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ĪSS PAMATOJUMS

Veselības aprūpes pakalpojumi netika ietverti direktīvā par pakalpojumiem, jo tie attiecas uz 
vispārējas nozīmes uzdevumiem, tāpēc šajā jomā nepieciešami īpaši tiesību akti, kas 
nodrošinātu vienlīdzīgas piekļuves, universāluma, kvalitātes, drošuma un solidaritātes 
principa pilnīgu ievērošanu.

Veselība nav uzskatāma par parastu iekšējā tirgus preci, jo veselības aprūpes pakalpojumiem 
ir liela nozīme Eiropas Savienības ekonomiskajā, sociālajā un teritoriālajā kohēzijā.

Tāpēc jāpanāk, ka direktīva par pacientu tiesībām pārrobežu aprūpes aspektā nav „medicīnas 
tūrisma” veicināšanas līdzeklis, kas ar laiku varētu izraisīt reālu nevienlīdzību attiecībā uz 
piekļuvi veselības aprūpei, radot divu līmeņu veselības aprūpes sistēmu, no kuras labumu 
gūtu tikai tie pacienti, kas ir labāk informēti un kam ir vairāk līdzekļu.

Ņemot vērā līgumus, kas garantē pārvietošanās pamatbrīvību, un ievērojot subsidiaritātes 
principu, kas atzīst katras dalībvalsts kompetenci organizēt, pārvaldīt un finansēt savu 
veselības aprūpes un sociālās aizsardzības sistēmu, pacientu mobilitātes jautājumā Eiropas 
Savienība tomēr var dot būtisku pievienoto vērtību. Veselības aprūpes sistēmu sarežģītās 
struktūras, daudzveidības un īpatnību dēļ ir vajadzīga optimāla dalībvalstu sadarbība 
pētniecības, medicīniskās informācijas un administratīvajā jomā, kā arī padziļinātas pārdomas 
par to, kā rast līdzsvaru starp šiem īpašajiem aspektiem, lai panāktu tiesisko drošību gan 
pacientiem, gan veselības nozares speciālistiem un aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

Šī dilemma Komisijas priekšlikumā risināta tikai daļēji, aprobežojoties ar Tiesas spriedumu 
kodificēšanu, lai gan šie spriedumi ir nepārprotamā tiesiskā vakuuma tiešas sekas!

Teksts ir nepārprotami nepilnīgs attiecībā uz svarīgāko jēdzienu definēšanu (stacionārā un 
ambulatorā aprūpe, aprūpes pakalpojumu sniedzēji, saprātīgs termiņš, kaitējums utt.), skaidru 
saistību starp šo direktīvu un spēkā esošajām regulām (Nr. 1408/71 un 883/2004), aprūpes 
nepārtrauktības nodrošināšanu un atbildību iespējamo pēcoperācijas komplikāciju gadījumā 
vai recepšu savstarpēju atzīšanu, tādējādi tiesiskā nedrošība tiek palielināta nevis novērsta.

Ir svarīgi precizēt cenas noteikšanas un atlīdzības noteikumus, kā arī dalībvalstu iepriekšējas 
atļaujas pieprasīšanas nosacījumus, lai garantētu aprūpes nodrošināšanu un tādējādi neradītu 
nevienlīdzību pacientu vidū.

Iepriekšēja atļauja ir jāuzskata nevis par šķērsli mobilitātei, bet gan par iespēju labāk informēt 
un konsultēt pacientus vispiemērotākās veselības aprūpes meklējumos, nepieļaujot 
diskrimināciju.

Turklāt tādējādi tiek nodrošināta būtisku veselības aprūpes funkciju saglabāšana, proti, sociālā 
un teritoriālā kohēzija, kā arī sabiedrības sociālās drošības shēmu finansiālais līdzsvars, kas 
garantē patiesi vienotu veselības aprūpes politiku.

Veselības aprūpes pakalpojumiem, kam nav vajadzīga atļauja, iepriekšēja pieteikšanās ļautu 
garantēt, ka pacients pirms došanās ceļā ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju.
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Saistībā ar sabiedrības novecošanu nav viegli nošķirt medicīnisko aspektu no sociālā, šķiet 
svarīgi izstrādāt ilgtermiņa aprūpes koncepciju, jo šīs problēmas ir aktuālas daudzās valstīs.

Lai no vienas puses garantētu drošu un kvalitatīvu veselības aprūpi un no otras puses 
neapdraudētu demogrāfisko līdzsvaru medicīnas jomā atsevišķās dalībvalstīs, noteikti 
vajadzīga gan saistība starp pacientu mobilitāti un veselības aprūpes speciālistu problēmām, 
gan noturīga saikne starp abām šīm pusēm. Šāda vienota skatījuma trūkums attiecībā uz 
speciālistu situāciju, viņu apmācību un kvalifikācijas atzīšanu nodara ievērojamu kaitējumu 
arī pacientiem, jo 2005. gada direktīvu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu nevar 
piemērot veselības aprūpes nozarē.

Sabiedrības veselība ir ekonomiskās attīstības stūrakmens. Ļaut iedzīvotājiem saņemt vairāk 
informācijas un labāku aprūpi, neveicinot nedz patērnieciskumu, nedz medicīnas tūrismu, 
izstrādāt vienotu redzējumu, ietverot tajā pacientu tiesības, taču nepalielinot sociālo un 
teritoriālo nevienlīdzību, nodrošināt tiesisko noteiktību gan pacientiem, gan speciālistiem, 
nostiprināt sociālās aizsardzības sistēmas, kā arī uzlabot un apkopot zinātnes sasniegumus —
tādi ir ES uzdevumi jomā, kurai ir būtiska nozīme saistībā ar Eiropas sociālo modeli, lai 
ikviens pilsonis ikdienā uzskatītu, ka vienotā Eiropa nevis rada problēmas, bet palīdz tās 
risināt.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šī direktīva ievēro pamattiesības un ir 
saskaņā ar vispārējiem tiesību principiem, 
ko it īpaši atzīst Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta, proti, tiesības uz 
veselības aprūpi un tiesības uz ārstniecību 
saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 
dalībvalstu tiesību aktos un praksē, ir 
atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 35. pantā. Direktīvas īstenošanā un 
piemērošanā jo īpaši jāievēro tiesības uz 
privāto un ģimenes dzīvi, personas datu 
aizsardzība, vienlīdzība likuma priekšā un 
nediskriminācijas princips, tiesības uz 
iedarbīgiem aizsardzības līdzekļiem un 

(3) Šajā direktīvā ievēro pamattiesības, un 
tā ir saskaņā ar vispārējiem tiesību 
principiem, ko it īpaši atzīst Eiropas 
Savienības Pamattiesību harta, proti, 
tiesības uz veselības aprūpi un tiesības uz 
ārstniecību saskaņā ar nosacījumiem, kas 
paredzēti dalībvalstu tiesību aktos un 
praksē, ir atzītas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 35. pantā. Direktīvas 
īstenošanā un piemērošanā jo īpaši jāievēro 
tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, 
personas datu aizsardzība, vienlīdzība 
likuma priekšā un nediskriminācijas 
princips, dalībvalstu ļoti svarīgā ētiskā 
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taisnīgu tiesu saskaņā ar vispārējiem 
tiesību principiem, kas iekļauti Hartas 7., 
8., 20., 21. un 47. punktā.

izvēle un tiesības uz iedarbīgiem 
aizsardzības līdzekļiem un taisnīgu tiesu 
saskaņā ar vispārējiem tiesību principiem, 
kas iekļauti Hartas 7., 8., 20., 21. un 
47. punktā.

Pamatojums

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šajā direktīvā ir ievērotas katras 
dalībvalsts tiesības izvēlēties sev 
piemērotu veselības aprūpes veidu, un tā 
neierobežo šīs tiesības. Nevienu šīs 
direktīvas noteikumu nedrīkst interpretēt 
tā, lai apšaubītu dalībvalstu ļoti svarīgo 
ētisko izvēli, jo īpaši aizsargājot ikviena 
cilvēka tiesības uz dzīvību.

Pamatojums

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Grozījums Nr. 3
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Direktīvas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
judikatūru pacientiem un aprūpes 
nodrošinātājiem ir tiesības doties uz 
jebkuru dalībvalsti, lai saņemtu 
medicīnisko palīdzību. Tāpēc ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai radītu pēc iespējas mazāk 
šķēršļu pacientu un pārrobežu veselības 
aprūpes pakalpojumu apritei Eiropas 
Savienībā.

Pamatojums

Priekšroka vienmēr ir jādod iekšējā tirgus kopīgajiem standartiem. Lai arī aprūpes sistēmas 
ir dalībvalstu pārziņā, pacienti un aprūpes darbinieki šķērso robežas, tādēļ Eiropas 
Savienībai ir jābūt aktīvai šajās jomās. Vienlaikus ir jācenšas iespējami mazāk ierobežot 
pacientu un aprūpes darbinieku pārvietošanos, tādējādi nodrošinot personu brīvu kustību 
Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 4

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 pārrobežu 
aprūpi, nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes brīvību un augsta līmeņa 
veselības aizsardzību, kā arī veicināt 
pārrobežu veselības aprūpes sniegšanu,
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.
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Pamatojums

Tiesību aktos, kuru mērķis ir risināt jautājumus par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu 
veselības aprūpei, ir skaidri jānorāda, ka noteiktos apstākļos pārrobežu veselības aprūpei var 
būt priekšrocības. Tas īpaši attiecas uz retām slimībām, kuru kvalitatīva ārstēšana ir 
neiespējama kādā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” nozīmē:

– veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, 
lai ārstētos pie veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēja tur); to sauc par 
„pacientu mobilitāti”;

– ka pacients fiziski apmeklē veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēju dalībvalstī, 
kas nav dalībvalsts, kurai ir piederīga viņa 
sociālā drošība, lai saņemtu tur veselības 
aprūpes pakalpojumus; to sauc par 
„pacientu mobilitāti”;

– pārrobežu veselības aprūpes sniegšana 
(proti, pakalpojuma piegāde no vienas
dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts 
teritoriju); piemēram, tālmedicīnas 
pakalpojumi, diagnosticēšana un recepšu 
izrakstīšana no attāluma, laboratorijas
pakalpojumi;

– ka veselības aprūpes pakalpojums pats 
šķērso robežas, virtuāli vai citādi: pacients 
fiziski nedodas uz citu dalībvalsti, bet tik 
un tā saņem veselības aprūpes 
pakalpojumus no tādas dalībvalsts 
teritorijas, kurai nav piederīga viņa 
sociālā drošība, piemēram, teleķirurģiju, 
medicīnisku konsultāciju, saņem recepti 
un laboratoriskos pakalpojumus no 
attāluma; to sauc par „tālmedicīnu”;

– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga 
uzturēšanās (proti, veselības aprūpes 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību arī citā 
dalībvalstī) un

– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīgu 
uzturēšanos (proti, veselības aprūpes 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību arī citā 
dalībvalstī) un

– personu pagaidu uzturēšanās (proti, 
medicīnas speciālistu mobilitāte, 
piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta 
dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus).

– personu pagaidu uzturēšanos (proti, 
veselības aprūpes speciālistu mobilitāte, 
piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta 
dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus);
– ar veselības aprūpi saistītu preču iegādi, 
piemēram, medicīnas ierīču un zāļu 
iegāde dalībvalstī, kurai nav piederīga 
pircēja sociālā drošība; tas var būt, bet 
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var arī nebūt saistīts ar pacienta fizisku 
pārvietošanos uz citu dalībvalsti.

Pamatojums

Grozījuma pirmās daļas mērķis ir uzlabot formulējumu. Otrā daļa attiecas uz veselības 
aprūpes preču iegādi, kas bija, cita starpā, galvenais jautājums spriedumā Decker lietā, kas 
būtu jāiekļauj direktīvā, kuras mērķis ir kodificēt spriedumu Kohll un Decker lietā.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Padomes secinājumos par Eiropas 
Savienības veselības sistēmu kopējām 
vērtībām un principiem dalībvalstis ir 
atzinušas to, ka visām veselības sistēmām 
Kopienā ir vairāki kopīgi darbības principi.
Šie darbības principi ir arī kvalitāte, 
drošība, un pierādījumiem pamatota un 
ētiska veselības aprūpe, pacienta dalība, 
sūdzību iesniegšanas iespēja, privātuma 
pamattiesības attiecībā uz personas datu 
apstrādi un konfidencialitāte Pacientiem, 
nozares darbiniekiem un par veselības 
sistēmām atbildīgajām iestādēm ir jāspēj 
paļauties uz to, ka šos kopīgos principus 
ievēro un ka pastāv mehānismi to 
īstenošanai Kopienā. Tādēļ ir atbilstīgi 
pieprasīt, lai par šo darbības principu 
ievērošanu ir atbildīgas iestādes tajā 
dalībvalstī, kuras teritorijā sniedz veselības 
aprūpi. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 
pacientu uzticēšanos pārrobežu veselības 
aprūpei, kas savukārt ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes pakalpojumu brīvu apriti 
iekšējā tirgū un augsta līmeņa veselības 
aizsardzību.

(11) Padomes secinājumos par Eiropas 
Savienības veselības sistēmu kopējām 
vērtībām un principiem dalībvalstis ir 
atzinušas to, ka visām veselības sistēmām 
Kopienā ir vairāki kopīgi darbības principi.
Šie darbības principi ir arī kvalitāte, 
drošība, un pierādījumiem pamatota un 
ētiska veselības aprūpe, pacienta dalība, 
sūdzību iesniegšanas iespēja, privātuma 
pamattiesības attiecībā uz personas datu 
apstrādi un konfidencialitāte. Pacientiem, 
nozares darbiniekiem un par veselības 
sistēmām atbildīgajām iestādēm ir jāspēj 
paļauties uz to, ka šos kopīgos principus 
ievēro un ka pastāv mehānismi to 
īstenošanai Kopienā. Tādēļ ir atbilstīgi 
pieprasīt, lai par šo darbības principu 
ievērošanu ir atbildīgas iestādes tajā 
dalībvalstī, kuras teritorijā sniedz veselības 
aprūpi. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 
pacientu uzticēšanos pārrobežu veselības 
aprūpei, kas savukārt ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes pakalpojumu brīvu apriti 
iekšējā tirgū un augsta līmeņa veselības 
aizsardzību. Paturot prātā šīs kopīgās 
vērtības, tomēr tiek pieļauts, ka 
dalībvalstis ētisku apsvērumu dēļ pieņem 
atšķirīgus lēmumus par dažu ārstēšanas 
veidu pieejamību un konkrētiem piekļuves 
nosacījumiem. Šī direktīva neskar 
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dažādus ētikas apsvērumus. Tā neuzliek 
par pienākumu dalībvalstīm nodrošināt 
savā teritorijā tādus ārstniecības 
pakalpojumus vai atlīdzināt attiecīgos 
izdevumus (ja pakalpojumi saņemti citā 
dalībvalstī), kas nav atļauti saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem, noteikumiem un 
medicīnas profesiju rīcības kodeksu.

Pamatojums

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
spriedumos ir atzinusi pacientu kā 
apdrošināto personu tiesības saņemt citā 
dalībvalstī sniegtas aprūpes izdevumu 
atlīdzību no valsts sociālā nodrošinājuma
sistēmas. Eiropas Kopienu Tiesa ir 
nolēmusi, ka Līguma noteikumi par 
pakalpojumu sniegšanas brīvību nozīmē arī 
veselības aprūpes saņēmēju, tostarp 
personu, kam nepieciešama ārstniecība, 
brīvību pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai 
tur saņemtu šo aprūpi. Tas pats attiecas uz 
veselības aprūpes saņēmējiem, kas vēlas 
saņemt veselības aprūpi citā dalībvalstī 
citā veidā, piemēram, izmantojot e-
veselības pakalpojumus. Lai gan Kopienas 
tiesību akti neierobežo dalībvalstu tiesības 
organizēt savas veselības aprūpes un 
sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
izmantojot minētās tiesības, dalībvalstīm 

(18) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
spriedumos ir atzinusi pacientu tiesības 
saņemt citā dalībvalstī sniegtas aprūpes vai 
iegādātu veselības aprūpes preču 
izdevumu atlīdzību no piederības valsts 
sociālās drošības sistēmas. Eiropas 
Kopienu Tiesa ir nolēmusi, ka Līguma 
noteikumi par pakalpojumu sniegšanas un 
preču iegādes brīvību nozīmē arī pacientu 
tiesības apzināti saņemt veselības aprūpes 
pakalpojumus un apzināti iegādāties 
veselības aprūpes preces citā dalībvalstī.
Tas pats attiecas uz veselības aprūpes 
saņēmējiem, kas vēlas saņemt veselības 
aprūpes pakalpojumus ar tālmedicīnas 
starpniecību no citas dalībvalsts, kas nav 
pacienta sociālās drošības piederības 
dalībvalsts. Lai gan Kopienas tiesību akti 
neierobežo dalībvalstu tiesības organizēt 
savu veselības aprūpes un sociālās 
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jāievēro Kopienas tiesību aktu noteikumi, 
jo īpaši Līguma noteikumi par 
pakalpojumu sniegšanas brīvību. Šie 
noteikumi dalībvalstīm neļauj radīt vai 
saglabāt nepamatotus ierobežojumus, 
izmantojot šo brīvību veselības aprūpes 
jomā.

drošības sistēmu, izmantojot minētās 
tiesības, dalībvalstīm jāievēro Kopienas 
tiesību aktu noteikumi, jo īpaši Līguma 
noteikumi par pakalpojumu sniegšanas un 
preču iegādes brīvību. Šie noteikumi 
dalībvalstīm neļauj radīt vai saglabāt 
nepamatotus ierobežojumus attiecībā uz šo 
brīvību.

Pamatojums

Šis apsvērums attiecas ne vien uz pakalpojumiem, bet arī uz preču iegādi saistībā ar 
pārrobežu veselības aprūpi. Šajā grozījumā arī piedāvāts labāks formulējums.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Šī direktīva attiecas ne vien uz pakalpojumiem, bet arī uz preču iegādi saistībā ar pārrobežu 
veselības aprūpi. Šajā grozījumā arī piedāvāts labāks formulējums.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Nekādā ziņā pacients nedrīkst gūt 
finansiālas priekšrocības no citā dalībvalstī 
sniegtas veselības aprūpes, un tādēļ
izmaksu segšana jāattiecina vienīgi uz 
saņemtās veselības aprūpes faktiskajām 
izmaksām.

(24) Nekādā ziņā pacients nedrīkst gūt 
finansiālas priekšrocības no citā dalībvalstī 
sniegtas veselības aprūpes vai tur 
iegādātajām precēm. Tādēļ izmaksu 
segšana jāattiecina vienīgi uz faktiskajām 
izmaksām.

Pamatojums

Šī direktīva attiecas ne vien uz pakalpojumiem, bet arī uz preču iegādi saistībā ar pārrobežu 
veselības aprūpi. Šajā grozījumā arī piedāvāts labāks formulējums.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Šī direktīva arī neparedz radīt tiesības 
uz atlīdzību par ārstniecību citā dalībvalstī 
gadījumā, ja atlīdzība par šādu ārstniecību 
nav paredzēta pacienta piederības 
dalībvalsts tiesību aktos. Šī direktīva tāpat 
arī neliedz dalībvalstīm pabalstu sistēmas
natūrā attiecināt uz veselības aprūpi, kas 
saskaņā ar minēto sistēmu noteikumiem 
sniegta citā dalībvalstī.

(25) Šī direktīva arī neparedz radīt tiesības 
uz atlīdzību par ārstniecību vai preču 
iegādi citā dalībvalstī, ja atlīdzība par šādu 
ārstniecību vai precēm nav paredzēta 
pacienta piederības dalībvalsts tiesību 
aktos. Šī direktīva tāpat neliedz 
dalībvalstīm savu pabalstu sistēmu natūrā 
attiecināt uz veselības aprūpi, kas saskaņā 
ar minētās sistēmas noteikumiem sniegta 
citā dalībvalstī, un tur iegādātajām 
precēm.

Pamatojums

Šī direktīva attiecas ne vien uz pakalpojumiem, bet arī uz preču iegādi saistībā ar pārrobežu 
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veselības aprūpi. Šajā grozījumā arī piedāvāts labāks formulējums.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Šī direktīva turklāt pacientiem 
nodrošina tiesības saņemt jebkuras zāles, 
kuru apgrozība ir atļauta dalībvalstī, kurā 
sniedz veselības aprūpi, pat tādā gadījumā, 
ja piederības dalībvalstī zāļu apgrozība nav 
atļauta, ar nosacījumu, ka šīs zāles ir citā 
dalībvalstī sniegtas iedarbīgas ārstniecības 
neatņemama sastāvdaļa.

(27) Šī direktīva turklāt pacientiem 
nodrošina tiesības ārstniecības dalībvalstī
saņemt jebkādas zāles vai medicīnas 
ierīces, kuru tirdzniecība ir atļauta 
dalībvalstī, kurā sniedz veselības aprūpi, 
pat tādā gadījumā, ja piederības dalībvalstī 
šo zāļu vai medicīnas ierīču tirdzniecība
nav atļauta, ar nosacījumu, ka tās ir citā 
dalībvalstī pacientam sniegtas konkrētas 
iedarbīgas ārstniecības neatņemama 
sastāvdaļa.

Pamatojums

Juridiskās noteiktības labad un ņemot vērā zāļu apgādes praktiskās sekas, šajā direktīvā 
nedrīkst pieļaut atkāpi no Direktīvas 2001/83/EK 6. pantā noteiktā principa, ka zāles drīkst 
laist tirgū tikai tajā dalībvalstī, kurā ir atļauta to tirdzniecība.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Veselības aprūpe, ko saskaņā ar šīs 
direktīvas noteikumiem un piederības 
dalībvalsts tiesību aktiem neuzskata par 
stacionāro aprūpi, ir uzskatāma par 
ambulatoro aprūpi. Saskaņā ar Tiesas 
judikatūru brīvas pakalpojumu aprites jomā 
prasība par iepriekšēju atļauju, lai 
dalībvalsts sociālās drošības sistēma 
atlīdzinātu izmaksas par citās valstīs 
sniegtiem ambulatorās aprūpes 
pakalpojumiem, nav pamatota.
Iepriekšējas pieteikšanās sistēmas 
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piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēma, prasības par 
iepriekšēju atļauju trūkums neizjauc 
sociālā nodrošinājuma sistēmu līdzsvaru.

ieviešana, lai saņemtu ambulatoro aprūpi, 
iespējams, ļaus pārliecināties, ka pacients 
jau pirms došanās ceļā ir saņēmis visu 
vajadzīgo informāciju. Šāda sistēma 
tomēr nedrīkst likt apšaubīt principu, ka 
atļauju saņemt ambulatoro aprūpi piešķir 
automātiski.

Pamatojums

Līdztekus sistēmai, kas paredz, ka ir jāsaņem iepriekšēja atļauja, kuru var ieviest piederības 
dalībvalstis attiecībā uz stacionāro un specializēto aprūpi, jābūt iespējai ieviest iepriekšējas 
pieteikšanās sistēmu. Piederības dalībvalsts nedrīkst neuzņemties izmaksas šīs procedūras 
ietvaros, kuras vienīgais mērķis ir nodrošināt, ka pacients pirms došanās ceļā ir saņēmis visu 
vajadzīgo informāciju.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Iepriekšējas atļaujas atteikuma 
procedūrai ir jābūt godīgai un 
pārredzamai. Dalībvalstu izstrādātajiem 
noteikumiem par atļaujas pieteikuma 
iesniegšanu un par iespējamiem 
atteikuma iemesliem jābūt zināmiem 
iepriekš. Atteikumi ir pieļaujami tikai 
vajadzības gadījumā, un tiem jābūt 
samērīgiem ar iepriekšēju atļauju 
sistēmas ieviešanas mērķiem.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lēmumam par šādu valsts 
kontaktpunktu veidu un skaitu jābūt 
dalībvalstu ziņā. Valsts kontaktpunktus var 
arī iekļaut pastāvošajos informācijas 
centros vai tādējādi papildināt informācijas 

(36) Lēmums par šādu valsts kontaktpunktu 
veidu un skaitu ir jāpieņem dalībvalstīm.
Valsts kontaktpunktus var arī iekļaut 
pastāvošajos informācijas centros vai 
tādējādi papildināt informācijas centru 
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centru darbības, ja vien pārrobežu 
veselības aprūpes valsts kontaktpunkta 
funkcija ir skaidri norādīta. Jānodrošina, 
lai valsts kontaktpunktiem būtu pienācīgs 
aprīkojums, lai sniegtu informāciju par 
pārrobežu veselības aprūpes būtiskajiem 
aspektiem un vajadzības gadījumā -
praktisku palīdzību pacientiem. Komisijai 
ir jāsadarbojas ar dalībvalstīm, lai 
vienkāršotu sadarbību attiecībā uz 
pārrobežu veselības aprūpes 
kontaktpunktiem, attiecīgo informāciju 
darot pieejamu arī Kopienas mērogā, 
piemēram, izmantojot Eiropas veselības 
portālu. Valsts kontaktpunktu pastāvēšana 
neliedz dalībvalstīm dibināt citus saistītus 
kontaktpunktus reģionālā vai vietējā 
mērogā, ja to prasa konkrētās veselības 
sistēmas īpaša uzbūve.

darbības, ja vien pārrobežu veselības 
aprūpes valsts kontaktpunkta funkcija ir 
skaidri norādīta. Jānodrošina, lai valsts 
kontaktpunktiem būtu pienācīgs 
aprīkojums, lai sniegtu informāciju par 
pārrobežu veselības aprūpes būtiskajiem 
aspektiem un vajadzības gadījumā —
praktisku palīdzību pacientiem.
Kontaktpunkti nesniedz juridiskas 
konsultācijas saistībā ar konkrētiem 
gadījumiem. Komisijai ir jāsadarbojas ar 
dalībvalstīm, lai vienkāršotu sadarbību 
attiecībā uz pārrobežu veselības aprūpes 
kontaktpunktiem, attiecīgo informāciju 
darot pieejamu arī Kopienas mērogā, 
piemēram, izmantojot Eiropas veselības 
portālu. Valsts kontaktpunktu pastāvēšana 
neliedz dalībvalstīm dibināt citus saistītus 
kontaktpunktus reģionu vai vietējā līmenī, 
ja to prasa konkrētās veselības sistēmas 
īpašā organizatoriskā struktūra. Tātad 
kontaktpunktus var iekļaut kompetentajā 
profesionālajā organizācijā, kurai 
dalībvalsts uzticējusi šo pienākumu, kā arī 
administratīvā iestādē.

Pamatojums

Attiecīgo profesionālo organizāciju iesaistīšana ļaus novērst dublēšanās risku un saistītās 
izmaksas, jo dažas no tām jau tagad veic informēšanas uzdevumus. Tas arī dos 
kontaktpunktiem iespēju izmantot attiecīgo profesionālo organizāciju pieredzi un zināšanas.
Juridiskas konsultācijas saistībā ar konkrētiem gadījumiem neietilpst kontaktpunktu 
kompetencē un var radīt jautājumus par to atbildību.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Komisijai jāveicina to valsts 
struktūru savstarpējs atbalsts, kuras atbild 
par kvalitātes uzraudzību, brīvprātīgu 
darbības sertificēšanu, kvalitātes 
sertificēšanu un profesionālo apvienību 
sadarbību, un jāatbalsta veselības aprūpes 
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pakalpojumu sniedzēju rīcības kodeksa 
izstrāde.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ja zāles pacienta dalībvalstī ir atļautas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvu 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, un 
konkrētam pacientam citā dalībvalstī ir 
izrakstīta recepte šīm zālēm, principā jābūt 
iespējai šādu recepti medicīniski atzīt un 
izmantot pacienta dalībvalstī. Šādas 
atzīšanas regulējuma un administratīvo 
šķēršļu novēršana neskar nepieciešamību 
saņemt pacienta ārstējošā ārsta vai 
farmaceita pienācīgu piekrišanu katrā 
atsevišķā gadījumā, ja tas vajadzīgs
veselības aizsardzībai un ir samērojams ar 
šo mērķi. Šāda medicīniska atzīšana arī 
neskar piederības dalībvalsts lēmumu par 
atlīdzības attiecināšanu uz šādām zālēm 
piederības dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmā. Atzīšanas principa 
īstenošanu vienkāršos, pieņemot 
pasākumus, kas nepieciešami, lai garantētu 
pacienta drošību un izvairītos no zāļu 
neparedzētas un nejaušas lietošanas.

(39) Ja zāles pacienta dalībvalstī ir atļautas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, un konkrētam 
pacientam citā dalībvalstī ir izrakstīta 
recepte šīm zālēm, principā jābūt iespējai 
šādu recepti atzīt medicīniski vai aptiekās 
un izmantot pacienta dalībvalstī. Šādas 
atzīšanas regulējuma un administratīvo 
šķēršļu novēršana neskar nepieciešamību 
saņemt pacienta ārstējošā ārsta vai 
farmaceita attiecīgu piekrišanu katrā 
atsevišķā gadījumā, ja to pamato veselības 
aizsardzības apsvērumi un ja tas šim 
mērķim ir vajadzīgs un ir ar to 
samērojams. Šāda atzīšana arī neskar 
piederības dalībvalsts lēmumu par 
atlīdzības attiecināšanu uz šādām zālēm 
piederības dalībvalsts sociālās drošības
sistēmā un neskar valsts cenu noteikšanas 
un maksāšanas noteikumu spēkā 
esamību. Atzīšanas principa īstenošanu 
vienkāršos, pieņemot pasākumus, kas 
nepieciešami, lai garantētu pacienta 
drošību un izvairītos no zāļu nepareizas
lietošanas vai to sajaukšanas.

Pamatojums

Recepšu gadījumā tā nav tikai medicīniska atzīšana — receptes tiek atzītas, ja farmaceiti tās 
pieņem zāļu tirdzniecībai.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Eiropas Komisijai ir jāveic 
priekšizpēte par vienotu ES veselības 
aprūpes kvalitātes standartu sistēmu.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Eiropas references tīkliem jāsniedz 
veselības aprūpe visiem pacientiem, kuri ir 
tādos apstākļos, kas prasa īpašu resursu un 
zināšanu koncentrāciju, lai sniegtu 
pieejamu, ļoti kvalitatīvu un izmaksām 
atbilstošu aprūpi, un šiem tīkliem arī 
jānodrošina informācijas apmaiņa par 
apmācību un pētniecību medicīnas jomā un 
par informācijas izplatīšanu un 
novērtēšanu. Eiropas references tīklu 
noteikšanas un izveides mehānisms ir 
vajadzīgs, lai Eiropas mērogā nodrošinātu 
visiem pacientiem un veselības nozares 
darbiniekiem pieejamas kopīgas plašas 
zināšanas konkrētā medicīnas jomā.

(40) Eiropas references tīkliem jāsniedz 
veselības aprūpe visiem pacientiem, kuri ir 
tādos apstākļos, kas prasa īpašu resursu un 
zināšanu koncentrāciju, lai sniegtu 
pieejamu, kvalitatīvu un izmaksām 
atbilstošu aprūpi, un šiem tīkliem arī 
jānodrošina informācijas apmaiņa par 
apmācību un pētniecību medicīnas jomā un 
par informācijas izplatīšanu un 
novērtēšanu. Eiropas references tīklu 
noteikšanas un izveides mehānisms ir 
vajadzīgs, lai Eiropas mērogā nodrošinātu 
visiem pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem pieejamas kopīgas plašas 
zināšanas konkrētā medicīnas jomā.
Nozīmīgu sinerģismu var sasniegt, 
atbilstīgi 34. apsvērumam apvienojot 
references tīklu iestāžu sistēmu ar 
centrālajiem kontaktpunktiem 
dalībvalstīs.

Pamatojums

Ja katrā dalībvalstī apvienos pārrobežu veselības aprūpes kontaktpunktu koordinācijas 
infrastruktūru un references tīklus, veidojot vienotu iestādi, tas būs divkāršs ieguvums 
pacientiem.

Grozījums Nr. 19
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Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Medicīnas zinātnes un veselības 
tehnoloģijas nepārtrauktais pilnveidošanas 
darbs dalībvalstu veselības sistēmām 
sniedz iespējas un vienlaikus rada grūtības.
Sadarbība jaunās tehnoloģijas novērtēšanā 
var dalībvalstīm dot apjomradītus 
ietaupījumus, nodrošināt to, ka darbs netiek 
dublēts, un sniegt labāku pierādījumu 
pamatu jaunās tehnoloģijas optimālai 
izmantošanai, lai veselības aprūpe būtu 
droša, augstas kvalitātes un efektīva. Tas 
uzlabos iekšējā tirgus darbību, jo 
medicīnas zinātnes un veselības 
tehnoloģijas inovācijas izplatīsies 
maksimāli ātri un plašā mērogā. Šādai
sadarbībai nepieciešamas atzītas struktūras, 
kuru darbā iesaistītas visas dalībvalstu 
atbildīgās iestādes, turpinot pastāvošos
izmēģinājuma projektus.

(43) Medicīnas zinātnes un veselības 
aprūpes tehnoloģiju nepārtrauktais 
pilnveidošanas darbs dalībvalstu veselības 
aprūpes sistēmām sniedz iespējas un 
vienlaikus rada grūtības. Sadarbība jauno 
tehnoloģiju novērtēšanā var dalībvalstīm 
dot apjomradītus ietaupījumus, nodrošināt 
to, ka darbs netiek dublēts, un sniegt 
labāku pierādījumu pamatu jauno 
tehnoloģiju optimālai izmantošanai, lai 
veselības aprūpe būtu droša, augstas 
kvalitātes un efektīva. Tas var uzlabot arī 
iekšējā tirgus darbību, jo medicīnas 
zinātnes un veselības aprūpes tehnoloģiju
inovācijas izplatīsies maksimāli ātri un 
plašā mērogā. Šādai sadarbībai 
nepieciešamas atzītas struktūras, kuru 
darbā iesaistītas visas attiecīgās 
ieinteresētās personas, tostarp veselības 
aprūpes speciālisti, pacientu pārstāvji, 
pētnieki un ražotāji, kā arī visu dalībvalstu 
atbildīgās iestādes, turpinot iesāktos
izmēģinājuma projektus.

Turklāt šādas sadarbības pamatā ir jābūt 
arī saprātīgiem labas pārvaldības 
principiem, tādiem kā pārredzamība, 
atklātība, pilnīga ieinteresēto personu 
iesaiste, objektivitāte un taisnīgas 
procedūras, kas atbilst pacientu 
vajadzībām, vēlmēm un cerībām.
Komisijai ir jānodrošina, ka šim tīklam 
var pievienoties tikai tādas veselības 
aprūpes tehnoloģiju novērtēšanas 
organizācijas, kas ievēro šos principus.

Pamatojums

Veselības aprūpes sistēmām un veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanas procesam ir jābūt 
atklātam, un tajā ir jāiesaista visas ieinteresētās personas. Novērtēšanas procesā ir jāņem 
vērā pacientu viedoklis, gūtā pieredze un zināšanas, lai labāk noteiktu ieguvumus, izmaksas 
un risku. Jāiesaista arī ārsti, veselības aprūpes speciālisti, pētnieki un ražotāji. Ieinteresēto 
personu nostāja ir jāņem vērā lēmumu pieņemšanas posmā, vērtējot veselības aprūpes 
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tehnoloģijas. Šis grozījums ir saistīts ar 17. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo direktīvu izveido vispārēju
regulējumu ES pilsoņu piekļuvei drošai, 
kvalitatīvai un efektīvai veselības aprūpei, 
ievērojot vienlīdzīgus nosacījumus, kā arī 
nosaka dalībvalstu sadarbības 
mehānismus veselības aprūpes jomā, 
atzīstot valstu kompetenci veselības 
aprūpes organizēšanā un nodrošināšanā, 
kam jāuzlabo veselības aprūpes sistēmas 
pieejamība, kvalitāte un efektivitāte 
dalībvalstīs. Tas ļauj arī nodrošināt 
lielāku juridisko noteiktību pilsoņiem 
attiecībā uz izdevumu atlīdzināšanu par 
citā dalībvalstī sniegto veselības aprūpi.

Pamatojums

Var uzskatīt, ka pašreizējais priekšlikums, kas galvenokārt skar pacientu mobilitāti, ir 
labvēlīgs noteiktai pilsoņu grupai (labi informētiem turīgiem pilsoņiem ar svešvalodu 
zināšanām), taču tā veido tikai nelielu iedzīvotāju daļu.

Šajā priekšlikumā galvenā uzmanība jāpievērš ne tikai pacientu mobilitātei (kas skar tikai 
nelielu iedzīvotāju daļu), bet veselības aprūpes kvalitātes un drošības uzlabošanai, kā arī 
dalībvalstu sadarbībai, jo tas viss labvēlīgi ietekmēs visus pilsoņus.

Grozījums Nr. 21

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 veselības aprūpi, ko 
saņem citā dalībvalstī, nevis tajā, kur 
pacients dzīvo vai ir apdrošināts, 
neatkarīgi no veida, kā tā ir organizēta, 
sniegta vai finansēta, un no tā, vai aprūpe ir 
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sniegta publiskajā vai privātajā sektorā.

Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot piekļuvi 
pārrobežu veselības aprūpei.

Grozījums Nr. 22

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. Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
praksi un 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.

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka tad, ja Regula Nr. 1408/71 (Direktīva 883/2004) ir pretrunā Eiropas 
Kopienu Tiesas praksei, prioritāti piešķir Tiesas praksei. Visām direktīvām, kas skar veselības 
aprūpes izdevumu atlīdzību un aprūpes nosacījumus, zāļu reģistrēšanu un uzraudzību, 
personas datu aizsardzību, un citām direktīvām tiek piešķirta prioritāte, salīdzinot ar šo 
direktīvu, ja tās nav pretrunā Tiesas praksei, kā tas skaidri noteikts 2. punktā.

Grozījums Nr. 23
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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 aprūpes 
pakalpojumi vai produkti, jo īpaši 
medicīniskie un farmaceitiskie 
pakalpojumi, zāles vai medicīnas ierīces, 
ko, pildot amata pienākumus, sniedz vai 
iesaka veselības aprūpes speciālists vai 
šāda speciālista uzraudzībā, neatkarīgi no 
veidiem, kā tie ir organizēti, sniegti vai 
finansēti dalībvalsts mērogā, un neatkarīgi 
no tā, vai tos sniedz publiskajā vai 
privātajā sektorā;

Pamatojums

Uz zāļu piegādi attiecas brīva preču aprite. Farmaceiti tomēr ne tikai izplata zāles, bet arī 
konsultē un aprūpē pacientus. Turklāt piegādātās zāles papildina ārstu nodrošināto ārstēšanu 
un tātad veido svarīgu veselības aprūpes sastāvdaļu. Tāpēc farmaceitu darbība pilnībā 
jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
4. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) „veselības dati” ir jebkāda 
informācija par privātpersonas fizisko vai 
garīgo veselību, kā arī par tai sniegtajiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem, cita 
starpā: a) informācija par privātpersonas 
reģistrāciju, lai saņemtu veselības aprūpes 
pakalpojumus; b) informācija par 
privātpersonas maksājumiem vai tiesībām 
saņemt veselības aprūpi; c) privātpersonai 
piešķirtais numurs, simbols vai 
apzīmējums, kas ļauj noteikt tās 
personību saistībā ar veselības aprūpi; d)
jebkāda informācija, kas savākta par 
privātpersonu, sniedzot tai veselības 
aprūpes pakalpojumus; e) informācija, 
kas iegūta, pārbaudot vai izmeklējot kādu 
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ķermeņa daļu vai no tā iegūtu materiālu, 
un f) informācija par personu (veselības 
aprūpes speciālistu), kas veic 
privātpersonas veselības aprūpi;

Pamatojums

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumā ir norādīts, ka veselības datiem jābūt pēc 
iespējas plašākiem. Šī definīcija ir iekļauta ISO 27799 standartā.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
4. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “veselības nozares darbinieks” ir ārsts 
vai vispārējās aprūpes māsa vai zobārsts, 
vai vecmāte, vai farmaceits Direktīvas 
2005/36/EK nozīmē, vai cits veselības 
aprūpes nozares darbinieks, kas saskaņā ar 
Direktīvas 2005/36/EK 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu darbojas reglamentētā 
profesijā.

d) „veselības aprūpes speciālists” ir ārsts 
vai vispārējās aprūpes māsa vai zobārsts, 
vai vecmāte, vai farmaceits Direktīvas 
2005/36/EK nozīmē, vai cits veselības 
aprūpes nozares speciālists, kas saskaņā ar 
Direktīvas 2005/36/EK 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu darbojas reglamentētā 
profesijā, vai persona, kas likumīgi veic 
veselības aprūpi ārstniecības dalībvalstī;

Pamatojums
Šis grozījums atbilst direktīvas darbības jomai (veselības aprūpes pakalpojumi un produkti).

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
4. pants – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) „piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kurā pacients ir apdrošināta persona;

h) „piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kurā pacients ir pievienojies sociālās 
drošības sistēmai saskaņā ar Regulā 
(EEK) Nr. 1408/71 izklāstītajiem 
saskaņošanas noteikumiem;

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
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4. pants – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) „ārstniecības dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kuras teritorijā faktiski sniegta pārrobežu 
veselības aprūpe;

i) „ārstniecības dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kuras teritorijā vai no kuras faktiski 
sniegta pārrobežu veselības aprūpe;

Pamatojums

„Ārstniecības dalībvalsts” definīcija — vārdkopa „vai no kuras” norāda, ka definīcijā ir 
ietverta arī telemedicīna.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
4. pants – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) „medicīnas ierīce” ir medicīnas ierīce, 
kas definēta Direktīvā 93/42/EEK vai 
Direktīvā 90/385/EEK, vai Direktīvā 
98/7/EK;

Pamatojums

Ar veselības aprūpi saistītu preču (piemēram, medicīnas ierīču) iegāde bija galvenais 
jautājums spriedumā Decker lietā (minētajā gadījumā šī ierīce bija brilles), un tāpēc tā būtu 
jāiekļauj direktīvā, kuras mērķis ir kodificēt spriedumus Kohll un Decker lietā.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
4. pants – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) „preces, ko izmanto saistībā ar 
veselības aprūpi” ir preces, kuras 
izmanto, lai saglabātu vai uzlabotu 
personas veselību, piemēram, medicīnas 
ierīces un zāles;

Pamatojums
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Ar veselības aprūpi saistītu preču (piemēram, medicīnas ierīču) iegāde bija galvenais 
jautājums spriedumā Decker lietā (minētajā gadījumā šī ierīce bija brilles), un tāpēc tā būtu 
jāiekļauj direktīvā, kuras mērķis ir kodificēt spriedumus Kohll un Decker lietā.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
5. pants - virsraksts, 1. punkts un a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārstniecības dalībvalsts iestāžu atbildība Dalībvalstu iestāžu atbildība

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 
pamatojoties uz universāluma, kvalitatīvas 
veselības aprūpes ģeogrāfiskas un 
finansiālas pieejamības, lietderības un 
efektivitātes, nepārtrauktības, taisnīguma 
un solidaritātes principu, savā teritorijā 
sniegtajai veselības aprūpei tās nosaka 
skaidrus kvalitātes un drošības standartus 
un nodrošina to, lai:

a) pastāv mehānismi, ar kuriem uzrauga, 
lai veselības aprūpes sniedzēji spēj pildīt 
šos standartus, ievērojot starptautisko 
medicīnas zinātni un plaši atzītu labu 
medicīnas praksi;

a) pastāv mehānismi, ar kuriem nodrošina 
sistemātisku augstas kvalitātes izglītību 
un apmācību veselības aprūpes 
speciālistiem, lai panāktu, ka veselības 
aprūpes sniedzēji spēj pildīt šos standartus, 
ievērojot starptautisko medicīnas zinātni un 
plaši atzītu labu medicīnas praksi;

Grozījums Nr. 31

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) šā panta 1. punktā minēto veselības 
aprūpi nodrošina atbilstoši ārstniecības 
dalībvalsts noteiktajiem kvalitātes un 
drošības standartiem un 
pamatnostādnēm, tādējādi nodrošinot, ka:
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i) pacienti un veselības aprūpes sniedzēji 
no citām dalībvalstīm saņem informāciju 
par šādiem standartiem un 
pamatnostādnēm, tostarp par 
pārraudzības noteikumiem, cita starpā 
elektroniskā veidā;
ii) pacienti un veselības aprūpes sniedzēji 
no citām dalībvalstīm saņem informāciju 
par ārstēšanās iespējām, sniedzamās 
veselības aprūpes pieejamību, vidējām vai, 
attiecīgā gadījumā, obligātajām cenām un 
noteikumus par veselības aprūpes 
sniedzēju apdrošināšanas segumu un 
citiem personīgas vai kolektīvas 
aizsardzības veidiem attiecībā uz 
profesionālo atbildību; 

Pamatojums

Direktīvas 11. panta noteikumi ir jāiestrādā 5. pantā, jo tie attiecas uz vienu un to pašu 
jautājumu. Var apsvērt iespēju svītrot 11. pantu.

Subsidiaritātes un proporcionalitātes nolūkā kvalitātes un drošības standartu noteikšana 
jāuzskata vienīgi par piemērojamo tiesību aktu jautājumu.

Pacientiem un pakalpojumu sniedzējiem jābūt informētiem par dalībvalsts kvalitātes un 
drošības standartiem. Tomēr pacientiem jābūt informētiem arī par ārstniecības iespējām, lai 
varētu izdarīt izvēli.

Grozījums Nr. 32

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 apzinātu izvēli, jo īpaši par 
ārstniecības iespējām, sniegtās veselības 
aprūpes pieejamību, cenām, kvalitātes 
sertifikāciju un iespējamo risku, kā arī
informāciju par pieejamo apdrošināšanu 
vai citiem personīgas vai kolektīvas 
aizsardzības veidiem attiecībā uz 
profesionālo atbildību;
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Pamatojums

Pacienti jāinformē par dažādām ārstniecības iespējām, lai viņi varētu izdarīt apzinātu izvēli.

Grozījums Nr. 33

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;

svītrots

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) to teritorijā sniegtai ārstniecībai 
atbilstoši riska veidam un apmēram ir 
profesionālās atbildības apdrošināšanas 
sistēmas vai garantija, vai cits līdzvērtīgs 
vai pamatā līdzīgs mehānisms ar tādu pašu 
mērķi;

e) šajā teritorijā sniegtai ārstniecībai 
atbilstoši riska veidam un apmēram ir 
profesionālās atbildības apdrošināšanas 
sistēmas vai garantija, vai cits līdzvērtīgs 
vai tamlīdzīgs mehānisms ar tādu pašu 
mērķi;

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts un 1. punkts – f un g apakšpunkts un 1.a un 1.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) privātuma pamattiesības attiecībā uz 
personas datu apstrādi aizsargā saskaņā ar 
valsts pasākumiem, ar ko īsteno Kopienas 
noteikumus par personas datu aizsardzību, 
jo īpaši Direktīvu 95/46/EK un 

f) ir nodrošinātas tiesības turpināt saņemt 
aprūpi, pārsūtot pacienta attiecīgos 
medicīniskos datus. Šajā kontekstā 
privātuma pamattiesības attiecībā uz 
personas datu apstrādi jāaizsargā saskaņā 
ar valsts pasākumiem, ar ko īsteno 
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2002/58/EK; Kopienas noteikumus par personas datu 
aizsardzību, jo īpaši Direktīvu 95/46/EK un 
2002/58/EK;

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;
ga) sistemātiski un neatslābstoši turpinās 
centieni uzlabot minētos standartus 
atbilstīgi Padomes secinājumiem par 
Eiropas Savienības veselības aprūpes 
sistēmu kopīgajām vērtībām un 
principiem*, ņemot vērā medicīnas 
zinātņu starptautiskos panākumus, kā arī 
plaši atzītu labu veselības aprūpes praksi 
un jaunākās tehnoloģijas;
gb) ārstniecības dalībvalstu valsts iestādes 
regulāri kontrolē savas veselības aprūpes 
sistēmas pieejamību, kvalitāti un 
finansiālo stāvokli, balstoties uz datiem, 
kas iegūti saskaņā ar 18. pantu; tās 
regulāri veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu augstu sabiedrības veselības 
līmeni un savas sociālās drošības sistēmas 
finansiālo dzīvotspēju;
gc) šajā direktīvā neparedz prasību 
veselības aprūpes veicējiem pieņemt citu 
valstu pacientus plānveida ārstniecībai vai 
prioritārā kārtībā, kas varētu kaitēt citiem 
pacientiem ar tādām pašām vajadzībām, 
jo, piemēram, tiktu pagarināts gaidīšanas 
laiks.
gd) būtu nodrošinātas tiesības saņemt 
rakstisku vai elektronisku slimības 
vēsturi, kas ļautu turpināt aprūpi;
ge) citu dalībvalstu pacientiem sniegtas 
veselības aprūpes izmaksu aprēķins atbilst 
faktiskajām vidējām izmaksām, ko sedz 
ārstniecības dalībvalsts pacienti vai viņu 
veselības apdrošināšanas sabiedrības;
1.a Lai maksimāli garantētu pacientu 
drošību, ārstniecības un piederības 
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dalībvalsts rūpējas par to, lai:
a) pacientiem būtu iespējas iesniegt 
sūdzību tieši Eiropas ombudam, kas 
izskatīs pacientu sūdzības attiecībā uz 
iepriekšējas atļaujas saņemšanu, aprūpes 
kvalitāti un maksājumiem, un būtu 
nodrošināti aizsardzības līdzekļi un 
kompensācija, ja saņemtās veselības 
aprūpes dēļ tiem nodarīts kaitējums;
b) ārstniecības dalībvalsts kvalitātes un 
drošības standarti būtu publiski pieejami 
visiem pilsoņiem skaidrā un saprotamā 
valodā un veidā;
c) būtu nodrošinātas tiesības saņemt 
turpmāku aprūpi, proti, pārsūtot pacienta 
attiecīgos medicīniskos datus un pienācīgi 
ievērojot 1. punkta e) apakšpunkta 
noteikumus, kā arī saskaņā ar 13. pantu, 
bet pacientiem, kas ir saņēmuši ārstēšanu, 
būtu tiesības saņemt rakstisku vai 
elektronisku izrakstu par šādu ārstēšanu 
un par jebkādu medicīnisku ieteikumu 
ārstēšanās turpināšanai;
d) piederības dalībvalsts nodrošinātu 
veselības aprūpi tādā pašā apmērā, kāds 
paredzēts tās teritorija, ja pēc veselības 
aprūpes saņemšanas ārzemēs ir novērotas 
komplikācijas vai turpmāk vajadzīga 
īpaša medicīniska novērošana;
e) dalībvalstis nekavējoties un proaktīvi 
sniedz cita citai informāciju par veselības 
aprūpes sniedzējiem vai speciālistiem, ja 
attiecībā uz viņu reģistrāciju vai tiesībām 
sniegt pakalpojumus ir sākta 
reglamentējoša darbība.
1.b Komisija saskaņā ar 19. panta 
2. punktā minēto procedūru nosaka 
vajadzīgos pasākumus, lai valsts līmenī 
panāktu vienotu drošības līmeni veselības 
datiem, ņemot vērā šajā jomā spēkā 
esošos tehniskos standartus.
* OV C 146, 22.6.2006., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai vienkāršotu 1. punkta īstenošanu, 
Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm un 
ievērojot mērķi par augstu veselības 
aizsardzības līmeni, izstrādā vadlīnijas, kas 
ir nepieciešamas, lai vienkāršotu pārrobežu 
veselības aprūpes sniegšanu.

. Lai vienkāršotu 1. punkta īstenošanu, 
Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm un 
ievērojot mērķi par augstu veselības 
aizsardzības līmeni, izstrādā 
priekšlikumus, kas nepieciešami, lai 
vienkāršotu pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanu. Šīs vadlīnijas palīdzēs 
dalībvalstīm noteikt skaidrus kvalitātes un 
drošības kritērijus savā teritorijā 
sniegtajai veselības aprūpei.

Pamatojums

Komisija ir atbildīga tikai par veselības aprūpes pārrobežu sniegšanu. Vadlīniju izstrāde 
nepārprotami skartu dalībvalstu kompetenci attiecībā uz veselības aprūpes sistēmu. Saskaņā 
ar subsidiaritātes principu dalībvalstis ir atbildīgas par savu veselības aprūpes pakalpojumu 
organizēšanu.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselības aprūpe citā dalībvalstī Veselības aprūpe citā dalībvalstī vai no 
citas dalībvalsts

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
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 

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 
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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.

vēlas saņemt veselības aprūpi no citas 
dalībvalsts, šo valsti fiziski neapmeklējot, 
vai vēlas tur nopirkt ar veselības aprūpi 
saistītas preces, nav liegts saņemt šo 
veselības aprūpi vai nopirkt šīs preces, ja 
par attiecīgo ārstniecības veidu vai precēm
apdrošinātajai personai ir tiesības saņemt 
izdevumu atlīdzību, kas paredzēta 
piederības dalībvalsts tiesību aktos.
Piederības dalībvalsts apdrošinātajai 
personai atlīdzina izdevumus, ko tai būtu 
maksājusi valsts sociālās drošības sistēma, 
ja identiska vai līdzīga veselības aprūpe 
būtu sniegta tās teritorijā vai ja identiskas 
vai līdzīgas preces būtu nopirktas tās 
teritorijā. Šī direktīva neliedz dalībvalstīm 
pieņemt labvēlīgākus noteikumus, 
paredzot piemēram, noteikumu, ka 
ārstniecības izmaksas atlīdzina pēc 
(augstākas) likmes, ko piemēro 
dalībvalstī, kur ir nodrošināta ārstniecība 
vai nopirktas preces. Tas var īpaši 
attiekties uz ārstniecību, ko var sniegt, 
izmantojot Eiropas references tīklus, kas 
minēti šās direktīvas 15. pantā. Jebkurā 
gadījumā piederības dalībvalsts ziņā ir 
noteikt to, kurus veselības aprūpes 
pakalpojumus un preces apmaksā, un tas 
nav atkarīgs no tā, kur šos pakalpojumus
sniedz vai kur šīs preces ir nopirktas.

Pamatojums

Priekšlikums paredz tikai veidu, kā dalībvalstis var ierobežot pacientu noplūdi. Jāparedz arī 
veids, kā panākt pretējo, proti, ierobežot pacientu pieplūdumu. Gan pacientu noplūde, gan 
pieplūdums var kaitēt sociālās drošības sistēmu finansiālajai stabilitātei un/vai aprūpes 
sistēmas kapacitātei un pieejamībai.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
6. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Arī izmaksas par veselības aprūpi, kas 
sniegta citā dalībvalstī, piederības 

2. Arī izmaksas par veselības aprūpi, kas 
sniegta citā dalībvalstī, piederības 
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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.

dalībvalsts sociālās drošības sistēmai
saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem ir 
jāatlīdzina vai jāsedz vismaz tādā apmērā, 
kāds par identisku vai līdzīgu veselības 
aprūpi tiktu nodrošināts piederības 
dalībvalstī, nepārsniedzot saņemtās 
veselības aprūpes faktiskās izmaksas.
Atsevišķos gadījumos dalībvalstis var 
apņemties segt arī papildu izmaksas, 
piemēram, ceļa vai izmitināšanas 
izdevumus.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Pacientam, kas vēlas saņemt veselības 
aprūpes pakalpojumus vai pirkt ar 
veselības aprūpi saistītas preces citā 
dalībvalstī, piederības dalībvalsts var 
noteikt tādus pašus nosacījumus, atbilstības 
kritērijus un reglamentējošas vai 
administratīvas formalitātes, kādus tā būtu 
uzlikusi gadījumā, ja identiska vai līdzīga 
veselības aprūpe būtu sniegta vai 
identiskas preces būtu nopirktas tās 
teritorijā, ar noteikumu, ka tie nav 
diskriminējoši un nav preču un 
pakalpojumu brīvas aprites šķērslis.

Pamatojums

Personu brīva pārvietošanās šajā gadījumā nav būtiska (šis princips ir Regulas Nr. 1408/71 
pamatā). Šeit būtiska drīzāk ir preču un pakalpojumu brīva aprite.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīm ir mehānisms, kā aprēķina 4. Dalībvalstīm ir mehānisms, kā aprēķina 
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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.

izdevumus, ko apdrošinātajai personai par 
citā dalībvalstī sniegtu veselības aprūpi 
atlīdzina valsts sociālās drošības sistēma.
Šā mehānisma pamatā ir taisnīgi un 
nediskriminējoši kritēriji, kas ir iepriekš 
zināmi, un izmaksas saskaņā ar šo 
mehānismu atlīdzina vismaz tādā apmērā, 
kāds par identisku vai līdzīgu veselības 
aprūpi tiktu nodrošināts piederības 
dalībvalstī. Šīs izmaksas ietver arī ceļu, ja 
rodas nepamatota kavēšanās vai nav 
pieejama ārstēšana retu slimību 
gadījumā, neierobežojot gadījumus, kad 
ārstēšana piederības dalībvalstī ir īpaši 
aizliegta.

Pamatojums

Ja apdrošinātas personas ir spiestas nepamatotas kavēšanās vai ārstēšanas nepieejamības (it 
sevišķi retu slimību gadījumā) dēļ veselības aprūpes saņemšanai doties uz citu dalībvalsti, arī 
ceļa izdevumi ir jāiekļauj attaisnotās izmaksās, ko piederības dalībvalsts veselības aprūpes 
sniedzējam ir jāatmaksā. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad ārstēšanās piederības 
dalībvalstī ir īpaši aizliegta.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
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
sistēma.

Piederības dalībvalsts nenosaka pienākumu 
pieprasīt iepriekšēju atļauju, lai varētu 
saņemt atlīdzību par ambulatorās veselības 
aprūpes izmaksām citā dalībvalstī vai par 
precēm, kas saistītas ar veselības aprūpi 
un kas pirktas citā dalībvalstī, ja tās
teritorijā sniegtas attiecīgas aprūpes 
izmaksas vai tās teritorijā nopirktu 
attiecīgu preču izmaksas būtu uzņēmusies
tās sociālās drošības sistēma.

Pamatojums
Ar veselības aprūpi saistītu preču (piemēram, medicīnas ierīču) iegāde bija galvenais 
jautājums spriedumā Decker lietā (minētajā gadījumā šī ierīce bija brilles), un tāpēc tā būtu 
jāiekļauj direktīvā, kuras mērķis ir kodificēt spriedumus Kohll un Decker lietās.
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Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
8. pants – Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stacionārā un specializētā aprūpe Stacionārā aprūpe

Grozījums Nr. 44

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.

2. Komisija, sadarbojoties un uzturot 
dialogu ar dalībvalstu iestādēm, kas 
atbildīgas par veselības jomu, 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.

Pamatojums

Tā ir laba prakse — sagatavojot šo īpašo sarakstu, sadarboties un uzturēt dialogu ar 
dalībvalstu iestādēm, kas atbildīgas par veselības jomu, jo slimības ir atšķirīgas un to 
ārstniecība visās dalībvalstīs nav vienāda.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Piederības dalībvalsts izņēmuma kārtā 
var izveidot iepriekšēju atļauju sistēmu, lai 
segtu citā dalībvalstī sniegtas stacionārās 
aprūpes izmaksas no valsts sociālās 
drošības sistēmas, ja:

a) veselības aprūpe, kurai nepieciešama 
attiecīgā pacienta uzturēšanās aprūpes 

a) veselības aprūpi var sniegt tikai 
medicīnas infrastruktūrā un tai parasti
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sniegšanas vietā vismaz vienu nakti; nepieciešama attiecīgā pacienta 
uzturēšanās aprūpes sniegšanas vietā;

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:

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 

i) dalībvalsts sociālās drošības 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. 

ii) dalībvalsts slimnīcu nozarē veicamās 
plānošanas un racionalizācijas mērķiem, 
lai nodrošinātu pietiekamu un pastāvīgu 
piekļuvi līdzsvarotai augstas kvalitātes 
stacionārajai aprūpei attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā un nepieļautu finanšu un 
tehnisko resursu, kā arī cilvēkresursu 
izšķērdēšanu.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja iepriekšējas atļaujas pieteikums ir 
iesniegts un atļauja ir saņemta, piederības 
dalībvalsts nodrošina, ka pacients avansā 
sedz tikai tās izmaksas, kas būtu radušās, 
ja veselības aprūpi sniegtu pacienta 
mītnes zemē saskaņā ar tās veselības 
aprūpes sistēmu. Attiecībā uz visām 
pārējām izmaksām dalībvalstīm ir 
jācenšas pārskaitīt līdzekļus tieši starp 
veselības aprūpes pakalpojumu 
apmaksātājiem un sniedzējiem.

Grozījums Nr. 47
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Neatkarīgi no procedūrām, kas ir tieši 
aizliegtas piederības dalībvalsts tiesību 
aktos, pacientiem, kas rindas kārtībā 
gaida ārstniecisko palīdzību piederības 
dalībvalstī, nevajag iepriekšēju atļauju, ja 
tās saņemšanai paredzētais laiks var 
nelabvēlīgi ietekmēt veselības stāvokli vai 
ārstnieciskās palīdzības saņemšanu, vai ja 
attiecīgo ārstēšanu konkrētai personai 
nevar nodrošināt piederības dalībvalstī.

Pamatojums

Pacientiem, kuru aprūpe nepamatoti kavējas, nevajag iepriekšēju atļauju. Tas pats attiecas uz 
pacientiem, kuri nevar saņemt aprūpi, jo tā nav pieejama piederības dalībvalstī. To nevajag 
tomēr uztvert kā paņēmienu, kas palīdz nodrošināt un finansēt ārstēšanu, kura tieši aizliegta 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Iepriekšēju atļauju nevajag 
pacientiem, kas rindas kārtībā gaida 
ārstēšanu savā mītnes zemē un kam 
steidzami nepieciešama aprūpe.

Pamatojums

Pacientiem, kas rindas kārtībā gaida ārstēšanu savā mītnes zemē un kam steidzami 
nepieciešama aprūpe, ir jādod iespēja laikus meklēt ārstēšanu citā dalībvalstī, nepieprasot 
iepriekšēju atļauju. Vajadzētu atzīt arī viņu tiesības uz pilnu aprūpes atlīdzību, kas bieži vien 
ir dārga,(tā, lai iepriekš par to pašiem nav jāmaksā), izcelsmes valstij par šiem izdevumiem 
maksājot tieši aprūpes sniedzējai valstij.

Grozījums Nr. 49
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Iepriekšēju atļauju nevajag personām, 
kas slimo ar retām slimībām.

Pamatojums

Tā kā vispār trūkst zināšanu un pieredzes valstu līmenī, pacientiem, kas slimo ar retām 
slimībām — gan diagnosticētām, gan nediagnosticētām —, jānodrošina tiesības izvēlēties 
vietu, kur saņemt veselības aprūpi bez iepriekšējas atļaujas pieprasīšanas. Vajadzētu atzīt arī 
viņu tiesības uz pilnu aprūpes atlīdzību, kas bieži vien ir dārga,(tā, lai iepriekš par to nav 
jāmaksā), izcelsmes valstij par šiem izdevumiem maksājot tieši aprūpes sniedzējai valstij, pat 
tad un jo īpaši tad, ja vajadzīgo aprūpi nesniedz piederības valstī, jo tieši tāpēc šīm personām 
jādodas uz ārzemēm.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
9. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.a Atļauju piešķiršanas sistēmai ir 
jābalstās uz kritērijiem, kas liedz 
kompetentajām iestādēm patvaļīgi vai 
diskriminējoši īstenot savas novērtēšanas 
tiesības.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja iepriekšēja atļauja ir piešķirta, 
piederības dalībvalsts cenšas panākt, ka 
visas turpmākās izmaksas pircējs atlīdzina 
tieši aprūpes sniedzējam.

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāveicina tiešie maksājumi, apdrošinātājiem piederības dalībvalstī sedzot 
pakalpojuma sniedzēja izmaksas ārstniecības dalībvalstī. Šajā gadījumā pacientiem nebūs jau 
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iepriekš jāuzņemas maksājumu nasta, kas var apgrūtināt piekļuvi aprūpei.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pacientu sūdzības saistībā ar 
iepriekšēju atļauju pieprasīšanu, 
ārstēšanas kvalitāti un maksājumiem 
izskatīs Eiropas ombuds.

Pamatojums

Jāļauj pacientiem paust savu viedokli ES līmenī, ja viņiem ir sūdzības par tādiem svarīgiem 
jautājumiem kā iepriekšējas atļaujas pieprasīšana, ārstēšanas kvalitāte un maksājumi.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
9. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Divu gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija veic priekšizpēti 
par norēķinu iestādes izveidi, lai sekmētu 
izmaksu atlīdzināšanu pāri robežām 
saskaņā ar šo direktīvu, starp veselības 
aprūpes sistēmām un valūtas zonām, un 
iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei, kā arī vajadzības gadījumā 
iesniedz likumdošanas priekšlikumu.

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāatvieglo izmaksu atlīdzināšana starp dalībvalstīm, nodrošinot, ka izmaksu 
noteikšana ir iespējami objektīva un taisnīga. Tas varētu būt veiksmīgs risinājums, lai 
sasniegtu šo mērķi.

Grozījums Nr. 54
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Piederības dalībvalstis nodrošina 
mehānismus, lai pēc pieprasījuma 
pacientus informētu par veselības aprūpes 
saņemšanu citā dalībvalstī un par 
piemērojamiem noteikumiem, inter alia, 
jebkurā gadījumā, kad kaitējumu izraisījusi 
citā dalībvalstī saņemta veselības aprūpe.
Pacientu organizācijām jāsadarbojas ar 
valsts kompetentajām iestādēm pacientu 
informēšanas un informācijas 
izplatīšanas procesā.

Pamatojums

Pacientu organizācijas sniedz vērtīgu atbalstu valstu kompetentajām iestādēm, kas tieši 
iesaistītas informācijas sniegšanā un izplatīšanā pacientiem.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Katrā dalībvalstī būs neatkarīgs 
konsultāciju centrs, kas dos padomus 
pacientiem par dažādiem aprūpes 
pakalpojumiem dalībvalstīs. Pamatojoties 
uz konsultāciju centru sniegto 
informāciju, pacienti pieņems lēmumu 
par sev vēlamo aprūpi.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās valsts pārrobežu 
aprūpes kontaktpunktus un paziņo 

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

paziņo Komisijai to nosaukumus un 
kontaktinformāciju. Šie valsts 
kontaktpunkti ir jāizveido efektīvi un 
pārredzami. Informāciju par tiem 
pienācīgi izplata dalībvalstīs, lai 
pacientiem būtu viegla piekļuve šai 
informācijai.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valsts pārrobežu veselības aprūpes 
kontaktpunktus var arī iekļaut dalībvalstīs 
pastāvošajos informācijas centros.

Pamatojums

Preambulas 36. apsvērumā ir skaidri noteikts, ka valsts kontaktpunktus var iekļaut 
pastāvošajās dalībvalstu struktūrās, un tas skaidri jānorāda direktīvas noteikumos. Tas 
nozīmē, ka dalībvalstīm nebūs jāuzņemas papildu administratīvs slogs saistībā ar šīs 
direktīvas īstenošanu.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalsts kontaktpunkts 
ciešā sadarbībā ar citām kompetentām
valsts iestādēm un ar citu dalībvalstu 
kontaktpunktiem, jo īpaši ar ārstniecības 
dalībvalsts kontaktpunktu, un ar Komisiju:

2. Piederības dalībvalsts kontaktpunkts 
ciešā sadarbībā ar citām kompetentajām
valsts iestādēm, bet neatkarīgi no tām, un 
ar citu dalībvalstu kontaktpunktiem, jo 
īpaši ar ārstniecības dalībvalsts 
kontaktpunktu, un ar Komisiju:

Pamatojums

Obligāti jānodrošina valsts kontaktpunktu un citu kompetento valsts iestāžu, piemēram, valsts 
veselības aprūpes dienestu, funkcionālā neatkarība, jo citādi kompetentajām iestādēm var 
rasties stimuls rīkoties pēc savām, nevis pacientu interesēm.
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Grozījums Nr. 59

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 garantijām, par 
personas datu aizsardzību, par aprūpes 
sniedzēju publisko vai privāto statusu, par 
atmaksāšanas procedūru un likmēm, par 
sūdzību procedūrām un par aizsardzības 
līdzekļiem, kas pieejami attiecībā uz citā 
dalībvalstī sniegto veselības aprūpi, un par 
piemērojamiem noteikumiem;

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vienkāršo starptautisku strīdu 
ārpustiesas izšķiršanas mehānismu izveidi 
attiecībā uz strīdiem, kas rodas pārrobežu 
veselības aprūpē.

d) sadarbībā ar ombudu vienkāršo 
starptautisku strīdu ārpustiesas izšķiršanas 
mehānismu izveidi attiecībā uz strīdiem, 
kas rodas pārrobežu veselības aprūpē;

Pamatojums

Ombuds ir neatkarīga iestāde, kas darbojas katrā dalībvalstī; tā galvenokārt analizē publisko 
pakalpojumu struktūru atsevišķas administratīvās procedūras, trūkumus vai fizisko rīcību, kas 
ierobežo vai aizskar fizisku vai juridisku personu likumīgās intereses. Šajā konkrētajā 
gadījumā ombuds var palīdzēt strīdu izšķiršanā.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) primārās aprūpes sniedzēji informē 
pacientus par valsts kontaktpunktu 
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pieejamību un funkciju piederības 
dalībvalstī.

Pamatojums

Primārās aprūpes sniedzēji, piemēram, ģimenes ārsti/plaša profila ārsti, visbiežāk ir pirmās 
kontaktpersonas, ja pacients grib saņemt medicīnas pakalpojumu. Tāpēc, lai pacienti būtu 
informēti par savām tiesībām uz pārrobežu veselības aprūpi, primārās aprūpes sniedzējiem 
pacienti jānosūta uz valsts kontaktpunktu, kur tie var saņemt pilnu informāciju par ārstēšanās 
iespējām.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
13. pants  2.a, 2.b un 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina savu 
kompetento iestāžu sadarbību, lai 
garantētu tās informācijas uzticamību, 
kura ir pieejama pacientiem saskaņā ar 
10. panta noteikumiem.
2.b Dalībvalstis sadarbojas, lai 
nodrošinātu turpmāku medicīnisko 
novērošanu un/vai iespējamo ārstēšanu 
pēc komplikācijām, kas radušās pēc 
ārzemēs saņemtas veselības aprūpes.
Ārstniecības dalībvalsts nodrošina 
piederības dalībvalstij, kas ir atbildīga par 
šādu novērošanu un/vai ārstēšanu, 
pārsūdzības iespējas, ja ir nodarīts 
kaitējums, un nodrošina piekļuvi pacienta 
slimības vēsturei.
2.c Izveido ES reģistru, kurā iekļauj 
profesionālus praktizējošus ārstus, kas 
izslēgti no kādas ES dalībvalsts ārstu 
reģistra vai uz kuriem attiecas 
ierobežojumi un disciplinārās procedūras, 
kuras ierosinājušas attiecīgās iestādes 
kādā ES dalībvalstī.

Pamatojums

Pienākumu sadarboties vajadzētu piemērot attiecībā uz 5. un 10. panta noteikumiem.
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Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja zāles dalībvalsts teritorijā ir atļautas 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 6. panta 
1. punktu, dalībvalstis nodrošina to, ka to 
teritorijā var izmantot receptes, ko 
konkrētam pacientam citā dalībvalstī 
izrakstījusi attiecīgi pilnvarota persona, un 
ka visu veidu ierobežojumi atsevišķu 
recepšu atzīšanai ir aizliegti, ja vien tie 
neatbilst darbībām, kas ir nepieciešamas un 
samērīgas ar cilvēka veselības aizsardzību, 
un ir nediskriminējoši, vai ir pamatoti ar 
likumīgām un attaisnotām bažām par 
atsevišķās receptes autentiskumu un saturu.

1. Ja zāles dalībvalsts teritorijā ir atļautas 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 6. panta 
1. punktu, dalībvalstis nodrošina to, ka to 
teritorijā var izmantot šo zāļu receptes, ko 
konkrētam pacientam citā dalībvalstī 
izrakstījusi attiecīgi pilnvarota persona, un 
ka visu veidu ierobežojumi atsevišķu 
recepšu atzīšanai ir aizliegti, ja vien tie 
neatbilst darbībām, kas ir nepieciešamas un 
samērīgas ar cilvēka veselības aizsardzību, 
un ir nediskriminējoši, vai ir pamatoti ar 
likumīgām un attaisnotām bažām par 
atsevišķās receptes autentiskumu un saturu.

Pamatojums

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir pamatoti ar likumīgām un attaisnotām 
bažām par atsevišķās receptes 
autentiskumu un saturu.

b) ir pamatoti ar likumīgām un attaisnotām 
bažām par atsevišķās receptes 
autentiskumu un saturu vai par zāļu 
izrakstītāja tiesībām izsniegt recepti.
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Pamatojums

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai vienkāršotu 1. punkta īstenošanu, 
Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
pieņem:

2. Lai vienkāršotu 1. punkta īstenošanu, 
Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
ierosina:

Pamatojums

Minētajiem pasākumiem būs ietekme uz veselības aprūpes speciālistu darbību un sabiedrības 
veselības aizsardzību. Jāļauj dalībvalstīm saglabāt savu kompetenci šajā jomā.

Grozījums Nr. 66

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 
receptes paraugu un uzlabo e-recepšu 
saderību;

a) pasākumus, kas farmaceitam vai citam 
veselības aprūpes speciālistam ļauj 
pārbaudīt receptes autentiskumu un to, vai 
zāles citā dalībvalstī ir izdevusi attiecīgi 
pilnvarota persona, proti, izstrādā Kopienas 
receptes paraugu un uzlabo e-recepšu 
saderību; tiks ņemti vērā un jau izstrādes 
sākumposmā tiks iekļauti datu 
aizsardzības pasākumi;
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Pamatojums

Saskaņā ar ieteikumu EDAU atzinumā ir svarīgi panākt augstu datu aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pasākumus, kas atvieglo zāļu 
izrakstītāju un to izsniedzēju saziņu, lai 
novērstu neskaidrības ap recepti;

Pamatojums
Eiropas recepšu atzīšanas sistēmai ir jānodrošina tiešs kontakts starp ārstiem un 
farmaceitiem. Šāds tiešs kontakts ir svarīgs priekšnoteikums, lai varētu atrisināt neskaidrības 
saistībā ar ārstēšanā izmantojamām zālēm, un to jau šobrīd plaši izmanto dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Direktīvas 14. pants attiecas arī uz 
receptēm tādu medicīnas ierīču piegādei, 
kuras atļautas saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ievaddaļa un a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem: Komisija pieņem:

a) sarakstu ar īpašiem kritērijiem un 
nosacījumiem, kas Eiropas references 
tīklam ir jāievēro, tostarp arī ar 
nosacījumiem un kritērijiem, kuri jāizpilda 
veselības aprūpes sniedzējiem, kas vēlas 

a) sarakstu ar īpašiem kritērijiem un 
nosacījumiem, kas Eiropas references 
tīklam ir jāievēro, tostarp arī vērā ņemamu 
retāk sastopamu slimību sarakstu un ar 
nosacījumiem un kritērijiem, kuri jāizpilda 
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iesaistīties Eiropas references tīklos, lai jo 
īpaši nodrošinātu to, ka:

veselības aprūpes sniedzējiem, kas vēlas 
iesaistīties Eiropas references tīklos, lai jo 
īpaši nodrošinātu to, ka:

Pamatojums

Komisijas direktīvas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā (8.3. punkts) ir teikts, ka Eiropas 
references tīkliem galvenokārt jānodrošina „veselības aprūpe pacientiem, kuru apstākļi prasa 
īpašu resursu vai speciālo zināšanu koncentrēšanu, lai varētu sniegt pieejamu, kvalitatīvu un 
rentablu aprūpi”. Tam jāatspoguļojas arī attiecīgajā direktīvas pantā.

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts - ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pasākumus, ar kuriem nodrošina 
ģeogrāfisku piekļuvi Eiropas references 
tīkliem un pieņemamu maksu par šo 
piekļuvi.

Pamatojums

Ja organizē konkrētu specializēto ārstēšanu Eiropas līmenī, tad jānodrošina, lai tā arī 
turpmāk būtu pieejama.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Telemedicīna

Telemedicīnas speciālisti, kas veic 
pacientu veselības aprūpi Eiropas 
Savienībā, reģistrējas reglamentējošā 
medicīnas iestādē dalībvalstī, no kuras 
sniedz telemedicīnas pakalpojumus.
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Pamatojums

Reglamentējošām medicīnas iestādēm ES dalībvalstīs ir jāreglamentē visu to ārstu darbība, 
kuri veic pacientu veselības aprūpi attiecīgajās dalībvalstīs, neatkarīgi no tā, vai 
praktizējošais ārsts nodrošina šādu ārstēšanu.

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
17. pants - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbība jaunās tehnoloģijas pārvaldē 
veselības jomā

Sadarbība tehnoloģijas pārvaldē veselības 
jomā

Pamatojums

Piedāvātajam tīklam jādarbojas saskaņā ar labas pārvaldes principiem, kuri noteikti 
Komisijas Baltajā grāmatā par Eiropas pārvaldi (2001. gads), jo īpaši attiecībā uz atklātumu, 
pārskatatbildību, efektivitāti un saskaņotību. Sadarbībai attiecībā uz veselības tehnoloģijas 
novērtējumu būtu jāveicina pārredzamas, objektīvas, iesaistošas un savlaicīgas procedūras.
Komisijai vajadzētu atļaut tikai tādas veselības tehnoloģijas novērtējuma iestādes, kuras 
atbilst šiem standartiem. Šis grozījums ir saistīts ar 43. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 73

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Komisija, apspriežoties ar 
Eiropas Parlamentu, izstrādā tīkla 
darbības pamatnoteikumus, kuri balstās 
uz labas pārvaldes principiem, tostarp 
pārredzamību, objektivitāti, taisnīgām 
procedūrām un plašu un pilnīgu 
ieinteresēto personu iesaisti, lai tiktu 
pārstāvētas visas attiecīgās sabiedrības 
grupas, tostarp veselības aprūpes 
speciālisti, pacienti, pētnieki un ražotāji.

Pamatojums

Piedāvātajam tīklam jādarbojas saskaņā ar labas pārvaldes principiem, kuri noteikti 
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Komisijas Baltajā grāmatā par Eiropas pārvaldi (2001. gads), jo īpaši attiecībā uz atklātumu, 
pārskatatbildību, efektivitāti un saskaņotību. Sadarbībai attiecībā uz veselības tehnoloģijas 
novērtējumu būtu jāveicina pārredzamas, objektīvas, iesaistošas un savlaicīgas procedūras.
Komisijai vajadzētu atļaut tikai tādas veselības tehnoloģijas novērtējuma iestādes, kuras 
atbilst šiem standartiem. Šis grozījums ir saistīts ar 43. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – aa, ab un ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) rast ilgtspējīgus veidus, kā līdzsvarot 
mērķus, kuri attiecas uz piekļuvi zālēm, 
atlīdzību par inovācijām un veselības 
aprūpes budžetu pārvaldību;
ab) izstrādāt pārskatāmas, objektīvas, 
iesaistošas un savlaicīgas procedūras un 
metodes, ar kurām var līdzsvarot visus 
mērķus;
ac) nodrošināt visu ieinteresēto 
sabiedrības grupu, bet jo īpaši pacientu, 
medicīnas nozares pārstāvju, pētnieku un 
ražotāju, iesaisti;

Pamatojums

Piedāvātajam tīklam jādarbojas saskaņā ar labas pārvaldes principiem, kuri noteikti 
Komisijas Baltajā grāmatā par Eiropas pārvaldi (2001. gads), jo īpaši attiecībā uz atklātumu, 
pārskatatbildību, efektivitāti un saskaņotību. Sadarbībai attiecībā uz veselības tehnoloģijas 
novērtējumu būtu jāveicina pārredzamas, objektīvas, iesaistošas un savlaicīgas procedūras.
Komisijai vajadzētu atļaut tikai tādas veselības tehnoloģijas novērtējuma iestādes, kuras 
atbilst šiem standartiem. Šis grozījums ir saistīts ar 43. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalstīt objektīvas, uzticamas, laikus 
sagatavotas, pārredzamas un tālāk 
nododamās informācijas sniegšanu par 
veselības tehnoloģijas efektivitāti īsā un 

b) atbalstīt objektīvas, uzticamas, laikus 
sagatavotas, pārredzamas un tālāk 
nododamās informācijas sniegšanu par 
veselības tehnoloģijas efektivitāti īsā un 
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ilgā laikā un valsts iestādēm un struktūrām 
nodrošināt efektīvu šādas informācijas 
apmaiņas iespēju.

ilgā laikā, kā arī tās iespējamām 
blakusparādībām un ietekmi uz 
sabiedrību, un valsts iestādēm un 
struktūrām nodrošināt efektīvu šādas 
informācijas apmaiņas iespēju.

Pamatojums

Šajā pantā paredzēta sadarbība starp iestādēm, kas atbildīgas par veselības tehnoloģijas 
ietekmes novērtējumu veselības aprūpes jomā. Šīm iestādēm ir informācija ne tikai par 
tehnoloģiju efektivitāti, bet arī par iespējamām blakusparādībām un sabiedrībā izraisītajām 
izmaiņām. Tāpēc ir jāapmainās ar informāciju arī par šiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
17. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izraugās iestādes un 
struktūras, kas piedalās 1. punktā minētajā 
sadarbības tīklā, un paziņo Komisijai šo 
iestāžu un struktūru kontaktinformāciju.

3. Dalībvalstis izraugās iestādes un 
struktūras, kas piedalās 1. punktā minētajā 
sadarbības tīklā. Komisija ļauj pievienoties 
tīklam tikai iestādēm, kuras ievēro labas 
pārvaldes principus.

Pamatojums

Piedāvātajam tīklam jādarbojas saskaņā ar labas pārvaldes principiem, kuri noteikti 
Komisijas Baltajā grāmatā par Eiropas pārvaldi (2001. gads), jo īpaši attiecībā uz atklātumu, 
pārskatatbildību, efektivitāti un saskaņotību. Sadarbībai attiecībā uz veselības tehnoloģijas 
novērtējumu būtu jāveicina pārredzamas, objektīvas, iesaistošas un savlaicīgas procedūras.
Komisijai vajadzētu atļaut tikai tādas veselības tehnoloģijas novērtējuma iestādes, kuras 
atbilst šiem standartiem. Šis grozījums ir saistīts ar 43. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
17. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto procedūru pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai izveidotu un pārvaldītu šo 
sadarbības tīklu, un nosaka, ar kādu 

4. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto procedūru pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai izveidotu un pārvaldītu šo 
sadarbības tīklu atbilstoši iepriekš 
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informāciju jāapmainās. noteiktajiem mērķiem, un nosaka, ar kādu 
informāciju jāapmainās.

Pamatojums

Piedāvātajam tīklam jādarbojas saskaņā ar labas pārvaldes principiem, kuri noteikti 
Komisijas Baltajā grāmatā par Eiropas pārvaldi (2001. gads), jo īpaši attiecībā uz atklātumu, 
pārskatatbildību, efektivitāti un saskaņotību. Sadarbībai attiecībā uz veselības tehnoloģijas 
novērtējumu būtu jāveicina pārredzamas, objektīvas, iesaistošas un savlaicīgas procedūras.
Komisijai vajadzētu atļaut tikai tādas veselības tehnoloģijas novērtējuma iestādes, kuras 
atbilst šiem standartiem. Šis grozījums ir saistīts ar 43. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 78

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 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, proti, 
Direktīvas 95/46/EK 8. panta 4. punktu.

Pamatojums

Direktīvas 95/46/EK 8. panta 4. punktā ir noteiktas konkrētas prasības attiecībā uz veselības 
datu turpmāko izmantošanu.

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis Komisijai vismaz reizi gadā
nosūta 1. punktā minētos datus, izņemot 
datus, kas jau ir savākti saskaņā ar 

2. Dalībvalstis Komisijai vajadzības 
gadījumā nosūta 1. punktā minētos datus, 
izņemot datus, kas jau ir savākti saskaņā ar 
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Direktīvu 2005/36/EK. Direktīvu 2005/36/EK. Jau iepriekš 
pienācīgi norādīs, ka ir jāizvērtē šādas 
likumīgas pārsūtīšanas vajadzība.

Pamatojums

Pildot pienākumu nosūtīt datus Komisijai, ir svarīgi izvērtēt šā pasākuma nepieciešamību, 
nevis biežumu.

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
paredzētais termiņš ir trīs mēneši. Ja 
pasākumu izpilde ir saistīta ar personas 
datu apstrādi, ir jāapspriežas ar Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāju.

Pamatojums

Ieteikumā, kas ietverts EDAU atzinumā, ir norādīts, ka svarīgi apspriesties par šiem 
jautājumiem ar EDAU.

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija piecu gadu laikā pēc 22. panta 
1. punktā minētās dienas sagatavo 
ziņojumu par šīs direktīvas darbību un 
iesniedz to Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Komisija piecu gadu laikā pēc 22. panta 
1. punktā minētās dienas sagatavo 
ziņojumu par šīs direktīvas darbību un
iesniedz to Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Šajā ziņojumā īpašu uzmanību 
pievērš tam, kā šīs direktīvas piemērošana 
ietekmē pacientu mobilitāti un veselības 
aprūpes sistēmā iesaistītās personas visās 
dalībvalstīs. Vajadzības gadījumā 
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Komisija ietver ziņojumā priekšlikumus 
tiesību aktu grozījumiem.

Šim nolūkam un neskarot 22. pantu, 
dalībvalstis paziņo Komisijai visus 
pasākumus, ko tās ir ieviesušas, grozījušas 
vai saglabājušas, lai īstenotu 8. un 
9. pantā noteiktās procedūras.

Šim nolūkam un neskarot 22. pantu, 
dalībvalstis paziņo Komisijai visus 
pasākumus, ko tās veic, lai īstenotu šo 
direktīvu.

Pamatojums

Jāprecizē daži aspekti, kas būs jāietver novērtējuma ziņojumā, kuru turpmāk sniegs ik pēc 
trim gadiem.
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