir apdrošināts, vai 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī 
nevis tajā, kurā veselības aprūpes 
sniedzējs pastāvīgi dzīvo, ir reģistrēts vai 
veic uzņēmējdarbību;

b) „pārrobežu veselības aprūpe” ir 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī, 
nevis tajā, kurā pacients ir apdrošināts;
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) apdrošināšanas uzņēmumi, 
savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības 
un slimokases izbeidz jebkādu, arī slēptu, 
diskrimināciju, kuras pamatā ir riska 
faktori, kas saistīti ar iedzimtām vai 
ģenētiskām slimībām, un vairs neaprēķina 
veselības apdrošināšanas izmaksas un 
apdrošināšanas prēmijas atkarībā no 
dzimuma un konkrēta darba, un lai 
izmantojamos mehānismos, aprēķinot 
izmaksas un prēmijas, nepieļautu nekādu 
diskrimināciju, jo īpaši attiecībā pret 
sievietēm; 

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) būtu ievērota līdztiesība veselības 
aprūpes jomā, kas paredz nodrošināt 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm, risinot viņu kopējās vajadzības, 
vienlaikus pienācīgi ņemot vērā viņu 
atšķirības. 

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
6. pants  1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šīs direktīvas noteikumus, jo 
īpaši 7., 8., un 9. pantu, piederības 
dalībvalsts nodrošina to, ka apdrošinātām 
personām, kas dodas uz citu dalībvalsti, lai 

1. Ievērojot šīs direktīvas noteikumus, jo 
īpaši 7., 8., un 9. pantu, piederības 
dalībvalsts nodrošina to, ka apdrošinātām 
personām, kas dodas uz citu dalībvalsti, lai 
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tur saņemtu veselības aprūpi, vai kuras 
vēlas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī, neliedz šādu iespēju, ja par 
attiecīgo ārstniecības veidu apdrošinātajai 
personai ir tiesības saņemt izdevumu 
atlīdzību, kas paredzēta piederības 
dalībvalsts tiesību aktos. Piederības 
dalībvalsts apdrošinātajai personai
atlīdzina izdevumus, ko tai būtu maksājusi 
valsts sociālā nodrošinājuma sistēma, ja 
identiska vai līdzīga veselības aprūpe būtu 
sniegta tās teritorijā. Jebkurā gadījumā 
piederības dalībvalsts ziņā ir noteikt to, 
kuru veselības aprūpi apmaksā, un tas nav 
atkarīgs no tā, kur to sniedz.

tur saņemtu veselības aprūpi, vai kuras 
vēlas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī, neliedz šādu iespēju, ja par 
attiecīgo ārstniecības veidu apdrošinātajai 
personai ir tiesības saņemt izdevumu 
atlīdzību, kas paredzēta piederības 
dalībvalsts tiesību aktos. Piederības 
dalībvalsts atlīdzina izdevumus, ko 
attiecīgajai personai būtu atmaksājusi 
valsts sociālās drošības sistēma, ja 
identiska vai līdzīga veselības aprūpe būtu 
sniegta tās teritorijā. Jebkurā gadījumā 
piederības dalībvalsts ziņā ir noteikt, kādus
veselības aprūpes pakalpojumus tā 
apmaksā, un tas nav atkarīgs no tā, kur tos 
sniedz.

Pamatojums

Vienlīdzīga piekļuve veselības aprūpei ārvalstīs var būt apgrūtināta, ja pacientam, pirms viņš 
ir tiesīgs prasīt atlīdzinājumu, šī aprūpe ir jāapmaksā no savas kabatas. Piederības un 
ārstniecības dalībvalstis sava starpā varētu izveidot ātras atlīdzināšanas sistēmu (piemērojot 
to, ja ne visiem, tad vismaz ekonomiski neaizsargātiem pacientiem). Ja nosaka, ka izmaksas 
atlīdzinās tikai apdrošinātām personām, šāda iespēja tiek liegta.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
6. pants  2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Arī izmaksas par veselības aprūpi, kas 
sniegta citā dalībvalstī, piederības 
dalībvalstij saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem ir jāatlīdzina vismaz tādā 
apmērā, kāds par identisku vai līdzīgu 
veselības aprūpi tiktu nodrošināts 
piederības dalībvalstī, nepārsniedzot 
saņemtās veselības aprūpes faktiskās 
izmaksas.

2. Arī izmaksas par veselības aprūpi, kas 
sniegta citā dalībvalstī, piederības 
dalībvalstij saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem ir jāatlīdzina vismaz tādā 
apmērā, kāds par identisku vai līdzīgu 
veselības aprūpi tiktu nodrošināts 
piederības dalībvalstī, nepārsniedzot 
saņemtās veselības aprūpes faktiskās 
izmaksas. Ja pacientam steidzami 
vajadzīga stacionārā aprūpe, ko nevar 
nodrošināt piederības dalībvalstī 
ārstēšanai pieņemamā laikā, piederības 
dalībvalsts pilnībā atlīdzina šīs veselības 
aprūpes faktiskās izmaksas.
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Pamatojums

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused.
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
6. pants  3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pacientam, kas vēlas saņemt veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, piederības 
dalībvalsts var noteikt tādus pašus 
nosacījumus, atbilstības kritērijus un 
reglamentējošas vai administratīvas 
formalitātes attiecībā uz veselības aprūpes 
saņemšanu un veselības izmaksu 
atlīdzināšanu, kādus tā būtu uzlikusi 
gadījumā, ja identiska vai līdzīga veselības 
aprūpe būtu sniegta tās teritorijā, ar 
noteikumu, ka tie nav diskriminējoši un 
nav personu brīvas pārvietošanās šķērslis.

3. Pacientam, kas vēlas saņemt veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, piederības 
dalībvalsts var noteikt tādus pašus 
nosacījumus, atbilstības kritērijus un 
reglamentējošas vai administratīvas 
formalitātes attiecībā uz veselības aprūpes 
saņemšanu un veselības izmaksu 
atlīdzināšanu, kādus tā būtu uzlikusi 
gadījumā, ja identiska vai līdzīga veselības 
aprūpe būtu sniegta tās teritorijā, ar 
noteikumu, ka tie nav diskriminējoši un 
nerada šķēršļus personu, preču vai 
pakalpojumu brīvai apritei, kā arī 
vispirms nodrošinot saviem pilsoņiem 
vispārēju piekļuvi veselības aprūpei, jo 
īpaši sievietēm un bērniem.

Pamatojums

Tā kā jauno dalībvalstu veselības aprūpes iestādēs ir vērojams liels pacientu pieplūdums no 
vecajām dalībvalstīm, dažās no šīm iestādēm pacienti izjūt diskrimināciju. Šāds stāvoklis ir 
vēl jo vairāk nepieļaujams, jo tas apdraud sieviešu un bērnu veselību.

Grozījums Nr. 19
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Direktīvas priekšlikums
6. pants  4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīm ir mehānisms, kā aprēķina 
izdevumus, ko apdrošinātajai personai par 
citā dalībvalstī sniegtu veselības aprūpi 
atlīdzina valsts sociālā nodrošinājuma
sistēma. Šā mehānisma pamatā ir taisnīgi 
un nediskriminējoši kritēriji, kas ir iepriekš 
zināmi, un izmaksas saskaņā ar šo 
mehānismu atlīdzina vismaz tādā apmērā, 
kāds par identisku vai līdzīgu veselības 
aprūpi tiktu nodrošināts piederības 
dalībvalstī.

4. Dalībvalstīm ir mehānisms, kā aprēķina 
izdevumus, ko apdrošinātajai personai par 
citā dalībvalstī sniegtu veselības aprūpi 
atlīdzina valsts sociālās drošības sistēma. 
Šā mehānisma pamatā ir taisnīgi un 
nediskriminējoši kritēriji, kas ir iepriekš 
zināmi, un izmaksas saskaņā ar šo 
mehānismu atlīdzina vismaz tādā apmērā, 
kāds par identisku vai līdzīgu veselības 
aprūpi tiktu nodrošināts piederības 
dalībvalstī.

Pamatojums

Vienlīdzīga piekļuve veselības aprūpei ārvalstīs var būt apgrūtināta, ja pacientam, pirms viņš 
ir tiesīgs prasīt atlīdzinājumu, šī aprūpe ir jāapmaksā no savas kabatas. Piederības un 
ārstniecības dalībvalstis sava starpā varētu izveidot ātras atlīdzināšanas sistēmu (piemērojot 
to, ja ne visiem, tad vismaz ekonomiski mazāk aizsargātiem pacientiem). Ja nosaka, ka 
izmaksas atlīdzinās tikai apdrošinātām personām, šāda iespēja tiek liegta.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
8. pants  1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visos jautājumos, kas saistīti ar citā 
dalībvalstī sniegtas veselības aprūpes 
izdevumu atlīdzību saskaņā ar šo direktīvu, 
stacionārā aprūpe ir:

1. Visos jautājumos, kas saistīti ar citā 
dalībvalstī sniegtas veselības aprūpes 
izdevumu atlīdzību saskaņā ar šo direktīvu, 
stacionārā un specializētā aprūpe ir 
veselības aprūpe saskaņā ar definīciju 
piederības dalībvalsts spēkā esošajos 
tiesību aktos, kad pacientam vismaz vienu 
nakti jāuzturas slimnīcā vai ir vajadzīga 
ļoti specializēta un dārga medicīnas 
infrastruktūra un aprīkojums, vai 
paredzētā ārstniecība rada īpašu risku 
pacientam un sabiedrībai.

a) veselības aprūpe, kurai nepieciešama 
attiecīgā pacienta uzturēšanās aprūpes 
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sniegšanas vietā vismaz vienu nakti
b) īpašā sarakstā norādīta veselības 
aprūpe, kurai nav nepieciešama attiecīgā 
pacienta uzturēšanās aprūpes sniegšanas 
vietā vismaz vienu nakti. Šajā sarakstā 
iekļauj tikai:
– veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums; vai 
– veselības aprūpe, kurā ietilpst 
ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Iepriekšēju atļauju piešķir jebkurā 
gadījumā, ja pacientam ir vajadzīga 
ārstnieciskā palīdzība, ko parasti 
nodrošina piederības dalībvalsts sociālās 
drošības sistēma un ko nevar saņemt 
dzīvesvietas dalībvalstī ārstēšanai 
pieņemamā laikā, kā tas noteikts 
Regulā 1408/71 un Regulā 883/2004.

Pamatojums

Šeit svarīgi noteikt šā panta piemērošanas robežas, kas izriet no Regulas 1408/71 un 
Regulas 883/2004 piemērošanas.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ārstniecības dalībvalsts var veikt 
attiecīgus pasākumus, lai regulētu 
pacientu pieplūdumu un nepieļautu, ka 
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šis pieplūdums būtiski apdraud vai var 
būtiski apdraudēt plānošanu un 
racionalizāciju stacionārās aprūpes 
nozarē, lai novērstu slimnīcu 
pārslogotību, saglabātu līdzsvaru starp 
stacionārās aprūpes iespējām un 
nepieļautu loģistikas un finanšu resursu 
izšķērdēšanu, nodrošinātu līdzsvarotu 
ārstniecisko un stacionāro aprūpi, kas 
būtu pieejama ikvienam, un saglabātu 
ārstēšanās iespējas un ārstu kompetenci 
savā teritorijā. Ārstniecības dalībvalsts 
nepieļauj diskrimināciju nacionālās 
piederības dēļ un nodrošina, ka pasākumi, 
ar kuriem ierobežo pārvietošanās brīvību, 
nav pārāk stingri un ir samērīgi. 
Ārstniecības dalībvalsts šos pasākumus 
dara zināmus Komisijai.

Pamatojums

Direktīvas 5. pantā ir noteikti ārstniecības dalībvalstu pienākumi saistībā ar ārvalstīs sniegto
aprūpi, bet tas, kā piederības dalībvalsts var kontrolēt pacientu plūsmu, ir aplūkots citur 
(8. pantā). Šajā direktīvā tomēr nekas nav teikts par dalībvalstu iespējām regulēt lielu 
pacientu pieplūdumu, kas var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes sistēmu un kavēt pienākumu 
izpildi veselības aprūpes jomā.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
9. pants  4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) attiecīgās ārstēšanās vai ārstnieciskās 
procedūras steidzamība,

Pamatojums

Lai arī daudzos saslimšanas gadījumos pacients var neciest sāpes, tomēr var būt vajadzīga 
neatliekama aprūpe vai ir jāveic īpašas ārstnieciskās procedūras.
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Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalstis nodrošina 
mehānismus, lai pēc pieprasījuma 
pacientus informētu par veselības aprūpes 
saņemšanu citā dalībvalstī un par 
piemērojamiem noteikumiem, inter alia, 
jebkurā gadījumā, kad kaitējumu izraisījusi 
citā dalībvalstī saņemta veselības aprūpe.

1. Piederības dalībvalstis nodrošina 
mehānismus, lai pēc pieprasījuma 
pacientus informētu par veselības aprūpes 
saņemšanu citā dalībvalstī un par 
piemērojamiem noteikumiem, inter alia, 
jebkurā gadījumā, kad kaitējumu izraisījusi 
citā dalībvalstī saņemta veselības aprūpe, 
par nosacījumiem atļaujas saņemšanai, 
lai turpmāk ārstētos pie veselības aprūpes 
speciālistiem piederības dalībvalstī, kā arī 
par izdevumu atmaksu. Informācijā par 
pārrobežu veselības aprūpi ir skaidri 
jānošķir tiesības, kas pacientiem ir 
piešķirtas ar šo direktīvu, no tiesībām, 
kuras paredzētas 3. panta 1. punkta 
f) apakšpunktā minētajās regulās par 
sociālās drošības sistēmu koordinēšanu.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
12. pants  2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pacientiem sniedz un izplata 
informāciju, jo īpaši par to tiesībām, kas 
saistītas ar pārrobežu veselības aprūpi, un
kvalitātes un drošības garantijām, par 
personas datu aizsardzību, par sūdzību 
procedūrām un par aizsardzības līdzekļiem, 
kas pieejami attiecībā uz citā dalībvalstī 
sniegtu aprūpi, un par piemērojamiem 
noteikumiem;

a) pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem sniedz un izplata informāciju, 
jo īpaši par pacientu tiesībām, kas saistītas 
ar pārrobežu veselības aprūpi un kvalitātes 
un drošības garantijām, par personas datu 
aizsardzību, par sūdzību procedūrām un 
par aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami 
attiecībā uz citā dalībvalstī sniegtu aprūpi, 
un par piemērojamiem noteikumiem;

Pamatojums

Veselības aprūpes speciālisti ir pirmās personas, kas sastopas ar pacientu, un viņiem jābūt 
informētiem par pacientu tiesībām, lai ievērotu visas tiesības un sniegtu konsultācijas 
pacientiem par viņiem nepieciešamo aprūpi.



PE415.154v02-00 20/22 AD\766831LV.doc

LV

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
12. pants  2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pacientiem palīdz aizsargāt to tiesības 
un meklēt piemērotu aizsardzības līdzekli 
gadījumā, ja citā dalībvalstī sniegta 
veselības aprūpe izraisa kaitējumu; valsts 
kontaktpunkts jo īpaši informē pacientus 
par iespējām noregulēt strīdus, palīdzēt
noteikt konkrētajam gadījumam atbilstošo 
strīda ārpustiesas izšķiršanas mehānismu 
un pacientiem vajadzības gadījumā 
palīdzētu uzraudzīt attiecīgā strīda gaitu;

b) sniedz informāciju par to, kā rīkoties 
gadījumos, ja ir jāiesniedz prasība un ir 
nodarīts kaitējums, palīdz pacientiem 
aizsargāt to tiesības un meklēt piemērotu 
aizsardzības līdzekli gadījumā, ja citā 
dalībvalstī sniegta veselības aprūpe izraisa 
kaitējumu; valsts kontaktpunkts jo īpaši 
informē pacientus par iespējām noregulēt 
strīdus, palīdz noteikt konkrētajam 
gadījumam atbilstošo strīda ārpustiesas 
izšķiršanas mehānismu un pacientiem 
vajadzības gadījumā palīdz uzraudzīt 
attiecīgā strīda gaitu;

Pamatojums

Valsts kontaktpunktos ir jāsniedz informācija par to, kā rīkoties gadījumos, ja pret 
ārstniecības dalībvalsti ir jāiesniedz prasība un ir nodarīts kaitējums.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
13. pants  2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis vietējā un reģionu mērogā 
vienkāršo sadarbību pārrobežu veselības 
jomā, arī izmantojot informācijas un 
saziņas tehnoloģiju, īslaicīgu vai gadījuma 
rakstura pārrobežu veselības aprūpi un 
citus pārrobežu sadarbības veidus.

2. Dalībvalstis vietējā un reģionu mērogā 
vienkāršo sadarbību pārrobežu veselības 
jomā un saziņu starp veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzējiem ārvalstīs un 
pēcaprūpes pakalpojumu sniedzējiem 
piederības dalībvalstī, arī izmantojot 
informācijas un saziņas tehnoloģiju, 
īslaicīgu vai tūlītēju pārrobežu veselības 
aprūpi un citus pārrobežu sadarbības 
veidus.

Pamatojums

Pēcaprūpe ir ārkārtīgi svarīga pacientu drošībai. Lai nodrošinātu veselības aprūpes 
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nepārtrauktību, ārstēšanā iesaistītajam personālam pacienta piederības valstī ir cieši 
jāsadarbojas ar ārstniecības valsts veselības aprūpes personālu un speciālistiem.



PE415.154v02-00 22/22 AD\766831LV.doc

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Pacienta tiesības pārrobežu veselības aprūpē

Atsauces COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu ENVI

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

FEMM
2.9.2008

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Anna Záborská
17.9.2008

Izskatīšana komitejā 20.1.2009 10.2.2009

Pieņemšanas datums 10.2.2009

Galīgais balsojums +:
–:
0:

26
3
1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda 
Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Anneli 
Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Roselyne 
Lefrançois, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Doris Pack, 
Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Karin Resetarits, Teresa 
Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta 
Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre


	766831lv.doc

