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ĪSS PAMATOJUMS

Pamatojoties uz EK līguma 95. pantu direktīva ierosina izveidot Kopienas regulējumu 
pārrobežu veselības aprūpei, kā arī noteikt atbilstošas juridiskas definīcijas un vispārīgus 
noteikumus. Tajā ir aprakstīta arī atbilstība citiem Kopienas politikas virzieniem. Direktīvas 
priekšlikums attiecas uz veselības aprūpi neatkarīgi no veida, kā to organizē, sniedz vai 
finansē.

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja kopumā atbalsta direktīvas priekšlikuma mērķi. Tajā 
uzsvērts, ka, lai iedzīvotāji varētu izdarīt apzinātu izvēli, īpaši būtiski ir nodrošināt precīzu 
informāciju un pārredzamu regulējumu pārrobežu veselības aprūpes nodrošināšanai ES.
Tomēr piedāvātajai veselības aprūpei jābūt drošai un kvalitatīvai.
Ņemot vērā, ka pacientiem par ārstēšanu jāmaksā iepriekš, izdevumu atlīdzināšanas 
procedūrām jābūt skaidrām un pārredzamām.

Ņemot vērā savas funkcijas, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja pievērsa īpašu 
uzmanību turpmāk minētajiem punktiem.

Noteikumi par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu

Direktīvas mērķis nav mainīt pašreizējos sociālās drošības sistēmu koordinēšanas 
pamatprincipus, un tos izmantos arī turpmāk kopā ar vispārējiem principiem, kas ir pamatā 
noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu. Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteja to atbalsta, taču tā uzskata, ka ir savādi, ka attiecībā uz izdevumu atlīdzināšanu, 
salīdzinājumā ar noteikumiem regulā par sociālās drošības koordinēšanu, ir ierosināti 
atsevišķi noteikumi. Bažas rada galvenokārt tas, ka būs nepieciešama jauna pārvaldes sistēma, 
kas izraisīs nevajadzīgu un nevēlamu birokrātisko ierobežojumu palielināšanos un neskaidrus 
noteikumus. Tāpēc Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja ierosina piemērot tos pašus 
izdevumu atlīdzināšanas noteikumus, kādi ir paredzēti regulā.

Profesionālo kvalifikāciju savstarpējās atzīšanas regulējums

Turklāt šo priekšlikumu piemērotu, neskarot pašreizējo regulējumu profesionālo kvalifikāciju 
savstarpējas atzīšanas procedūrai, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 7. septembra Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Šo 
priekšlikumu pilnībā atbalsta Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja.

Rasu vienlīdzība

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja uzsver, ka vienam no šīs direktīvas galvenajiem 
mērķiem ir jābūt visiem vienlīdzīgai piekļuvei veselības aizsardzībai.

Informācija

Atzinumā uzsvērts, ka ir ļoti būtiski nodrošināt pacientiem derīgu un skaidru informāciju par 
veselības aprūpes kvalitāti (arī informāciju par slimnīcām). Tajā ir arī uzsvērts, ka ir svarīgi 
sniegt informāciju par veselības aprūpes sniedzēju specializāciju un ārstēšanas rezultātiem, lai 
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pacientam būtu iespējams apzināti izvēlēties ārstniecības iestādi, kas vislabāk būtu piemērota 
viņa īpašajām vajadzībām, un lai būtu iespējams izveidot Eiropas labāko ārstniecības iestāžu 
sarakstu.

Novērtējums

Attiecībā uz datu vākšanu un pārraudzību (18. pants) ir uzsvērts, ka datu vākšanai jāpalīdz 
novērtēt, vai direktīva kopumā uzlabo veselības aprūpi un konkrētāk  vai tā atbilst 
principam „piekļuve visiem”. Saskaņā ar ziņojumā minēto (20. pants) šim jautājumam 
jāpievērš īpaša uzmanība.

Definīcijas

Abas definīcijas: „veselības aprūpe” un „veselības aprūpes speciālists” nav skaidras, un tas 
var radīt pretrunas un/vai neskaidrības. Tādēļ saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 883/04 ir ieviesta 
definīcija „pabalsti natūrā”.
Attiecībā uz definīcijām Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja dokumenta apsvērumu daļā 
aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt siltumterapijas pozitīvo ietekmi uz atveseļošanos un 
veselības saglabāšanu.
Apsvērumos jāpievērš uzmanība arī tam, lai visiem būtu vienlīdzīga pieeja Eiropas references 
centriem.

Vispārējas piezīmes

 Veselības aprūpes pakalpojumiem un vispārējās sabiedriskās nozīmes pakalpojumiem ir 
būtiska ietekme uz Eiropas sociālo modeli. Tāpēc tā aicina Komisiju un dalībvalstis 
apzināties, ka iekšējā tirgus un konkurences tiesību piemērošana akcentēs šo pakalpojumu 
nevienlīdzīgo finansējumu, īpaši dalībvalstīs Austrumeiropā.

 Veselības aprūpes pakalpojumu liberalizācija var palielināt nevienlīdzību piekļuvei 
kvalitatīvai veselības aprūpei.

 Kvalitatīvas, kopienas mēroga aprūpes attīstīšana, sadarbojoties ar pakalpojuma 
saņēmējiem un pacientiem, var dot svarīgu ieguldījumu nabadzības un sociālās 
atstumtības izskaušanā.

 Aizvien pieaugošā nevienlīdzība veselības aprūpes jomā gan starp dalībvalstīm, gan pašās 
dalībvalstīs, prasa dalībvalstu rīcību, sevišķi, nodrošinot visiem iedzīvotājiem efektīvu 
pieeju veselības aprūpei.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Komisijas 2007. gada 26. februāra 
paziņojumā „Sociālās realitātes analīze 
— starpposma ziņojums 2007. gada 
pavasara Eiropadomes sanāksmei1” 
minēts, ka, lai gan ES dalībvalstis ietilpst 
pasaules bagātāko valstu skaitā, rodas 
aizvien jauni nabadzības un 
nevienlīdzības modeļi, kas ietekmē cilvēku 
veselību, piemēram, aptaukošanās un 
garīgās veselības problēmas.
1 COM(2007)0063.

Pamatojums
Uzsvērts, ka kopienas mēroga veselības un sociālajai aprūpei var būt svarīga nozīme cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Ņemot vērā atšķirības, kādas pašreiz 
pastāv starp veselības politikas mērķiem 
un pakalpojumu iekšējā tirgus mērķiem, 
gadījumā, ja rodas pretrunas, par 
prevalējošiem ir jānosaka veselības 
politikas mērķi, kas ir sabiedriskas 
nozīmes jautājumi (t.i., sabiedrības 
veselība, sociālpolitiskie mērķi, sociālās 
drošības sistēmas finansiālā līdzsvara 
saglabāšana u.t.t.).
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Pamatojums

Ar šo grozījumu cita starpā nodrošinās, ka par prioritāriem nosaka veselības politikas 
mērķus un ka varēs sasniegt Komisijas mērķi uzlabot veselības aprūpi.Grozījums Nr.

3

Direktīvas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Komisijas 2007. gada 23. oktobra 
Baltajā grāmatā „Kopā par veselību. ES 
stratēģiskā pieeja 2008.–2013. gadam1” ir 
paredzēta EK pirmā veselības aizsardzības 
stratēģija Kopienas darbībām veselības 
jomā.
1 COM(2007)0630.

Pamatojums

Paziņojuma pamatā ir dalībvalstu un Kopienas saistības ievērot veselības aizsardzības 
politikas kopīgās vērtības un principus. Parlamenta rezolūcijā ir uzsvērts, ka veselība ir viens 
no galvenajiem sociālpolitiskajiem jautājumiem, no kā ir atkarīga Eiropas Savienības 
nākotne.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Veselības aprūpes pakalpojumi un 
vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi ir 
Eiropas sociālā modeļa pamats, taču 
atsevišķās dalībvalstīs šai jomā piešķirtie 
līdzekļi ir nepietiekami. Šis sociālā 
modeļa pamats ir jāatzīst Komisijai un 
dalībvalstīm, piemērojot iekšējā tirgus un 
konkurences tiesības.

Pamatojums

Sākot veselības aprūpes sistēmas izklāstu, atkārtoti uzsver tās pamatjautājumus.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Veselības aprūpes pakalpojumi un 
vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi ir 
Eiropas sociālā modeļa pamats, taču 
atsevišķās dalībvalstīs šai jomā piešķirtie 
līdzekļi ir nepietiekami. Dalībvalstīm un 
Komisijai ir jāpievērš lielāka uzmanība 
šai veselības aprūpes pakalpojumu 
pamatnozīmei visā likumdošanas procesā.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Veselības aprūpes pakalpojumu 
liberalizācija var palielināt nevienlīdzību 
attiecībā uz piekļuvi augstas kvalitātes 
veselības aprūpei, līdz ar to liberalizācija 
nav šīs direktīvas mērķis.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
4.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4d) Kvalitatīvai, kopienas mēroga 
veselības aprūpei, kuru, ja iespējams, 
īsteno sadarbībā ar pakalpojuma 
saņēmējiem un pacientiem, var būt 
svarīga nozīme cīņā pret nabadzību un 



PE413.995v02-00 8/58 AD\767465LV.doc

LV

sociālo atstumtību.

Pamatojums

Šis ir viens no 1. apsvērumā minētās rezolūcijas pamatelementiem.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
4.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4e) Veselības aprūpes sasniegumi 
dalībvalstīs joprojām ir ļoti nevienlīdzīgi.
Dalībvalstīm ir jārisina šie nevienlīdzības 
jautājumi, proti, visām personām ir 
jānodrošina efektīva piekļuve veselības 
aprūpei.

Pamatojums

Visu ar veselības aprūpi saistīto politikas nostādņu pamatā ir jābūt mērķim nodrošināt visām 
personām piekļuvi medicīnas pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
gadījumos ir apstiprinājusi, ka visi 
veselības pakalpojumi ir Līguma darbības 
jomā, vienlaikus atzīstot to īpašās iezīmes.

(5) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
gadījumos ir apstiprinājusi, ka maksas 
medicīniskie pakalpojumi ietilpst EK 
līguma noteikumu par pakalpojumu 
sniegšanas brīvību darbības jomā, 
vienlaikus atzīstot to īpašās iezīmes.

Pamatojums

Ņemot vērā, ka ar šo direktīvu īpaši pievēršas pakalpojumu sniegšanas brīvībai, ir būtiski 
minēt attiecīgos EK līguma noteikumus. Grozījumā atbilstīgi EKT praksei ir arī norādīts, ka 
medicīniskie pakalpojumi ietilpst minēto EK līguma noteikumu darbības jomā, ja tos sniedz 
par maksu (sk., piemēram, C-372/04, Watts, 86. punkts).
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Grozījums Nr. 10

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, pilnībā 
ievērojot valstu kompetenci organizēt un 
sniegt veselības aprūpi, paredzēt 
noteikumus par piekļuvi drošai un 
kvalitatīvai veselības aprūpei citā 
dalībvalstī un izveidot mehānismus 
dalībvalstu sadarbībai veselības aprūpes 
jomā saskaņā ar vispārējas piekļuves, 
solidaritātes, cenu pieejamības, 
līdzvērtīgas teritoriālās piekļuves un 
demokrātiskās kontroles principiem.
Direktīvā pilnībā ievērots tas, ka saskaņā 
ar Līgumu dalībvalstu veselības aprūpes 
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.

Grozījums Nr. 11

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 izveidot kopīgu 
regulējumu, lai Kopienā sniegtu drošu, 
kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpi un 
nodrošinātu pacientu mobilitāti, labāku 
pacienta individuālo tiesību līdzsvaru 
attiecībā uz mobilitāti un valsts regulatīvo 
iespēju saglabāšanu, lai labumu gūtu visi,
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 
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pakalpojumus un medicīnas aprūpi, kā arī 
izmaksāt sociālā nodrošinājuma pabalstus, 
jo īpaši slimības pabalstus.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Izstrādājot veselības aprūpes politiku, 
Komisijai un dalībvalstīm ir jāapsver 
siltumterapijas labvēlīgās ietekmes 
atzīšana uz atveseļošanos un veselības 
saglabāšanu.

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar grozījumu Nr. 2. Siltumterapijai var būt liela nozīme ne tikai 
veselības profilaksē, bet arī veselības problēmu novēršanā. Dalībvalstīm, Komisijai un 
veselības apdrošināšanas sabiedrībām ir jāapzina pievienotā vērtība, ko gūst šādu pasākumu 
rezultātā.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm 
ir jāņem vērā Eiropas Parlamenta 
1997. gada 29. maija rezolūcija par 
alternatīvās medicīnas statusu1.
1 OV C 182, 16.6.1997., 67. lpp.

Pamatojums

Ņemot vērā, ka dalībvalstīs ir cilvēki, kas izmanto šādas medicīnas un terapijas 
pakalpojumus, minētajā rezolūcijā Parlaments aicina Komisiju sākt procedūras, lai atzītu 
alternatīvās medicīnas praktizēšanu.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Lai nodrošinātu, ka netiek radīti 
jauni šķēršļi veselības aprūpes darbinieku 
pārvietošanās brīvībai, un lai nodrošinātu 
pacientu drošību, ir jāievieš vienlīdzīgi 
veselības aprūpes darbinieku darba 
drošības standarti, jo īpaši, lai novērstu 
inficēšanās riskus, ko rada tādi 
negadījumi darbavietā kā injekciju adatu 
ievainojumi, kas var izraisīt nāvējošas 
infekcijas, tostarp B hepatītu, C hepatītu 
un CIV, kā tas minēts Eiropas 
Parlamenta 2006. gada 6. jūlija rezolūcijā 
ar ieteikumiem Komisijai par veselības 
aprūpes darbinieku aizsardzību pret asins 
saindēšanos no injekciju adatu 
ievainojumiem1.
1 OV C 303 E, 13.12.2006., 754. lpp.

Pamatojums

Veselības aprūpes darbinieku darba drošības dažādie standarti var radīt būtisku šķērsli 
veselības aprūpes darbinieku pārvietošanās brīvībai. Īpaša uzmanība ir jāpievērš veselības 
aprūpes darbinieku aizsardzībai no injekciju adatu ievainojumiem, jo šāda aizsardzība ir 
lielākā un būtiskākā atšķirība, kāda pastāv starp Eiropas Savienībā piemērojamajiem darba 
drošības standartiem.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Jo īpaši dalībvalstīm ir jānodrošina 
augsta līmeņa aizsardzība pacientiem, 
personālam un visām pārējām personām, 
kuras atrodas veselības aprūpes iestādē, 
lai viņus pasargātu no infekcijām, kas 
izriet no veselības aprūpes, jo šādas 
infekcijas ir milzīgs sabiedrības veselības 
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apdraudējums, jo īpaši attiecībā uz 
pārrobežu veselības aprūpi. Jāpiemēro 
visi attiecīgie preventīvie pasākumi, 
tostarp higiēnas standarti un 
diagnostiskās pārbaudes procedūras, lai 
novērstu vai līdz minimumam samazinātu 
ar veselības aprūpi saistītos inficēšanās 
riskus.

Pamatojums

Eiropas Komisija gatavojas publiskot paziņojumu par pacientu drošību un ar veselības 
aprūpi saistītajām infekcijām 2008. gadā. Arī Padome tuvākajā nākotnē šajā jautājumā 
pieņems kopēju dokumentu. Tādēļ Eiropas Parlamentam ir jānodrošina šā jautājuma 
iekļaušana direktīvā, ņemot vērā, ka ar veselības aprūpi saistītās infekcijas izplatās ārpus 
ģeogrāfiskajām robežām, un līdz ar to šis jautājums ir jāatspoguļo normatīvā tekstā, ar ko 
reglamentē pārrobežu veselības aprūpes aspektus.

Grozījums Nr. 16

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 

(21) Lietderīgi noteikt, ka arī pacientiem, 
kas dodas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citos apstākļos nekā tie, kas 
paredzēti Regulā (EEK) 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 
tikpat efektīvu ārstēšanu 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 
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attiekties uz jebkādu ārstniecību, ko sniedz, 
izmantojot Eiropas references tīklus, kas 
minēti šīs direktīvas 15. pantā.

attiekties uz jebkādu ārstniecību, ko sniedz, 
izmantojot Eiropas references tīklus, kas 
minēti šīs direktīvas 15. pantā.

Pamatojums

EKT praksē nav ietverta atsauce uz „līdzīgu veselības aprūpi”. Lai ievērotu juridisko 
noteiktību un atbilstību noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu, 
formulējums „vai līdzīgu” ir jāaizstāj ar formulējumu „vai tikpat efektīvu ārstēšanu”. Tas ir 
saskaņā ar EKT veikto jēdziena „ārstēšana” interpretāciju Regulas Nr. 1408/71 22. pantā 
(Regulas Nr. 883/2004 jaunais 20. pants) (sk., piemēram, C-372/04, Watts, 61. punkts).

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Ar šo direktīvu atzīst, ka ne vienmēr 
tiesības uz aprūpi nosaka dalībvalsts 
līmenī un ka visas dalībvalstis nav 
izveidojušas saraktus, kuros uzskaitīti 
valstī pieejamie vai nepieejamie 
pakalpojumi. Dalībvalstīm arī turpmāk 
jābūt tiesīgām savas valsts veselības 
aprūpes un sociālās drošības sistēmas 
pārvaldīt tādā veidā, lai ārstniecības 
pakalpojumus un tiesības tos saņemt 
varētu noteikt reģionālā vai vietējā 
mērogā.

Pamatojums

Vairāku valstu veselības aprūpes sistēmās nav noteikti kritēriji, saskaņā ar kuriem piešķir 
tiesības uz veselības aprūpi un piekļuvi īpašai ārstēšanai, jeb nav noteikts „veselības aprūpes 
pakalpojumu grozs”, kādus būtu tiesīgi automātiski saņemt visi iedzīvotāji, uz kuriem šāds 
„grozs” attiecas. Direktīvā pilnībā jāatzīst, ka dažas dalībvalstis paļaujas uz vietējo lēmumu 
pieņemšanas kārtību, kādu piemēro to veselības aprūpes sistēmu plānošanā un finansēšanā.
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Atšķirīgajās Kopienas veselības 
sistēmās nav vienotas stacionārās aprūpes 
definīcijas, un tādēļ jēdziena atšķirīgās 
interpretācijas var radīt šķērsli pacientu 
brīvībai saņemt veselības aprūpi. Lai šo 
šķērsli novērstu, ir jānosaka stacionārās 
aprūpes definīcija Kopienas mērogā.
Stacionārā aprūpe parasti nozīmē pacienta 
diennakts uzturēšanos aprūpes sniegšanas 
vietā. Tomēr būtu lietderīgi stacionārās 
aprūpes definīcijā iekļaut arī tādu cita 
veida veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums (piemēram, augstās 
tehnoloģijas diagnostikas skeneri) vai kurā 
ietilpst ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai (piemēram, 
nopietnu infekcijas slimību ārstniecība).
Komisija, izmantojot komiteju procedūru,
izveido īpašu šādas ārstniecības veidu 
sarakstu, ko regulāri atjaunina.

(30) Atšķirīgajās Kopienas veselības 
sistēmās nav vienotas stacionārās aprūpes 
definīcijas, un tādēļ jēdziena atšķirīgās 
interpretācijas var radīt šķērsli pacientu 
brīvībai saņemt veselības aprūpi. Lai šo 
šķērsli novērstu, ir jānosaka stacionārās 
aprūpes definīcija Kopienas mērogā.
Stacionārā aprūpe parasti nozīmē pacienta 
diennakts uzturēšanos aprūpes sniegšanas 
vietā. Tomēr būtu lietderīgi stacionārās 
aprūpes definīcijā iekļaut arī tādu cita 
veida veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums (piemēram, augstās 
tehnoloģijas diagnostikas skeneri) vai kurā 
ietilpst ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai (piemēram, 
nopietnu infekcijas slimību ārstniecība), un 
kura ir jāplāno, lai saglabātu veselības 
aprūpes pakalpojumu līdzsvaru 
ģeogrāfiskā sadalījuma ziņā, kontrolētu 
izmaksas un novērstu finanšu, tehnisko 
un personāla resursu nelietderīgu 
izmantošanu lielā apjomā. Piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes izveido 
īpašu šādas ārstniecības veidu sarakstu, ko 
regulāri atjaunina.

Pamatojums

Saskaņā ar EKT praksi grozījumā ir atspoguļots, ka stacionārā aprūpe ir nesaraujami saistīta 
ar plānošanas vajadzību, kas nodrošina pietiekamu un pastāvīgu piekļuvi līdzsvarotai augstas 
kvalitātes stacionārajai aprūpei, vienlaikus kontrolējot izmaksas un saglabājot sociālās 
drošības sistēmas ilgtspējību. Paredzot, ka par izmaksu segšanu atbildīga ir piederības 
dalībvalsts, stacionārās aprūpes pakalpojumu saraksts ir jāizveido attiecīgajai dalībvalstij.
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Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Text proposed par la Commission Grozījums

(31) Pieejamie pierādījumi liecina, ka, 
piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēmā piemērojot brīvas 
aprites principu attiecībā uz veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, netiks ietekmētas 
dalībvalstu veselības sistēmas vai to 
sociālā nodrošinājuma sistēmu finansiālā 
ilgtspēja. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa ir 
atzinusi, ka starp obligātiem vispārējas 
nozīmes iemesliem, kas pamato izņēmumu 
no brīvas pakalpojumu aprites principa 
piemērošanas, var būt arī potenciāls
nopietns sociālā nodrošinājuma sistēmas 
finansiālā līdzsvara apdraudējums vai 
mērķis saglabāt līdzsvarotu visiem 
pieejamu medicīnas un stacionāro aprūpi.
Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi arī to, ka 
slimnīcu skaits, to ģeogrāfiskais 
sadalījums, organizatoriskā uzbūve, 
aprīkojums un telpas vai pat to piedāvāto 
medicīnas pakalpojumu veids ir jautājumi, 
attiecībā uz kuriem jāparedz plānošanas 
iespēja. Šai direktīvai jāizveido iepriekšēju 
atļauju sistēma tādas stacionārās aprūpes 
izmaksu segšanai, kas saņemta citā
dalībvalstī, ja izpildīti šādi nosacījumi:
gadījumā, ja aprūpe būtu sniegta minētās 
dalībvalsts teritorijā, tās izmaksas būtu 
uzņēmusies minētās valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēma, un pēc šīs 
direktīvas īstenošanas pacientu 
aizplūšana ļoti nelabvēlīgi ietekmētu vai 
varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt sociālā 
nodrošinājuma sistēmas finansiālo 
līdzsvaru un/vai ļoti nelabvēlīgi ietekmētu 
vai varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt 
slimnīcu nozarē veikto plānošanu un 
racionalizāciju, kas saistīta ar slimnīcu 
atslogošanu, stacionārās aprūpes 
līdzsvarošanu un loģistikas un finanšu 
resursu izšķērdēšanas novēršanu, visiem 

(31) Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi, ka 
starp obligātiem vispārējas nozīmes 
iemesliem, kas pamato izņēmumu no 
brīvas pakalpojumu aprites principa 
piemērošanas, ir nopietns apdraudējums 
attiecībā uz sociālās drošības sistēmas 
finansiālo līdzsvaru vai mērķi saglabāt 
līdzsvarotu visiem pieejamu medicīnas un 
stacionāro aprūpi. Eiropas Kopienu Tiesa ir 
atzinusi arī to, ka slimnīcu skaits, to 
ģeogrāfiskais sadalījums, organizatoriskā 
uzbūve, aprīkojums un telpas vai pat to 
piedāvāto medicīnas pakalpojumu veids ir 
jautājumi, attiecībā uz kuriem jāparedz 
plānošanas iespēja. Šai direktīvai jāizveido 
iepriekšēju atļauju sistēma tādas veselības
aprūpes izmaksu segšanai, kas saņemta citā 
dalībvalstī. Iepriekšēja atļauja ir 
nepieciešama visu stacionāro un 
specializēto aprūpes pakalpojumu 
veikšanai, jo tā sniedz garantiju 
pacientiem, ka viņi saņems ārstēšanu un 
ka šīs ārstēšanas izmaksas segs viņu 
izvēlētā sociālās drošības sistēma.
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pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā. Precīzam paredzamās pacientu 
aizplūšanas ietekmes novērtējumam 
nepieciešamas sarežģītas aplēses un 
aprēķini, tādēļ direktīva ļauj iepriekšēju 
atļauju sistēmu piemērot arī tad, ja ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka sociālā 
nodrošinājuma sistēma tiks ļoti 
nelabvēlīgi ietekmēta. Tam jāattiecas arī 
uz gadījumiem, kad jau pastāv 
iepriekšējas atļaujas sistēmas, kas ir 
saskaņā ar 8. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Katrā ziņā, ja dalībvalsts ir nolēmusi 
izveidot sistēmu, saskaņā ar kuru ir 
jāsaņem iepriekšēja atļauja, lai saņemtu 
izdevumu atlīdzību par stacionāro vai 
specializēto aprūpi, kas citās dalībvalstīs 
sniegta saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem, izdevumi par šādu citā 
dalībvalstī sniegtu aprūpi piederības 
dalībvalstij ir jāatlīdzina tādā apmērā, kādā 
tie tiktu atlīdzināti gadījumā, ja identiska 
vai līdzīga veselības aprūpe tiktu sniegta 
piederības dalībvalstī, bet nepārsniedzot 
saņemtās veselības aprūpes faktiskās
izmaksas. Tomēr, pastāvot Regulas (EK) 
Nr. 1408/71 22. panta 2. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem, atļauja 
jāsniedz un pabalsti jāpiešķir saskaņā ar 
minēto regulu. Tas jo īpaši attiecas uz 
gadījumiem, kad atļauju sniedz pēc 
pieprasījuma administratīvas izskatīšanas 
vai izskatīšanas tiesā un attiecīgā persona ir 
saņēmusi ārstniecību citā dalībvalstī. Tādā 
gadījumā šīs direktīvas 6., 7., 8., un 

(32) Katrā ziņā, ja dalībvalsts ir nolēmusi 
izveidot sistēmu, saskaņā ar kuru ir 
jāsaņem iepriekšēja atļauja, lai saņemtu 
izdevumu atlīdzību par stacionāro vai 
specializēto aprūpi, kas citās dalībvalstīs 
sniegta saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem, izdevumi par šādu citā 
dalībvalstī sniegtu aprūpi piederības 
dalībvalstij ir jāatlīdzina tādā apmērā, kādā 
tie tiktu atlīdzināti gadījumā, ja identiska 
vai pacientam tikpat efektīva ārstēšana
tiktu sniegta piederības dalībvalstī, bet 
nepārsniedzot saņemtās veselības aprūpes 
faktiskās izmaksas. Tomēr, pastāvot 
Regulas (EK) Nr. 1408/71 22. panta 
2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, 
atļauja jāsniedz un pabalsti jāpiešķir 
saskaņā ar minēto regulu. Tas jo īpaši 
attiecas uz gadījumiem, kad atļauju sniedz 
pēc pieprasījuma administratīvas 
izskatīšanas vai izskatīšanas tiesā un 
attiecīgā persona ir saņēmusi ārstniecību 
citā dalībvalstī. Tādā gadījumā šīs 
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9. pantu nepiemēro. Minētais noteikums ir 
saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
judikatūru, kurā noteikts, ka pacientiem, 
kuri saņēmuši atļaujas atteikumu, kas pēc 
tam atzīts par nepamatotu, ir tiesības 
saņemt citā dalībvalstī saņemtas 
ārstniecības izmaksu atlīdzību pilnā 
apmērā saskaņā ar noteikumiem 
ārstniecības dalībvalsts tiesību aktos.

direktīvas 6., 7., 8., un 9. pantu nepiemēro.
Minētais noteikums ir saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Tiesas judikatūru, kurā noteikts, 
ka pacientiem, kuri saņēmuši atļaujas 
atteikumu, kas pēc tam atzīts par 
nepamatotu, ir tiesības saņemt citā 
dalībvalstī saņemtas ārstniecības izmaksu 
atlīdzību pilnā apmērā saskaņā ar 
noteikumiem ārstniecības dalībvalsts 
tiesību aktos.

Pamatojums

EKT praksē nav ietverta atsauce uz „līdzīgu veselības aprūpi”. Lai ievērotu juridisko 
noteiktību un atbilstību noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu, 
formulējums „vai līdzīga” ir jāaizstāj ar formulējumu „pacientam tikpat efektīva ārstēšana”.
Tas ir saskaņā ar EKT veikto jēdziena „ārstēšana” interpretāciju Regulas Nr. 1408/71 
22. pantā (Regulas Nr. 883/2004 jaunais 20. pants) (sk., piemēram, C-372/04, Watts, 
61. punkts).

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Atteikumu piešķirt iepriekšēju 
atļauju nedrīkst pamatot vienīgi ar to, ka 
uz attiecīgo pakalpojumu ir rinda, kas 
izveidota, lai sniegtu un organizētu 
plānoto stacionāro aprūpi, kuras pamatā 
ir  iepriekš noteiktas vispārējās klīniskās 
prioritātes, neveicot katrā atsevišķā 
gadījumā objektīvu medicīnisku 
novērtējumu par pacienta veselības 
stāvokli, pacienta slimības vēsturi un 
slimības iespējamo gaitu, sāpju pakāpi 
un/vai invaliditātes raksturu atļaujas 
pieprasījuma sākotnējās vai atkārtotās 
iesniegšanas laikā.

Pamatojums

Grozījumā skaidri norādīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem var atteikt iepriekšēju atļauju (sk. 
C-372/04, Watts lieta).



PE413.995v02-00 18/58 AD\767465LV.doc

LV

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai ļautu pacientiem praksē izmantot 
tiesības uz pārrobežu veselības aprūpi, ir 
vajadzīga atbilstoša informācija par visiem 
pārrobežu veselības aprūpes būtiskajiem 
aspektiem. Visefektīvākais mehānisms 
šādas informācijas sniegšanai pārrobežu 
veselības aprūpes jomā ir tādu centrālu 
konaktpunktu izveide katrā dalībvalstī, 
kuros pacienti var vērsties un kuri var 
sniegt informāciju par pārrobežu veselības 
aprūpi, ievērojot arī attiecīgās dalībvalsts 
veselības sistēmas prasības. Lai 
noskaidrotu jautājumus par pārrobežu 
veselības aprūpes aspektiem, ir 
nepieciešama arī sadarbība starp dažādu 
dalībvalstu iestādēm, tādēļ šie centrālie 
kontaktpunkti varētu arī veidot sadarbības 
tīklu, kurā varētu efektīvi risināt šādus 
jautājumus. Šiem kontaktpunktiem ir 
savstarpēji jāsadarbojas un jāsniedz 
pacientiem informētas izvēles iespēja 
attiecībā uz pārrobežu veselības aprūpi.
Tiem ir arī jāsniedz informācija par 
risinājumiem, kas pieejami, ja pārrobežu 
veselības aprūpē rodas problēmas, jo īpaši 
par pārrobežu strīdu izšķiršanas veidiem 
ārpustiesas ceļā.

(34) Lai ļautu pacientiem praksē izmantot 
tiesības uz pārrobežu veselības aprūpi, ir 
vajadzīga atbilstoša informācija par visiem 
pārrobežu veselības aprūpes būtiskajiem 
aspektiem. Visefektīvākais mehānisms 
šādas informācijas sniegšanai pārrobežu 
veselības aprūpes jomā ir tādu centrālu 
konaktpunktu izveide katrā dalībvalstī, 
kuros pacienti var vērsties un kuri var 
sniegt informāciju par pārrobežu veselības 
aprūpi, ievērojot arī attiecīgās dalībvalsts 
veselības sistēmas prasības. Lai 
noskaidrotu jautājumus par pārrobežu 
veselības aprūpes aspektiem, ir
nepieciešama arī sadarbība starp dažādu 
dalībvalstu iestādēm, tādēļ šie centrālie 
kontaktpunkti varētu arī veidot sadarbības 
tīklu, kurā varētu efektīvi risināt šādus 
jautājumus. Šiem kontaktpunktiem ir 
savstarpēji jāsadarbojas un jāsniedz 
pacientiem informētas izvēles iespēja 
attiecībā uz pārrobežu veselības aprūpi.
Tiem ir arī jāsniedz informācija par 
risinājumiem, kas pieejami, ja pārrobežu 
veselības aprūpē rodas problēmas, jo īpaši 
par pārrobežu strīdu izšķiršanas veidiem 
ārpustiesas ceļā. Izstrādājot noteikumus 
par informācijas sniegšanu saistībā ar 
pārrobežu veselības aprūpi, dalībvalstīm 
jāņem vērā vajadzība sniegt informāciju 
pieejamos formātos un jāparedz 
iespējamie papildu palīdzības avoti, kas 
domāti mazāk aizsargātiem pacientiem, 
invalīdiem un cilvēkiem ar kompleksām 
vajadzībām.

Pamatojums
Ir būtiski, ka informācija par pārrobežu veselības aprūpi ir iegūstama viegli pieejamā veidā.
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Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Konkrēti jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pieņemt šādus pasākumus: to ārstniecības 
veidu sarakstu, uz kuriem jāattiecina 
stacionārās aprūpes definīcija un kuru 
veikšanai nav nepieciešama pacienta 
diennakts uzturēšanās aprūpes vietā;
papildu pasākumus, lai uz īpašām zāļu un 
vielu kategorijām neattiektos šajā direktīvā 
noteiktā citā valstī izrakstītu recepšu 
atzīšana; īpašu kritēriju un nosacījumu 
sarakstu, kas jāievēro Eiropas references 
tīkliem; Eiropas references tīklu izveides 
procedūru. Minētos pasākumus pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas noteikta Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā, jo tie ir vispārēji 
un paredzēti, lai grozītu šīs direktīvas 
nebūtiskus elementus un papildinātu to ar 
jauniem nebūtiskiem elementiem.

(45) Konkrēti jāpiešķir dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm pilnvaras 
pieņemt šādus pasākumus: to ārstniecības 
veidu sarakstu, uz kuriem jāattiecina 
stacionārās aprūpes definīcija un kuru 
veikšanai nav nepieciešama pacienta 
diennakts uzturēšanās aprūpes vietā;
papildu pasākumus, lai uz īpašām zāļu un 
vielu kategorijām neattiektos šajā direktīvā 
noteiktā citā valstī izrakstītu recepšu 
atzīšana.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Konkrēti jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pieņemt šādus pasākumus: to ārstniecības 
veidu sarakstu, uz kuriem jāattiecina 
stacionārās aprūpes definīcija un kuru 
veikšanai nav nepieciešama pacienta 
diennakts uzturēšanās aprūpes vietā;
papildu pasākumus, lai uz īpašām zāļu un 
vielu kategorijām neattiektos šajā direktīvā 
noteiktā citā valstī izrakstītu recepšu 
atzīšana; īpašu kritēriju un nosacījumu 
sarakstu, kas jāievēro Eiropas references 
tīkliem; Eiropas references tīklu izveides 
procedūru. Minētos pasākumus pieņem 

(45) Konkrēti jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pieņemt šādus pasākumus: to ārstniecības 
veidu sarakstu, uz kuriem jāattiecina 
stacionārās aprūpes definīcija un kuru 
veikšanai nav nepieciešama pacienta 
diennakts uzturēšanās aprūpes vietā; to 
pakalpojumu sarakstu, kas attiecas uz 
tālmedicīnas pakalpojumiem, 
laboratorijas pakalpojumiem, 
diagnosticēšanu un recepšu izrakstīšanu 
no attāluma; papildu pasākumus, lai uz 
īpašām zāļu un vielu kategorijām 
neattiektos šajā direktīvā noteiktā citā 
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saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, 
kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK 
5.a pantā, jo tie ir vispārēji un paredzēti, lai 
grozītu šīs direktīvas nebūtiskus elementus 
un papildinātu to ar jauniem nebūtiskiem 
elementiem.

valstī izrakstītu recepšu atzīšana; īpašu 
kritēriju un nosacījumu sarakstu, kas 
jāievēro Eiropas references tīkliem;
Eiropas references tīklu izveides 
procedūru. Minētos pasākumus pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, 
kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK 
5.a pantā, jo tie ir vispārēji un paredzēti, lai 
grozītu šīs direktīvas nebūtiskus elementus 
un papildinātu to ar jauniem nebūtiskiem 
elementiem.

Pamatojums

Ir svarīgi arī skaidri norādīt, kādus pakalpojumus uzskata par tālmedicīnas pakalpojumiem, 
laboratorijas pakalpojumiem, diagnosticēšanu un recepšu izrakstīšanu no attāluma. Līdz ar 
to direktīva kļūs skaidrāka, visaptverošāka un arī efektīvāka.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46a) Veicinot pacientu pārvietošanās 
tiesības Eiropas Savienībā, šī direktīva var 
izraisīt konkurenci starp veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Šāda 
konkurence var veicināt veselības aprūpes 
kvalitātes uzlabošanos, kuras ieguvēji būs 
visi pakalpojuma saņēmēji, un sekmēt 
izcilības centru izveidi.

Pamatojums

Ja direktīvas īstenošanai būs šāds iznākums, tas būs konstruktīvs ieguldījums dalībvalstu 
veselības aprūpes sistēmu izstrādē, taču ir jāveic rūpīga uzraudzība, lai pārbaudītu šīs 
direktīvas piemērošanas rezultātus.
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Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
46.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46b) Eiropas References centram (ERC) 
ir jābūt pieejamam katram sabiedrības 
loceklim.

Pamatojums

Joprojām notiek diskusija par ERC. Ir būtiski uzsvērt, ka šajā diskusijā ir jāizdara secinājumi 
un ka šādu centru mērķis ir visu personu līdztiesīga piekļuve. Līdz ar to noteikumos par 
sociālās drošības sistēmu koordinēšanu ir jāietver iemaksu kompensēšana.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar direktīvu izveido kopīgus noteikumus, 
lai nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
piekļuvi drošai, ļoti kvalitatīvai, 
ilgtspējīgai, rezultatīvai un efektīvai
pārrobežu veselības aprūpei, vienlaikus 
pilnībā ievērojot dalībvalstu kompetenci 
noteikt ar veselības aprūpi saistītos 
sociālās drošības maksājumus un 
pārvaldīt un sniegt veselības aprūpi, 
medicīnisko aprūpi un sociālās drošības 
maksājumus saskaņā ar tādiem 
principiem kā vispārēja piekļuve, 
solidaritāte, kvalitatīva aprūpe, 
taisnīgums, pieejamība cenu ziņā, 
vienlīdzīga teritoriālā piekļuve un 
demokrātiskā kontrole.

Pamatojums

Lai iedzīvotājiem nebūtu jādodas uz citu dalībvalsti saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, 
ir būtiski, lai veselības aprūpes sistēma būtu arī rezultatīva.
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Grozījums Nr. 28

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 neatkarīgi no veida, kā tā ir 
organizēta, sniegta vai finansēta, un no tā, 
vai aprūpe ir sniegta publiskajā vai 
privātajā sektorā. Šo direktīvu piemēro 
obligātajām, privātajām un apvienotajām 
veselības apdrošināšanas sistēmām.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) noteikumus par sociālā nodrošinājuma 
shēmu koordinēšanu, proti, 22. pantu 
Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulā 
(EK) Nr. 1408/71 par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu piemērošanu 
darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas 
pārvietojas Kopienā, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 883/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu;

f) noteikumus par sociālā nodrošinājuma 
shēmu koordinēšanu, proti, 19., 20., 22. un 
25. pantu Padomes 1971. gada 14. jūnija 
Regulā (EK) Nr. 1408/71 par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu piemērošanu 
darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas 
pārvietojas Kopienā, un 17., 18., 19., 20., 
27. un 28. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā 
(EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) Padomes 1992. gada 18. jūnija 
Direktīvu 92/49/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu koordinēšanu 
attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav 
dzīvības apdrošināšana, ar kuru groza 
Direktīvu 73/239/EEK un 
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Direktīvu 88/357/EEK (Trešā nedzīvības 
apdrošināšanas direktīva).
1 OJ L 228, 11.8.1992, p. 1.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pastāvot apstākļiem, kuros saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1408/71 22. pantu ir 
jāpiešķir atļauja doties uz citu dalībvalsti, 
lai saņemtu pienācīgu ārstniecību, piemēro 
minētās regulas noteikumus, bet šis
direktīvas 6., 7., 8., un 9. pantu nepiemēro.
Un otrādi, ja apdrošinātā persona citos 
gadījumos vēlas saņemt veselības aprūpi 
citā dalībvalstī, piemēro šīs direktīvas 6., 
7., 8., un 9. pantu, bet Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1408/71 22. pantu nepiemēro.
Tomēr visos gadījumos, kad ir Regulas 
(EK) Nr. 1408/71 22. panta 2. punktā 
izklāstītie nosacījumi atļaujas saņemšanai, 
atļauja ir jāsniedz un pabalsti jāpiešķir 
saskaņā ar minēto regulu. Tādā gadījumā 
šīs direktīvas 6., 7., 8., un 9. pantu 
nepiemēro.

2. Līdz dienai, kurā stājas spēkā Regula 
(EK) Nr. 883/2004, noteikums ir tāds, ka, 
pastāvot apstākļiem, kuros saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1408/71 22. pantu ir 
jāpiešķir atļauja doties uz citu dalībvalsti, 
lai saņemtu pienācīgu ārstniecību, piemēro 
minētās regulas noteikumus, bet šīs
direktīvas 6., 7., 8., un 9. pantu nepiemēro.
Un otrādi, ja apdrošinātā persona citos 
gadījumos vēlas saņemt veselības aprūpi 
citā dalībvalstī, piemēro šīs direktīvas 6., 
7., 8., un 9. pantu, bet Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1408/71 22. pantu nepiemēro.
Tomēr visos gadījumos, kad ir Regulas 
(EK) Nr. 1408/71 22. panta 2. punktā 
izklāstītie nosacījumi atļaujas saņemšanai, 
atļauja ir jāsniedz un pabalsti jāpiešķir 
saskaņā ar minēto regulu. Tādā gadījumā 
šīs direktīvas 6., 7., 8., un 9. pantu 
nepiemēro.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Sākot no Regulas (EK) Nr. 883/2004 
piemērošanas dienas, noteikums ir tāds, 
ka, pastāvot apstākļiem, kuros saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 883/2004 20. pantu ir 
jāpiešķir atļauja doties uz citu dalībvalsti, 
lai saņemtu pienācīgu ārstniecību, 
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piemēro minētās regulas noteikumus, bet 
šīs direktīvas 6., 7., 8., un 9. pantu 
nepiemēro. Un otrādi, ja apdrošinātā 
persona citos gadījumos vēlas saņemt 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, piemēro 
šīs direktīvas 6., 7., 8., un 9. pantu, bet 
Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 
20. pantu nepiemēro. Tomēr gadījumos, 
kad ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 883/2004 
20. panta 2. punktā izklāstītie nosacījumi 
atļaujas saņemšanai, atļauja ir jāsniedz 
un pabalsti jāpiešķir saskaņā ar minēto 
regulu. Tādā gadījumā šīs direktīvas 6., 
7., 8., un 9. pantu nepiemēro.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
4. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „veselības aprūpe” ir veselības 
pakalpojums, ko, pildot amata 
pienākumus, sniedz veselības nozares 
darbinieks vai šāda darbinieka 
uzraudzībā, neatkarīgi no veidiem, kā 
pakalpojums ir organizēts, sniegts un 
finansēts dalībvalsts mērogā, un 
neatkarīgi no tā, vai pakalpojumu sniedz 
publiskajā vai privātajā sektorā;

a) „veselības aprūpe” ir veselības 
pakalpojums, ko sniedz pacientiem, lai 
novērtētu, saglabātu vai atjaunotu viņu 
veselības stāvokli. Piemērojot šīs 
direktīvas 6., 7., 8., 9., 10., un 11. pantu, 
veselības aprūpe ir ārstniecība, kuras 
izmaksu segšana ir paredzēta piederības 
dalībvalsts tiesību aktos;

Grozījums Nr. 34

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 

b) „pārrobežu veselības aprūpe” ir 
veselības aprūpe, ko pacients saņem citā 
dalībvalstī nevis tajā, kurā pacients ir 
apdrošināts;
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veic uzņēmējdarbību;

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
4. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „veselības aprūpe citā dalībvalstī” ir 
veselības aprūpe, kas sniegta citā 
dalībvalstī nevis tajā, kurā pacients ir 
apdrošināts;

c) „veselības aprūpe citā dalībvalstī” ir 
veselības aprūpe, kas saņemta citā 
dalībvalstī nevis tajā, kurā pacients ir 
apdrošināts;

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
4. pants – g apakšpunkts – iia daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) apdrošināta persona, kā to paredz 
privāto veselības apdrošināšanas sistēmu 
politikas nosacījumi;

Grozījums Nr. 37

Proposition de directive
4. pants – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) ja, piemērojot attiecīgi Regulu (EK) 
Nr. 1408/71 un Regulu (EK) Nr. 883/04, 
veselības apdrošināšanas iestāde 
dalībvalstī, kas ir pacienta mītnes zeme, ir 
atbildīga par apdrošinājuma summas 
piešķiršanu saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem, tad šajā direktīvā šo 
dalībvalsti uzskata par piederības 
dalībvalsti;
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
4. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „kaitējums” ir blakne vai ievainojums, 
kas radies, sniedzot veselības aprūpi.

l) „kaitējums” ir nejaušs ievainojums vai 
komplikācija, kam nevajadzētu rasties, 
ārstējot vai sniedzot vajadzīgo veselības 
aprūpi ierastā veidā.

Pamatojums

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment. It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par veselības aprūpes organizēšanu un 
sniegšanu ir atbildīgas ārstniecības 
dalībvalstis. Šādos apstākļos un ievērojot 
universāluma, kvalitatīvas veselības 
aprūpes pieejamības, taisnīguma un 
solidaritātes principu, savā teritorijā 
sniegtajai veselības aprūpei tās nosaka 
skaidrus kvalitātes un drošības standartus 
un nodrošina to, lai:

1. Par veselības aprūpes organizēšanu un 
sniegšanu ir atbildīgas ārstniecības 
dalībvalstis. Šādos apstākļos un ievērojot 
universāluma, kvalitatīvas veselības 
aprūpes pieejamības, taisnīguma un 
solidaritātes principu, savā teritorijā 
sniegtajai veselības aprūpei tās nosaka 
skaidrus kvalitātes un drošības standartus 
un ņem vērā to, lai:

Pamatojums

Prasība dalībvalstīm nodrošināt konkrētus apstākļus ir ārpus to kompetences pašām noteikt 
kvalitātes un drošības standartus. Ņemot vērā Līguma 152. pantu, kurā noteikts, ka 
dalībvalstīm ir pienākums organizēt, finansēt un sniegt veselības aprūpi savas valsts 
iedzīvotājiem, atbilstīgāk ir lietot formulējumu „ņem vērā”, nevis „nodrošina”.
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Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par veselības aprūpes organizēšanu un 
sniegšanu ir atbildīgas ārstniecības 
dalībvalstis. Šādos apstākļos un ievērojot 
universāluma, kvalitatīvas veselības 
aprūpes pieejamības, taisnīguma un 
solidaritātes principu, savā teritorijā 
sniegtajai veselības aprūpei tās nosaka 
skaidrus kvalitātes un drošības standartus 
un nodrošina to, lai:

1. Par veselības aprūpes organizēšanu un 
sniegšanu ir atbildīgas ārstniecības 
dalībvalstis. Saskaņā ar vispārējas 
nozīmes, universāluma, kvalitatīvas 
veselības aprūpes pieejamības, taisnīguma 
un solidaritātes principu un no tā izrietošā 
uzdevuma kalpot sabiedrībai, kas ir 
veselības pakalpojumu sniedzēju 
pienākums, savā teritorijā sniegtajai 
veselības aprūpei tās nosaka skaidrus 
kvalitātes un drošības standartus un 
nodrošina to, lai:

Pamatojums

Jānorāda, ka veselības aprūpes pakalpojumi ir vispārējas nozīmes pakalpojumi un tos nevar 
pielīdzināt parastajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas vispārējie iekšējā tirgus 
regulēšanas noteikumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Šos kvalitātes un drošības standartus 
iedzīvotājiem skaidrā un pieejamā veidā 
dara pieejamus sabiedrībai;

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) praksē regulāri uzrauga to, kā veselības 
aprūpes sniedzēji piemēro šādus standartus, 

b) praksē regulāri uzrauga un izvērtē to, kā 
veselības aprūpes sniedzēji piemēro šādus 
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un gadījumā, ja attiecīgie standarti nav 
ievēroti, veic koriģējošus pasākumus, 
ievērojot medicīnas zinātņu un veselības 
tehnoloģijas jaunākos sasniegumus;

standartus, un gadījumā, ja attiecīgie 
standarti nav ievēroti, veic koriģējošus 
pasākumus, ievērojot medicīnas zinātņu un 
veselības tehnoloģijas jaunākos 
sasniegumus;

Pamatojums

Pārbaudes rezultātu izvērtēšana ir būtiska, lai apzinātu koriģējošo pasākumu ietekmi. Turklāt 
izvērtējuma rezultātus var izmantot, lai nākamajos gados izveidotu akreditēto un sertificēto 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīklu.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) praksē regulāri uzrauga to, kā veselības 
aprūpes sniedzēji piemēro šādus standartus, 
un gadījumā, ja attiecīgie standarti nav 
ievēroti, veic koriģējošus pasākumus, 
ievērojot medicīnas zinātņu un veselības 
tehnoloģijas jaunākos sasniegumus;

b) praksē regulāri uzrauga to, kā veselības 
aprūpes sniedzēji piemēro šādus standartus,
un veselības nozares darbinieku 
lietpratību, un attiecīgā gadījumā veic 
koriģējošus pasākumus, lai veicinātu 
paraugraksi un nodrošinātu attiecīgo 
standartu izpildi, ievērojot medicīnas 
zinātņu un veselības tehnoloģijas jaunākos 
sasniegumus;

Pamatojums

Lai garantētu pacientu drošību, izšķiroša nozīme ir veselības nozares darbinieku lietpratībai.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veselības aprūpes sniedzēji sniedz visu 
nepieciešamo informāciju, lai pacienti 
varētu izdarīt informētu izvēli, jo īpaši par 
sniegtās veselības aprūpes pieejamību, 
cenām un rezultātiem, un informāciju par 
pieejamo apdrošināšanu vai citiem 

c) veselības aprūpes sniedzēji sniedz visu 
nepieciešamo informāciju, lai pacienti 
varētu izdarīt informētu izvēli, jo īpaši par 
sniegtās veselības aprūpes kvalitāti, 
pieejamību, cenām un rezultātiem, un 
informāciju par pieejamo apdrošināšanu 
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personīgas vai kolektīvas aizsardzības 
veidiem attiecībā uz profesionālo atbildību;

vai citiem personīgas vai kolektīvas 
aizsardzības veidiem attiecībā uz 
profesionālo atbildību, kā arī informāciju 
par citu izdevumu atmaksāšanu, ko 
pacients ir tiesīgs saņemt, piemēram, ceļa 
un uzturēšanās izmaksu atlīdzināšana 
vecākiem, kuri pavada savus bērnus;

Pamatojums

Lai pacienti būtu informēti par viņiem piemērojamiem izmaksu kompensēšanas noteikumiem.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veselības aprūpes sniedzēji sniedz visu 
nepieciešamo informāciju, lai pacienti 
varētu izdarīt informētu izvēli, jo īpaši par 
sniegtās veselības aprūpes pieejamību, 
cenām un rezultātiem, un informāciju par 
pieejamo apdrošināšanu vai citiem
personīgas vai kolektīvas aizsardzības 
veidiem attiecībā uz profesionālo atbildību;

c) veselības aprūpes sniedzēji sniedz visu 
nepieciešamo informāciju, lai pacienti 
varētu izdarīt informētu izvēli, jo īpaši par 
sniegtās veselības aprūpes pieejamību, 
kvalitāti, drošību, cenām un rezultātiem, 
un informāciju par pieejamo apdrošināšanu 
vai citiem personīgas vai kolektīvas 
aizsardzības veidiem attiecībā uz 
profesionālo atbildību;

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pacientiem ir iespējas iesniegt sūdzību 
un ir pieejami aizsardzības līdzekļi un 
kompensācija gadījumā, ja sniegtās
veselības aprūpes dēļ tiem nodarīts 
kaitējums;

d) pacientiem, veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzējiem un sabiedrībai
ir iespējas iesniegt sūdzību un ir 
nodrošinātas tiesības uz aizsardzības 
līdzekļiem un kompensāciju gadījumā, ja 
pārrobežu veselības aprūpes dēļ tiem 
nodarīts kaitējums vai tie ir konstatējuši 
kaitējumu pēc šādas aprūpes saņemšanas.
Šis noteikums atbilst efektīvas veselības 
aizsardzības sistēmas un reglamentētas 
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profesionālās darbības prasībām;

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) pacienti no citām dalībvalstīm bauda 
tādu pašu attieksmi kā pacienti no pašu 
dalībvalsts, proti, tiek aizsargāti arī pret 
diskrimināciju saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem un ārstniecības dalībvalstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem.

g) pacienti no citām dalībvalstīm bauda 
tādu pašu attieksmi kā pacienti no pašu 
dalībvalsts, proti, tiek aizsargāti arī pret 
diskrimināciju saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem un ārstniecības dalībvalstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem. Tomēr šajā 
direktīvā nav noteikumu, ar kuriem 
paredz, ka veselības aprūpes sniedzējiem 
citu dalībvalstu pacienti būtu jāpieņem 
plānveida ārstniecībai vai jāpieņem 
prioritārā kārtībā, kaitējot citiem 
pacientiem, kuriem ir tādas pašas 
veselības aprūpes vajadzības, piemēram, 
pagarinot to ārstniecības gaidīšanas laiku.

Pamatojums

Skaidrības un konsekvences dēļ būtu lietderīgi direktīvas pamattekstā iekļaut norādi, ka 
saskaņā ar 12. apsvērumu veselības aprūpes sniedzējiem citu dalībvalstu pacienti nav 
jāpieņem plānveida ārstniecībai vai prioritārā kārtībā, tādējādi kaitējot citiem pacientiem 
dalībvalstī, kurā notiek ārstēšana.

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) saistībā ar veselības aprūpi 
dalībvalstis skaidri nosaka pacientu 
tiesības un cilvēktiesības saskaņā ar 
Eiropas Pamattiesību hartu.
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Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ņemot vērā, cik būtiski, jo īpaši 
pacientiem, ir saglabāt pārrobežu 
veselības aprūpes kvalitāti un drošību, 
organizācijās, kas ir iesaistītas 1. un 
3. punktā minēto standartu un 
pamatnostādņu izstrādāšanā, obligāti 
ietilpst pacienta tiesību aizsardzības 
organizācijas (jo īpaši tās, kas risina 
pārrobežu jautājumus).

Grozījums Nr. 50

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 
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.

1. Ievērojot šīs direktīvas noteikumus, jo 
īpaši 7., 8., un 9. pantu, piederības 
dalībvalsts nodrošina to, ka apdrošinātām 
personām, kas speciāli dodas uz citu 
dalībvalsti, lai tur saņemtu veselības aprūpi 
(plānveida aprūpi), vai kuras vēlas saņemt 
veselības aprūpi (plānveida 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 kompetentās iestādes (neskarot 
Regulu (EEK) Nr. 1408/71 un Regulu 
Nr. 883/2004 no tās piemērošanas dienas) 
atlīdzina izdevumus, kas būtu maksāti no 
valsts sociālā nodrošinājuma sistēmas 
līdzekļiem, ja tāda pati vai tikpat 
rezultatīva 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.
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Pamatojums

Vēlams īpaši norādīt, ka šis pants attiecas uz plānveida aprūpi, ko vēlas saņemt citā valstī.

Grozījums Nr. 51

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, no piederības 
dalībvalsts sociālās drošības sistēmas 
līdzekļiem vai kompetentajām iestādēm
(neskarot Regulu Nr. 1408/71 un 
Regulu Nr. 883/2004 no tās piemērošanas 
dienas) saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem ir jāatlīdzina vai jāsedz 
vismaz tādā apmērā, kāds par tādu pašu
vai tikpat rezultatīva veselības aprūpi tiktu 
nodrošināts piederības dalībvalstī, 
nepārsniedzot saņemtās veselības aprūpes 
faktiskās izmaksas.
Dalībvalstis var nolemt segt saistītās 
izmaksas, tādas kā uzturēšanās izmaksas 
un ceļa izdevumi.

Pamatojums

Precizējums, ka izdevumi ir jāatlīdzina nevis dalībvalstij, bet gan attiecīgajai(-ām) sociālās 
apdrošināšanas iestādei(-ēm).

Grozījums Nr. 52

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 

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 
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gadījumā, ja identiska vai līdzīga veselības 
aprūpe būtu sniegta tās teritorijā, ar 
noteikumu, ka tie nav diskriminējoši un 
nav personu brīvas pārvietošanās šķērslis.

gadījumā, ja identiska ārstēšana vai 
pacientam tikpat efektīva ārstēšana būtu 
sniegta tās teritorijā, ar noteikumu, ka tie 
nav diskriminējoši un nav personu brīvas 
pārvietošanās šķērslis.

Pamatojums

EKT praksē nav ietverta atsauce uz „līdzīgu veselības aprūpi”. Lai ievērotu juridisko 
noteiktību un atbilstību noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu, 
formulējums „vai līdzīga” ir jāaizstāj ar formulējumu „pacientam tikpat efektīva ārstēšana”.
Tas ir saskaņā ar EKT veikto jēdziena „ārstēšana” interpretāciju Regulas Nr. 1408/71 
22. pantā (Regulas Nr. 883/2004 jaunais 20. pants) (sk., piemēram, C-372/04, Watts, 
61. punkts).

Grozījums Nr. 53

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 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 ārstēšanu vai 
pacientam tikpat efektīvu ārstēšanu tiktu 
nodrošināts piederības dalībvalstī.

Pamatojums
EKT praksē nav ietverta atsauce uz „līdzīgu veselības aprūpi”. Lai ievērotu juridisko 
noteiktību un atbilstību noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu, 
formulējums „vai līdzīga” ir jāaizstāj ar formulējumu „pacientam tikpat efektīva ārstēšana”.
Tas ir saskaņā ar EKT veikto jēdziena „ārstēšana” interpretāciju Regulas Nr. 1408/71 
22. pantā (Regulas Nr. 883/2004 jaunais 20. pants) (sk., piemēram, C-372/04, Watts, 
61. punkts).
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Grozījums Nr. 54

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 par labu 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.

Pamatojums

Attiecībā uz vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei ārvalstīs varētu pieļaut kompromisu, ka 
pacientam, pirms viņš ir tiesīgs prasīt atlīdzinājumu, par aprūpi ir jāsamaksā. Piederības un 
ārstniecības dalībvalstis sava starpā varētu izveidot drīzas atlīdzināšanas sistēmas (attiecinot 
tās, ja ne uz visiem, tad vismaz uz mazāk aizsargātiem pacientiem). Ja nosaka, ka izmaksas 
atlīdzinās tikai apdrošinātām personām, šāda iespēja tiek izslēgta.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pacientiem, kas dodas uz citu dalībvalsti, 
lai tur saņemtu veselības aprūpi, vai vēlas 
saņemt veselības aprūpi citā dalībvalstī, 
saskaņā ar valsts pasākumiem, ar ko īsteno 
Kopienas noteikumus par personas datu 
aizsardzību, jo īpaši Direktīvām 95/46/EK 
un 2002/58/EK, ir tiesības piekļūt savai 
slimības vēsturei.

5. Pacientiem, kas dodas uz citu dalībvalsti, 
lai tur saņemtu veselības aprūpi, vai vēlas 
saņemt veselības aprūpi citā dalībvalstī, 
saskaņā ar valsts pasākumiem, ar ko īsteno 
Kopienas noteikumus par personas datu 
aizsardzību, jo īpaši Direktīvām 95/46/EK 
un 2002/58/EK, ir tiesības piekļūt savai 
slimības vēsturei. Ja slimības vēsture ir 
elektroniskā formā, ir jānodrošina 
pacientu tiesības saņemt šīs slimības 
vēstures izdrukas vai tiesības tai piekļūt 
no attāluma.
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Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pacientiem, kas dodas uz citu 
dalībvalsti, lai tur saņemtu veselības 
aprūpi, vai vēlas saņemt veselības aprūpi 
citā dalībvalstī, saskaņā ar valsts 
pasākumiem, ar ko īsteno Kopienas 
noteikumus par personas datu aizsardzību, 
jo īpaši Direktīvām 95/46/EK un 
2002/58/EK, ir tiesības piekļūt savai 
slimības vēsturei.

5. Pacientiem, kas veselības aprūpi saņem 
citā dalībvalstī, nevis savā piederības 
dalībvalstī, vai vēlas saņemt veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, saskaņā ar valsts 
pasākumiem, ar ko īsteno Kopienas 
noteikumus par personas datu aizsardzību, 
jo īpaši Direktīvām 95/46/EK un 
2002/58/EK, ir tiesības piekļūt savai 
slimības vēsturei.

Pamatojums

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of ‘equal access for all’ to cross-border health services and the 
principles of equity and equal treatment regardless of patients’ income and treatment costs.
People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission’s much-vaunted ‘internal market freedom’ in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member States too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g.  Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients' rights in cross-border health care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piederības dalībvalsts nenosaka pienākumu 
pieprasīt iepriekšēju atļauju, lai varētu 
saņemt atlīdzību par nestacionārās 
veselības aprūpes izmaksām citā 
dalībvalstī, ja viņu teritorijā sniegtas 
attiecīgas aprūpes izmaksas būtu 
uzņēmusies sociālās nodrošināšanas 

Piederības dalībvalsts nenosaka pienākumu 
pieprasīt iepriekšēju atļauju, lai varētu 
saņemt atlīdzību par nestacionārās 
veselības aprūpes izmaksām citā 
dalībvalstī, ja viņu teritorijā sniegtas 
attiecīgas aprūpes izmaksas būtu 
uzņēmusies valsts sociālās nodrošināšanas 
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sistēma. sistēma.

Pamatojums
Principus, saskaņā ar kuriem sedz veselības aprūpes izmaksas, piemēro, ciktāl tie attiecas uz 
veselības aprūpes izmaksām, kuras, ja aprūpe sniegta tās teritorijā, segtu piederības 
dalībvalsts sociālās drošības sistēma. Tas atbilst direktīvas 6. pantā lietotajam terminam.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

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 aprūpe un specializētā aprūpe ir 
veselības aprūpe, kuru par tādu noteikusi 
piederības dalībvalsts un kurā ietverta:

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veselības aprūpe, kurai nepieciešama 
attiecīgā pacienta uzturēšanās aprūpes 
sniegšanas vietā vismaz vienu nakti

a) veselības aprūpe, kurai nepieciešama 
attiecīgā pacienta uzturēšanās aprūpes 
sniegšanas vietā vismaz vienu nakti, vai

Pamatojums
Komisijas piedāvātā definīcija neatbilst faktiskajiem dalībvalstīs sniegtajiem pakalpojumiem.
Definīcija, piemēram, neietver ambulatoro ķirurģiju.
Lai ņemtu vērā faktiski sniegtos pakalpojumus, stacionārās aprūpes definīcijā ir jāatsaucas 
uz pacienta piederības dalībvalstī spēkā esošo attiecīgās aprūpes definīciju.

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) īpašā sarakstā norādīta veselības 
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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

b) veselības aprūpe, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums, vai veselības aprūpe, kurā 
ietilpst ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai.

- veselības aprūpe kurā ietilpst ārstniecība, 
kas rada konkrētu risku pacientam un 
sabiedrībai.

c) veselības aprūpe, kurā ietilpst 
ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija sagatavo šo sarakstu un var to 
regulāri atjaunināt. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 19. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Pamatojums

Ar šo grozījumu atzīst, ka iepriekšējas atļaujas sistēmas ir būtiskas pacientiem, jo tās viņiem 
sniedz skaidrību par to, kādas izmaksas tiks atlīdzinātas un kādas būs jāsedz viņiem pašiem, 
par to, kāda būs kārtība, ja vajadzīga pēcārstēšanās aprūpe, un kā rīkoties, ja plānotā aprūpe 
neizdodas. Šie apsvērumi attiecas gan uz slimnīcā un citur sniegtu aprūpi, gan uz kārtību, 
kādā personas, kas ir atbildīgas par veselības aprūpes sistēmām, plāno pakalpojumus un 
pārvalda finanšu resursus.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piederības dalībvalsts var izveidot 
iepriekšēju atļauju sistēmu, lai segtu citā 

3. Piederības dalībvalsts var izveidot 
iepriekšēju atļauju sistēmu, lai segtu citā 
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dalībvalstī sniegtas stacionārās aprūpes 
izmaksas no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, ja izpildīti šādi nosacījumi:

dalībvalstī sniegtas stacionārās aprūpes 
izmaksas no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, ja šāda aprūpe var ietekmēt 
būtiskus veselības aprūpes sistēmas 
aspektus, tostarp tās darbības jomu, 
izmaksas vai finansiālo struktūru. Šāda 
sistēma neskar Regulu (EEK) Nr. 1408/71 
un Regulu (EK) Nr. 883/2004 no tās 
piemērošanas dienas.

a) gadījumā, ja veselības aprūpe būtu 
sniegta minētās dalībvalsts teritorijā, tās 
izmaksas būtu uzņēmusies minētās 
dalībvalsts sociālā nodrošinājuma 
sistēma; un
b) sistēmas uzdevums ir risināt problēmas, 
kas rodas, kad pēc šā panta īstenošanas 
notiek pacientu aizplūšana, un novērst 
ļoti nelabvēlīgu ietekmi vai iespējami ļoti 
nelabvēlīgu ietekmi uz:
i) dalībvalsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas finansiālo līdzsvaru un/vai
ii) slimnīcu nozarē veikto plānošanu un 
racionalizāciju, kas saistīta ar slimnīcu 
atslogošanu, stacionārās aprūpes 
līdzsvarošanu un loģistikas un finanšu 
resursu izšķērdēšanas novēršanu, visiem 
pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā.

Pamatojums

This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.
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Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iepriekšējās atļaujas sistēma jāattiecina 
vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, lai izvairītos no 
šādas ietekmes, un tā nedrīkst būt patvaļīgi 
diskriminējoša.

4. Iepriekšējas atļaujas sistēma jāpiemēro, 
neskarot 3. panta 2. punktu, un jāattiecina 
vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, lai izvairītos no 
šādas ietekmes, un tā nedrīkst būt patvaļīgi 
diskriminējoša.

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Iepriekšējas atļaujas pieteikumu 
sistēmām ir jābūt pieejamām 
vietējā/reģionālā mērogā un tām ir jābūt 
pieejamām un pārredzamām pacientiem.
Noteikumiem par pieteikuma iesniegšanu 
iepriekšējas atļaujas saņemšanai un par 
atteikumu izsniegt šādu atļauju ir jābūt 
pieejamiem pirms pieteikuma 
iesniegšanas, lai pieteikuma iesniegšana 
notiktu taisnīgā un pārredzamā veidā.

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja pieteikums iepriekšējas atļaujas 
saņemšanai ir ticis iesniegts un šāda 
atļauja ir saņemta, piederības dalībvalsts 
nodrošina, ka pacientam prasa avansā 
maksāt vienīgi tās izmaksas, kas būtu 
jāmaksā, ja veselības aprūpe būtu sniegta 
pacienta mītnes zemē saskaņā ar tās 
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veselības aprūpes sistēmu. Attiecībā uz 
visām pārējām izmaksām dalībvalstīm ir 
jācenšas pārskaitīt līdzekļus tieši starp 
veselības aprūpes pakalpojumu 
apmaksātājiem un sniedzējiem.

   

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pacientiem, kuri vēlas saņemt 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, ir jābūt 
nodrošinātai iespējai piederības 
dalībvalstī iesniegt pieteikumu 
iepriekšējas atļaujas saņemšanai.

Pamatojums

Lai ikvienam nodrošinātu tiesības uz pārrobežu veselības aprūpi un lai pacientiem būtu 
iespēja droši zināt, vai izdevumus atmaksās vai ne, ir būtiski nodrošināt pacientiem tiesības 
piederības dalībvalstī iesniegt pieteikumu iepriekšējas atļaujas saņemšanai. Ja ieviesīs 
sistēmu, ar ko neparedz šādas tiesības iesniegt pieteikumu iepriekšējas atļaujas saņemšanai, 
tas radīs ekonomisku nedrošību pacientiem. Šāda nedrošība mazinās mazturīgo personu 
interesi par pārrobežu veselības aprūpi, un līdz ar to tā nebūs vienādi pieejama visiem.

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ārstniecības dalībvalsts var veikt 
piemērotus pasākumus, lai risinātu 
pacientu pieplūduma radītās problēmas 
un nepieļautu, kā šāds pieplūdums 
apdraud veselības aprūpes sistēmu. 
Ārstniecības dalībvalsts nepieļauj 
diskrimināciju nacionālās piederības dēļ 
un nodrošina, ka pasākumi, ar kuriem 
ierobežo pārvietošanās brīvību, nav 
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stingrāki nekā tas nepieciešamas un ir 
proporcionāli.

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalsts nodrošina to, ka 
administratīvās procedūras attiecībā uz 
veselības aprūpes izmantošanu citā 
dalībvalstī saistībā ar iepriekšēju atļauju,
kas minēta 8. panta 3. punktā, citā 
dalībvalstī veiktas aprūpes izmaksu 
atlīdzību un citiem nosacījumiem un 
formalitātēm, kas minēti 6. panta 3. punktā, 
ir pamatotas ar taisnīgiem, 
nediskriminējošiem kritērijiem, kas ir 
iepriekš paziņoti atklātībā un kas ir 
nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, vai 
samērīgi ar to. Katrā ziņā apdrošinātajai 
personai vienmēr sniedz atļauju saskaņā ar 
3. panta 1. punkta f) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem par sociālā 
nodrošinājuma koordinēšanu, ja izpildīti 
Regulas 1408/71 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta un 22. panta 2. punkta 
noteikumi.

1. Piederības dalībvalsts nodrošina to, ka 
administratīvās procedūras attiecībā uz 
veselības aprūpes izmantošanu citā 
dalībvalstī saistībā ar iepriekšēju atļauju, 
kas minēta 8. panta 3. punktā, citā 
dalībvalstī veiktas aprūpes izmaksu 
atlīdzību un citiem nosacījumiem un 
formalitātēm, kas minēti 6. panta 3. punktā, 
ir pamatotas ar taisnīgiem, 
nediskriminējošiem kritērijiem, kas ir 
iepriekš paziņoti atklātībā un kas ir 
nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, vai 
samērīgi ar to. Līdz Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 piemērošanas dienai 
piemēro noteikumu, saskaņā ar kuru 
visos gadījumos apdrošinātajai personai 
vienmēr sniedz atļauju saskaņā ar 3. panta 
1. punkta f) apakšpunktā minētajiem 
noteikumiem par sociālā nodrošinājuma 
koordinēšanu, ja izpildīti Regulas 1408/71 
22. panta 1. punkta c) apakšpunkta un 
22. panta 2. punkta noteikumi. No Regulas 
(EK) Nr. 883/2004 piemērošanas dienas 
piemēro noteikumu, saskaņā ar kuru 
gadījumos, kad ir izpildīti Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 20. pantā minētie 
nosacījumi, apdrošinātā persona vienmēr 
saņem atļauju atbilstīgi noteikumiem par 
sociālās drošības shēmu koordināciju, kas 
minēti 3. panta 1. punkta f) apakšpunktā.
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Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm, nosakot laikposmus, kuros 
jāizskata pieprasījumi attiecībā uz 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, jāievēro:

Dalībvalstīm, nosakot laikposmus, kuros 
jāizskata pieprasījumi attiecībā uz 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, jāievēro 
un jāparedz kritēriji, ar kuriem 
nosakāma:

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) attiecīgās ārstēšanas vai ārstnieciskās 
procedūras steidzamība,

Pamatojums
Lai arī daudzos saslimšanas gadījumos pacients var neciest sāpes, var būt nepieciešama 
neatliekama ārstēšana vai specifisku ārstniecisko procedūru veikšana.

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju akreditācija dalībvalstī, kurā 
notiek ārstēšana.

Pamatojums

Akreditācija ir būtisks kritērijs, lai novērtētu veselības pakalpojumu sniedzēju darba kvalitāti 
citā dalībvalstī.
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Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pacienta slimības vēsture.

Pamatojums
Eiropas Kopienu Tiesa ir noteikusi, ka, lai novērtētu, vai tikpat efektīvu pacienta ārstēšanu 
var savlaicīgi veikt tā dzīvesvietas dalībvalstī, kompetentajai iestādei ir arī pienācīgi jāņem 
vērā pacienta slimības vēsture (sk. C-372/04, Watts, 62. punkts).

Grozījums Nr. 73

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 
pacientiem sniegtu objektīvu, salīdzināmu 
un pilnīgu informāciju par veselības 
aprūpes saņemšanu citā dalībvalstī un par 
piemērojamiem noteikumiem, inter alia, 
jebkurā gadījumā, kad kaitējumu izraisījusi 
citā dalībvalstī saņemta veselības aprūpe.

1.a Ārstniecības dalībvalsts nodrošina, ka 
tiek ieviesti mehānismi, lai publiski būtu 
pieejama objektīva, salīdzināma un 
pilnīga informācija, tostarp informācija 
par veselības aprūpes saņemšanu un par 
reģistrētajiem veselības aprūpes 
speciālistiem un sniedzējiem ārstniecības 
dalībvalstī, par piemērotajiem kvalitātes 
un drošības standartiem, spēkā esošo 
regulatīvo sistēmu un par sūdzību 
iesniegšanas kārtību, ja ārstniecības 
dalībvalstī sniegtās veselības aprūpes 
rezultātā ir nodarīts kaitējums.
1.b Informācijā par pārrobežu veselības 
aprūpi tās tiesības, kas pacientiem ir 
saskaņā ar šo direktīvu, skaidri nošķir no 
tām tiesībām, kas paredzētas 3. panta 
1. punkta f) apakšpunktā minētajos 
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noteikumos par sociālās drošības sistēmu 
koordinēšanu.

Pamatojums
Lai varētu izdarīt labi apsvērtu slimnīcas izvēli, ir vajadzīga iepriekš minētā informācija.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācija, kas minēta 1. punktā, ir 
viegli pieejama, arī elektroniskā veidā, un 
tajā iekļauj arī datus par pacienta tiesībām 
uz atlīdzību, šo tiesību izmantošanas 
procedūrām un par pārsūdzības un 
aizsardzības līdzekļiem gadījumā, ja 
pacientam šīs tiesības liedz izmantot.

2. Informācija, kas minēta 1. punktā, ir 
viegli pieejama, arī elektroniskā veidā, un 
bez papildu maksas ir viegli pieejama 
personām ar invaliditāti, un tajā iekļauj arī 
datus par pacienta tiesībām uz atlīdzību, šo 
tiesību izmantošanas procedūrām un par 
pārsūdzības un aizsardzības līdzekļiem 
gadījumā, ja pacientam šīs tiesības liedz 
izmantot.

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Papildus informācijai, kas norādīta 
1. punktā, informācijai par veselības 
aprūpes speciālistiem un veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ir jābūt 
viegli pieejamai elektroniskā veidā 
dalībvalstī, kurā veselības aprūpes 
speciālisti un veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēji ir reģistrēti, un 
šajā informācijā ir jāiekļauj veselības 
aprūpes speciālista vārds, reģistrācijas 
numurs, prakses adrese un jebkādi 
prakses ierobežojumi.

Pamatojums

In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater 
transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health  
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professionals and health service providers should be available in Member states so that 
patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if 
necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals 
providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients 
to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the 
publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available 
via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either 
via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by 
searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain 
should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the 
healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of 
their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions 
should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary 
reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Ārstniecības dalībvalsts nodrošina, ka

a) pacienti pēc pieprasījuma saņem 
informāciju par sniegtās veselības 
aprūpes kvalitātes un drošības 
garantijām;

b) veselības aprūpes sniedzēji ārstniecības 
dalībvalstī sniedz informāciju par sniegtās 
veselības aprūpes pieejamību, cenām un 
rezultātiem, tostarp par pieejamajām 
procedūrām, kādā iesniedzamas sūdzības, 
un par pieejamajiem apstrīdēšanas 
līdzekļiem attiecībā uz saņemto veselības 
aprūpi.

Pamatojums

Pacientiem ir jāsaņem vissvarīgākā un visnoderīgākā informācija. Tādēļ dalībvalstij ir 
jāsniedz informācija par tās veselības aprūpes sistēmu. Ja katrai dalībvalstij būtu jāsniedz 
informācija par visām 26 dalībvalstīm, pastāvētu varbūtība, ka informācija ir nebūtiska un 
informācijas sistēma — neuzticama.
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Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās valsts pārrobežu 
aprūpes kontaktpunktus un paziņo 
Komisijai to nosaukumus un 
kontaktinformāciju.

1. Dalībvalstis izraugās valsts pārrobežu 
aprūpes kontaktpunktus un paziņo 
Komisijai to nosaukumus un 
kontaktinformāciju. Dalībvalstis 
nodrošina, lai šo valsts kontaktpunktu 
darbībā iesaistītos pacienta tiesību 
aizsardzības organizācijas, veselības 
apdrošināšanas fondi un veselības 
aprūpes sniedzēji.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās valsts pārrobežu 
aprūpes kontaktpunktus un paziņo 
Komisijai to nosaukumus un 
kontaktinformāciju.

1. Dalībvalstis izraugās valsts pārrobežu 
aprūpes kontaktpunktus un paziņo 
Komisijai to nosaukumus un 
kontaktinformāciju. Lai atvieglotu 
ieinteresēto personu darbību, dalībvalstis 
var arī sagatavot valsts sarakstus, norādot 
centrus, kuros sniedz stacionāro aprūpi 
un specializēto aprūpi.

Grozījums Nr. 79

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, 

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, 
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kas pieejami attiecībā uz citā dalībvalstī 
sniegtu aprūpi, un par piemērojamiem 
noteikumiem;

kas pieejami attiecībā uz citā dalībvalstī 
sniegtu aprūpi, un par piemērojamiem 
noteikumiem, kā arī par izcilības centriem 
vai veselības aprūpes centriem, kas 
specializējušies konkrētu slimību 
ārstēšanā;

Pamatojums

Informācijā, ko pacients ir tiesīgs saņemt, ir jāiekļauj informācija par izcilības centriem un 
specializētiem veselības aprūpes centriem, lai pacients varētu izdarīt labi apsvērtu izvēli.

Grozījums Nr. 80

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 sniedz un izplata 
informāciju, jo īpaši par to tiesībām, kas 
saistītas ar pārrobežu veselības aprūpi, un 
kvalitātes un drošības standartiem, par 
personas datu aizsardzību, par sūdzību 
procedūrām, veselības aprūpes 
speciālistiem un sniedzējiem 
piemērotajām normām un līdzekļiem, ar 
kuriem var sākt regulatīvu procedūru, par 
aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami 
attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī sniegtu 
aprūpi, un par piemērojamiem 
noteikumiem;

  

Grozījums Nr. 81

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 

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

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 ir jābūt 
informētiem par pacientu tiesībām, lai ievērotu visas tiesības un sniegtu konsultācijas 
pacientiem par viņiem nepieciešamo aprūpi.

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valsts kontaktpunkts ārstniecības 
dalībvalstī reģistrē visas ārstniecības 
dalībvalsts darbības saskaņā ar 6., 7., 8., 
9., un 15. pantu un šo informāciju paziņo 
ārstniecības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un piederības dalībvalsts 
kontaktpunktam. Tiklīdz veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēji ir 
saņēmuši vajadzīgo informāciju, tie to 
paziņo savas dalībvalsts kontaktpunktam.

Pamatojums

Lai procedūra noritētu pēc iespējas raiti.

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina šīs direktīvas 
īstenošanai nepieciešamo savstarpējo 
atbalstu.

1. Dalībvalstis nodrošina tādu savstarpējo 
atbalstu veselības aprūpes kvalitātes un 
drošības veicināšanai, kāds ir 
nepieciešams šīs direktīvas īstenošanai.
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Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina šīs direktīvas 
īstenošanai nepieciešamo savstarpējo 
atbalstu.

1. Dalībvalstis nodrošina šīs direktīvas 
īstenošanai nepieciešamo savstarpējo 
atbalstu un slēdz līgumus par to.

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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, un slēdz 
līgumus par to.

Grozījums Nr. 86

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 ārstniecības 
dalībvalstī un piederības dalībvalstī, lai 
efektīvāk nodrošinātu nepārtrauktu 
aprūpi, arī izmantojot informācijas un 
saziņas tehnoloģiju, īslaicīgu vai gadījuma 
rakstura pārrobežu veselības aprūpi un 
citus pārrobežu sadarbības veidus.
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Pamatojums
Pēcaprūpe ir ārkārtīgi svarīga pacientu drošībai. Lai nodrošinātu veselības aprūpes 
nepārtrauktību, ārstēšanā iesaistītajam personālam pacienta piederības valstī ir cieši 
jāsadarbojas ar ārstniecības valsts veselības aprūpes personālu un speciālistiem.

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis un jo īpaši kaimiņvalstis 
var slēgt 1. un 2. punktā minētos 
savstarpējos nolīgumus cita starpā par 
lietderīgām sadarbības sistēmām, kas 
jāsaglabā vai kuru darbības joma ir 
jāpaplašina, par pacientu pieplūdumu un 
aizplūdi attiecīgajās dalībvalstīs un par 
plānošanas sistēmām un atsevišķiem 
stacionārās aprūpes veidiem.

Pamatojums

De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor 
instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige 
patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. Voor 
structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige 
zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze 
toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn 
toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze 
samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  2.a Dalībvalstis nekavējoties sniedz cita 
citai visaptverošu informāciju par 
veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem, ja attiecībā uz viņu reģistrēto 
uzņēmumu vai viņu tiesībām sniegt 
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pakalpojumus ir sākta reglamentējoša 
darbība.

  

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) neatbilst darbībām, kas ir nepieciešamas 
un samērīgas ar cilvēka veselības 
aizsardzību, un ir nediskriminējoši vai

a) nav atbilstīgi darbībām, kas ir 
nepieciešamas, nav samērīgas ar cilvēka 
veselības aizsardzību un ir diskriminējoši
vai

Pamatojums

Šis teikums Komisijas tekstā ir aplams. Šā panta a) apakšpunktā ir uzskaitīti izņēmumi, kuros 
dalībvalstis var neievērot vispārējos noteikumus, proti, individuālu recepšu atzīšanas jebkādu 
ierobežojumu aizliegums tiek pieļauts gadījumos, kad receptes neatbilst darbībām, kas ir 
nepieciešamas un nav samērīgas ar cilvēka veselības aizsardzību vai ir diskriminējošas.

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Citā dalībvalstī izrakstītu recepšu 
atzīšana neskar dalībvalstu tiesības 
noteikt apdrošinājuma summu tādā 
apmērā, kādā dalībvalstis to nolēmušas 
piešķirt.

Pamatojums

Direktīvas mērķis nav pārkāpt subsidiaritātes principu, kas ļauj dalībvalstīm noteikt 
apdrošinājuma summu apjomu, kādu dalībvalstis vēlas piešķirt.
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Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Individuālo recepšu izmaksu 
atlīdzināšana notiek tikai saskaņā ar 
attiecīgajiem piederības dalībvalsts 
noteikumiem.

Pamatojums

Recepšu savstarpējas atzīšanas kārtība ir jāsaskaņo ar atmaksāšanas kārtību. Ir būtiski 
paredzēt, ka atmaksā tikai to zāļu izmaksas, kas ietilpst pacienta piederības dalībvalsts 
apdrošinājuma summā.

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Piederības dalībvalstij tikai tad ir 
pienākums atlīdzināt izdevumus par citā 
dalībvalstī izrakstītu zāļu recepti, ja šos 
izdevumus sedz arī piederības dalībvalstī 
(piemēram, saskaņā ar kompensācijas 
kodeksu vai atļauto zāļu sarakstu).

Pamatojums
Citādi rodas pretruna ar 11. pantu.

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasākumus, kas farmaceitam vai citam 
veselības nozares darbiniekam ļauj 
pārbaudīt receptes autentiskumu un to, vai 
zāles citā dalībvalstī ir izdevusi attiecīgi 
pilnvarota persona, proti, izstrādā Kopienas 

a) pasākumus, kas farmaceitam vai citam 
veselības nozares darbiniekam ļauj 
pārbaudīt receptes autentiskumu un to, vai 
zāles citā dalībvalstī ir izdevusi attiecīgi 
pilnvarota persona, proti, izstrādā 
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receptes paraugu un uzlabo e-recepšu 
saderību;

standartizētu Kopienas receptes paraugu 
un uzlabo e-recepšu saderību;

Pamatojums

Uzraugot tendences un modeļus saistībā ar negadījumiem vai sistēmas kļūdām pārrobežu 
veselības aprūpē, dalībvalstis un Komisija varēs apzināt atsevišķas problēmas, kas radīsies 
pēc šīs direktīvas īstenošanas.

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pasākumus, lai nodrošinātu to, ka vienā 
dalībvalstī izrakstītas un citā dalībvalstī 
izsniegtas zāles ir iespējams identificēt un 
ka pacientiem ir saprotama informācija par 
ražojumu;

b) pasākumus, lai nodrošinātu to, ka vienā 
dalībvalstī izrakstītas un citā dalībvalstī 
izsniegtas zāles ir iespējams identificēt un 
ka pacientiem ir saprotama informācija par 
ražojumu; receptēm, ko izraksta, 
izmantojot šo Kopienas receptes paraugu, 
ir jābūt noformētām saskaņā ar 
starptautisko nepatentēto nosaukumu 
sistēmu (SNN);

Pamatojums
Lai receptes būtu lasāmas visā Eiropā, receptēs, ko izraksta, izmantojot Kopienas paraugu, 
jāizmanto viena valoda, proti, starptautisko nepatentēto nosaukumu sistēma (SNN), ar ko 
zāles klasificē pēc to molekulārās struktūras, un nevis pēc tirdzniecības nosaukumiem, kas 
katrā valstī var būt atšķirīgi.

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pasākumus, ar kuriem vajadzības
gadījumā sabiedrības veselības 
aizsardzības dēļ īpašas zāļu kategorijas 
izslēdz no šajā pantā noteiktās iespējas 
atzīt receptes.

c) pasākumus, ar kuriem gadījumā, ja 
piemēro 1. punktā minētos nosacījumus, 
vai sabiedrības veselības aizsardzības dēļ 
īpašas zāļu kategorijas izslēdz no šajā 
pantā noteiktās iespējas atzīt receptes.
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Pamatojums

Lielākas skaidrības labad ir vēlams atgādināt nosacījumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis 
var neaizliegt individuālu recepšu atzīšanas ierobežojumus.

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
izdotās receptes un sniegtā informācija 
par izrakstītajām zālēm ir pieejama 
cilvēkiem ar invaliditāti.

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Izmēģinājuma rajoni

Lai turpmāk pēc iespējas efektīvāk veidotu 
veselības aprūpes politiku, Komisija 
izraugās pierobežas reģionus par 
izmēģinājuma rajoniem, kuros var rūpīgi 
pārbaudīt, analizēt un izvērtēt inovatīvās 
iniciatīvas, kas attiecas uz pārrobežu 
veselības aprūpi.

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vienkāršo veselības aprūpes 
sniedzējiem paredzētu Eiropas references 
tīklu izveidi. Šie tīkli ir vienmēr pieejami 
veselības aprūpes sniedzējiem, kas vēlas 
tajos piedalīties, ja minētie veselības 

1. Dalībvalstis vienkāršo veselības aprūpes 
sniedzējiem paredzētu Eiropas references 
tīklu izveidi. Tās arī veicina pieredzes 
apmaiņu par tādu sadarbošanos veselības 
aprūpes jomā, ko īsteno Eiropas 
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aprūpes sniedzēji izpilda visus prasītos 
nosacījumus un kritērijus.

pārrobežu sadarbības grupas. Šie tīkli ir 
vienmēr pieejami veselības aprūpes 
sniedzējiem, kas vēlas tajos piedalīties, ja 
minētie veselības aprūpes sniedzēji izpilda 
visus prasītos nosacījumus un kritērijus.

Pamatojums

Eiropas pārrobežu sadarbības grupa (EGCC) ir nozīmīga un jau izveidota starptautiska 
mēroga struktūra sadarbībai veselības aprūpes jomā. EGCC labāko praksi varētu izmantot, 
lai nākotnē risinātu šīs direktīvas darbības jomas jautājumus.

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) palīdzēt nodrošināt visu personu 
efektīvu piekļuvi veselības aprūpei, īpašu 
uzmanību pievēršot veselības aprūpes 
rezultātu atšķirību novēršanai gan 
atsevišķās dalībvalstīs, gan starp tām;

Pamatojums
Šis ir viens no veselības aprūpes politikas pamatelementiem.

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) izveidot datubāzi, kurā iekļauj 
informāciju par visiem veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzējiem un 
specializācijas jomām nolūkā izveidot 
izcilības centru sarakstu;

Pamatojums

Tas palīdzēs pacientiem izdarīt pareizo izvēli, meklējot konkrētu slimnīcu.
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Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  Dalībvalstis, kuras e-veselības 
pakalpojumus pērk no veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem 
citā dalībvalstī, nodrošina, ka šādu 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 
un speciālistu darbība ir pienācīgi 
reglamentēta, viņiem ir atbilstīga 
kvalifikācija un ar attiecīgās kompetentās 
iestādes starpniecību viņi ir pierādījuši, ka 
var veikt praksi un sniegt e-veselības 
pakalpojumus.

Grozījums Nr. 102

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības vajadzībām dalībvalstis vāc 
nepieciešamos statistikas un citus papildu 
datus par pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanu, par sniegto aprūpi, tās 
sniedzējiem un pacientiem, izmaksām un 
rezultātiem. Tās šādus datus vāc, 
izmantojot savas veselības aprūpes datu 
vākšanas vispārējās sistēmas un saskaņā ar 
dalībvalsts un Kopienas tiesību aktiem par 
statistikas sagatavošanu un par personas 
datu aizsardzību.

1. Uzraudzības vajadzībām dalībvalstis vāc 
nepieciešamos statistikas un citus papildu 
datus par pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanu, par sniegto aprūpi, tās 
sniedzējiem un pacientiem, izmaksām un 
rezultātiem. Dalībvalstis arī seko līdzi 
tendencēm un modeļiem saistībā ar 
negadījumiem vai sistēmas kļūdām 
pārrobežu veselības aprūpē. Tās šādus 
datus vāc, izmantojot savas veselības 
aprūpes datu vākšanas vispārējās sistēmas 
un saskaņā ar dalībvalsts un Kopienas 
tiesību aktiem par statistikas sagatavošanu 
un par personas datu aizsardzību.

Pamatojums

Uzraugot tendences un modeļus saistībā ar negadījumiem vai sistēmas kļūdām pārrobežu 
veselības aprūpē, dalībvalstis un Komisija varēs apzināt atsevišķas problēmas, kas var rasties 
pēc šīs direktīvas īstenošanas.
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Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šādas datu vākšanas mērķis ir 
novērtēt, vai šī direktīva veicina pacientu 
mobilitāti, veselības aprūpes vispārējo 
kvalitāti un vai sekmē principa „pieejams 
visiem” ievērošanu.

Pamatojums

Ir jāuzsver, ka savāktajiem datiem ir jāpalīdz novērtēt, vai šīs direktīvas noteikumi sekmē tās 
mērķa īstenošanu. Šādam novērtējumam jābūt arī par vienu no galvenajiem ziņojuma 
(20. pants) elementiem.

Grozījums Nr. 104

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saistībā ar šo pantu datu vākšanu veic 
ciešā saskaņā ar datu vākšanu, ko veic 
Migrējošā darbaspēka sociālās drošības 
administratīvā komisija.

Pamatojums
Šajā direktīvā paredzētās datu vākšanas saskaņošana ar datu vākšanu, uz ko attiecas sociālās 
drošības sistēmu koordinēšanas noteikumi, ļaus izveidot visaptverošāku priekšstatu par 
iedzīvotāju pārrobežu pārvietošanos saistībā ar veselības aprūpi.

Grozījums Nr. 105

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija nodrošina informācijas 
vākšanu pacientu un praktizējošo 
medicīnas darbinieku pārrobežu plūsmas 
shematiskam atspoguļojumam, lai varētu 
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nekavējoties labot jebkādu negatīvu 
ietekmi un turpmāk stimulēt pozitīvu 
ietekmi. Komisija iekļauj šo informāciju 
1. punktā minētajā ziņojumā.
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