
AM\764262LV.doc PE418.360v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2008/0142(COD)

23.1.2009

GROZĪJUMI Nr.
557 - 706

Ziņojuma projekts
John Bowis
(PE415.355v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pacienta 
tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē

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



PE418.360v01-00 2/92 AM\764262LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\764262LV.doc 3/92 PE418.360v01-00

LV

Grozījums Nr. 557
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots

Noteikumi, ko piemēro citā dalībvalstī 
sniegtai veselības aprūpei

1.  Ja veselības aprūpi sniedz citā 
dalībvalstī, nevis tajā, kurā pacients ir 
apdrošināts, vai citā dalībvalstī, nevis tajā, 
kurā veselības aprūpes sniedzējs ir 
rezidents, ir reģistrēts vai veic 
uzņēmējdarbību, šādu veselības aprūpi 
saskaņā ar 5. pantu reglamentē 
ārstniecības dalībvalsts noteikumi.
2.  Šo pantu nepiemēro attiecībā uz 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.

Or. hu

Pamatojums

Lai gan mēs atbalstām 11. pantā izklāstīto principu, ar ko nosaka ārstniecības dalībvalsts 
noteikumu piemērošanu pārrobežu veselības aprūpes gadījumā, taču to regulē 5. pantā.

Direktīvas 11. panta 2. punktā noteikta Direktīvas 2005/36/EK piemērošanas joma, t. i., 
noteikumi par dalībvalstu profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu — saistībā ar profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu. Šis jautājums nav jāapskata šajā pantā, jo abu direktīvu saikne 
precizēta 3. pantā. 
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Grozījums Nr. 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja veselības aprūpi sniedz citā 
dalībvalstī, nevis tajā, kurā pacients ir 
apdrošināts, vai citā dalībvalstī, nevis tajā, 
kurā veselības aprūpes sniedzējs ir 
rezidents, ir reģistrēts vai veic 
uzņēmējdarbību, šādu veselības aprūpi 
reglamentē ārstniecības dalībvalsts 
noteikumi.

1. Ja veselības aprūpi sniedz citā 
dalībvalstī, nevis tajā, kurā pacients ir 
apdrošināts, šādu veselības aprūpi saskaņā 
ar 5. pantu reglamentē ārstniecības 
dalībvalsts noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātās direktīvas nolūks ir atspoguļot tikai pārrobežu sadarbību un pacientu mobilitātes 
gadījumus, t. i., gadījumus, kad individuāli pacienti izmanto veselības aprūpes pakalpojumus 
ārzemēs; tāpēc būtu jāsvītro atsauce uz citiem veselības aprūpes veidiem.
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Grozījums Nr. 559
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārrobežu veselības aprūpes 
kontaktpunkti dalībvalstīs

svītrots

1. Dalībvalstis izraugās valsts pārrobežu 
aprūpes kontaktpunktus un paziņo 
Komisijai to nosaukumus un 
kontaktinformāciju.
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:
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;
b) pacientiem palīdz aizsargāt to tiesības 
un meklēt piemērotu aizsardzības līdzekli 
gadījumā, ja citā dalībvalstī sniegta 
veselības aprūpe izraisa kaitējumu; valsts 
kontaktpunkts jo īpaši informē pacientus 
par iespējām noregulēt strīdus, palīdzēt
noteikt konkrētajam gadījumam atbilstošo 
strīda ārpustiesas izšķiršanas mehānismu 
un pacientiem vajadzības gadījumā 
palīdzētu uzraudzīt attiecīgā strīda gaitu;
c) vāc detalizētu informāciju par valsts 
struktūrām, kas nodrošina strīdu 
izšķiršanu ārpustiesas ceļā, un veicina 
sadarbību ar šīm struktūrām;
d) vienkāršo starptautisku strīdu 
ārpustiesas izšķiršanas mehānismu izveidi 
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attiecībā uz strīdiem, kas rodas pārrobežu 
veselības aprūpē.
3. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. 
punktā noteikto procedūru nosaka:
a) pasākumus, kas nepieciešami šajā 
pantā minētās valsts kontaktpunktu 
grupas pārvaldībai;
b) to datu veidu, ko grupa vāc un ar ko 
apmainās;
c) vadlīnijas par informāciju, ko 
pacientiem sniedz saskaņā ar šā panta 
2. punkta a) apakšpunktu.

Or. pl

Pamatojums

Nepamatoti tiek dublētas dalībvalstīs jau pastāvošās administratīvās struktūras.

Grozījums Nr. 560
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl
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Grozījums Nr. 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Grozījums Nr. 562
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot dalībvalstu veselības aprūpes 
sistēmas īpatnības, dalībvalstis no 
pastāvošām struktūrām izraugās centrālos 
pārrobežu veselības aprūpes 
kontaktpunktus un paziņo Komisijai to 
nosaukumu un kontaktinformāciju.

Or. fr

Pamatojums

Šādu kontaktpunktu izveidē būtu jāievēro dalībvalstu veselības aprūpes sistēmu uzbūve 
saskaņā ar Līgumu noteikumiem.
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Grozījums Nr. 563
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis izraugās valsts pārrobežu 
veselības aprūpes kontaktpunktus un 
paziņo Komisijai to nosaukumus un 
kontaktinformāciju. Šie valstu 
kontaktpunkti būtu jāizveido efektīvi un 
pārredzami. Informāciju par to esamību 
izplata dalībvalstīs, lai pacientiem būtu 
viegla piekļuve informācijai.

Or. en

Pamatojums

Lai pacienti varētu izmantot tiesības uz pārrobežu veselības aprūpi, ir būtiski sniegt viegli 
pieejamu informāciju.

Grozījums Nr. 564
Claude Turmes, Margrete Auken

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 kompetentām 
valsts iestādēm un ar citu dalībvalstu 
kontaktpunktiem, un ar Komisiju:

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 

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

b) apkopo pārredzamu un būtisku 
informāciju par veselības aprūpes 
speciālistu mobilitāti un apmainās ar šo 
informāciju ar citām kompetentajām 
veselības aprūpes regulatīvajām iestādēm; 
šajā informācijā iekļauj datus par 
sankcijām un saistībām, kas izriet no 
noziedzīgas darbības un profesionālās 
ētikas pārkāpumiem, un par sodiem, kādi 
noteikti par neatbilstīgu praksi;

c) vāc detalizētu informāciju par valsts 
struktūrām, kas nodrošina strīdu 
izšķiršanu ārpustiesas ceļā, un veicina 
sadarbību ar šīm struktūrām;
d) vienkāršo starptautisku strīdu 
ārpustiesas izšķiršanas mehānismu izveidi 
attiecībā uz strīdiem, kas rodas pārrobežu 
veselības aprūpē.

Or. en

Pamatojums

Kontaktpunkti nespēs sniegt informāciju par veselības aprūpi, ko nodrošina visās citās 
dalībvalstīs. Kontaktpunktu uzdevumos neietilpst juriskonsulta pienākumi.

Grozījums Nr. 565
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

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, 
vajadzības gadījumā izmantojot tīmekļa 
vietni, ciešā sadarbībā ar citām 
kompetentām valsts iestādēm un ar citu 
dalībvalstu kontaktpunktiem, jo īpaši ar 
ārstniecības dalībvalsts kontaktpunktu, un 
ar Komisiju:

Or. nl
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Grozījums Nr. 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piederības dalībvalsts valsts 
kontaktpunkts pacientiem sniedz viņu 
pieprasīto kontaktinformāciju par citu 
dalībvalstu kontaktpunktiem.

Or. es

Pamatojums

Šajā pantā noteikts pienākums dalībvalstīm sniegt informāciju par citās dalībvalstīs pieejamo 
informāciju, un tādēļ tām tiek uzlikts pārmērīgs papildu slogs. Informācija būtu pastāvīgi 
jāatjaunina, jo tikai tāda tā būtu derīga iedzīvotājiem, bet tas nešķiet viegli īstenojams.  Būtu 
pietiekami, ja katrai dalībvalstij būtu pienākums sniegt informāciju par tās teritorijā sniegto 
veselības aprūpi un kontaktinformāciju par valstu kontaktpunktiem citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 567
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts– ievaddaļa

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 kompetentām 
valsts iestādēm, ar citu dalībvalstu 
kontaktpunktiem, jo īpaši ar ārstniecības 
dalībvalsts kontaktpunktu, ar pacientu 
organizācijām un ar Komisiju:

Or. en

Pamatojums

Pacientu organizācijām arī būtu jāsadarbojas ar valstu kontaktpunktiem un kompetentajām 
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valsts iestādēm pacientu informēšanas un informācijas izplatīšanas procesā. Komisijai tās 
būtu arī jāiesaista, izstrādājot un pieņemot vadlīnijas par informāciju pacientiem, kurās būtu 
jāatspoguļo tie kvalitātes principi attiecībā uz informāciju pacientiem, kurus nesen pieņēma 
augsta līmeņa farmaceitiskā forumā.

Grozījums Nr. 568
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts– ievaddaļa

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 kompetentām 
iestādēm un ar citu dalībvalstu 
kontaktpunktiem, jo īpaši ar ārstniecības 
dalībvalsts kontaktpunktu, un ar Komisiju:

Or. en

Pamatojums

Sadarbībā būtu jāiesaista ne tikai valsts iestādes, bet arī visas atbilstīgās kompetentās 
iestādes. 

Grozījums Nr. 569
Dagmar Roth-Behrendt

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) izbraucošiem pacientiem sniedz un 
izplata informāciju par veselības aprūpes 
saņemšanu citā dalībvalstī un par 
noteikumiem un nosacījumiem, kurus 
piemēro, jo īpaši par to tiesībām, kas 
saistītas ar pārrobežu veselības aprūpi; 
valstu kontaktpunkti arī palīdz 
izbraucošiem pacientiem aizsargāt to 
tiesības un meklēt piemērotu aizsardzības 
līdzekli gadījumā, ja citā dalībvalstī 
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sniegtā veselības aprūpe izraisa 
kaitējumu; valsts kontaktpunkts jo īpaši 
informē pacientus par iespējām noregulēt 
strīdus, palīdzēt noteikt konkrētajam 
gadījumam atbilstošo strīda ārpustiesas 
izšķiršanas mehānismu un pacientiem 
vajadzības gadījumā palīdz uzraudzīt 
attiecīgā strīda gaitu;

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu valstu kontaktpunktu pienācīgu darbību, ir svarīgi definēt to uzdevumus saskaņā 
ar pacientu vajadzībām. Tāpēc ir nepieciešams noteikt atšķirības starp ieceļojošiem un 
izbraucošiem pacientiem un attiecīgi pielāgot nepieciešamos pienākumus.

Grozījums Nr. 570
Dorette Corbey

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 pēc viņu pieprasījuma 
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;

Or. nl
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Grozījums Nr. 571
Peter Liese

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 piemērojamiem 
kvalitātes un drošības valsts standartiem, 
par personas datu aizsardzību, par sūdzību 
procedūrām un par aizsardzības līdzekļiem, 
kas pieejami attiecībā uz sniegto veselības 
aprūpi;

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzēts valsts kontaktpunktiem uzdot pārāk daudz uzdevumu. Tiem 
praktiski būs gandrīz neiespējami sniegt visu šo informāciju. Būtiski ir izveidot vienu punktu, 
kurā varētu saņemt visu informāciju par veselības aprūpes sniegšanu šajā konkrētajā 
dalībvalstī. 

Grozījums Nr. 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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 objektīvu 
vispārīgu informāciju, jo īpaši par to 
tiesībām, kas saistītas ar pārrobežu 
veselības aprūpi, kā arī informāciju par
kvalitāti un drošību, par personas datu 
aizsardzību, par sūdzību procedūrām un 
par aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami 
attiecībā uz citā dalībvalstī sniegtu aprūpi, 
un par piemērojamiem noteikumiem. Nav 
jāsniedz ieteikumi par pakalpojumu 
sniedzējiem (to vērtējuma skala); 
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Or. de

Pamatojums

Valstu kontaktpunktiem būtu jāsniedz objektīva informācija, piemēram, kvalitātes pārskati, 
kuri ir brīvi pieejami, taču nav jāveido vai jāpublisko „sacensību rezultātu” tabulas vai 
skalas.

Grozījums Nr. 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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, kuri ir citu dalībvalstu 
valstspiederīgie, pēc viņu pieprasījuma 
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 konkrētajā dalībvalstī sniegto 
veselības aprūpi, un par piemērojamiem 
noteikumiem;

Or. es

Pamatojums

Šajā pantā noteikts pienākums dalībvalstīm sniegt informāciju par citās dalībvalstīs pieejamo 
informāciju, un tādēļ tām tiek uzlikts pārmērīgs papildu slogs. Informācija būtu pastāvīgi 
jāatjaunina, jo tikai tāda tā būtu derīga iedzīvotājiem, bet tas nešķiet viegli īstenojams.  Būtu 
pietiekami, ja katrai dalībvalstij būtu pienākums sniegt informāciju par tās teritorijā sniegto 
veselības aprūpi un kontaktinformāciju par valstu kontaktpunktiem citās dalībvalstīs.



AM\764262LV.doc 15/92 PE418.360v01-00

LV

Grozījums Nr. 574
Marianne Thyssen

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

Or. nl

Pamatojums

Saistībā ar pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumiem problēmas rada informācijas 
trūkums par veselības aprūpes sniedzēju juridisko statusu. Jāsniedz skaidrāka informācija 
dalībvalstīm attiecībā uz privāto vai publisko statusu, lai izvairītos no finansiālām 
problēmām, kas varētu rasties sakarā ar pārrobežu veselības aprūpes sniedzēju privāto 
statusu.

Grozījums Nr. 575
Evangelia Tzampazi

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 

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 
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sniegtu aprūpi, un par piemērojamiem 
noteikumiem;

sniegto veselības aprūpi, par veselības 
aprūpes iespēju pieejamības līmeni 
dalībvalstīs un par piemērojamiem 
noteikumiem; 

Or. en

Pamatojums

Priekšnoteikums, lai persona ar invaliditāti varētu apsvērt izvēli par veselības aprūpes 
saņemšanu citā dalībvalstī, ir informācija par tās pieejamību personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr. 576
Richard Seeber

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, kā 
arī informāciju par kvalitāti un drošību, 
par personas datu aizsardzību, par sūdzību 
procedūrām un par aizsardzības līdzekļiem, 
kas pieejami attiecībā uz citā dalībvalstī 
sniegto veselības aprūpi, un par 
piemērojamiem noteikumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 577
Iles Braghetto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pacientiem sniedz un izplata 
informāciju, jo īpaši par to tiesībām, kas 
saistītas ar pārrobežu veselības aprūpi, un 
kvalitātes un drošības garantijām, par 

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

personas datu aizsardzību, par sūdzību 
procedūrām un par aizsardzības līdzekļiem, 
kas pieejami attiecībā uz citā dalībvalstī 
sniegto veselības aprūpi, un par 
piemērojamiem noteikumiem; sniedz un 
izplata informāciju par izcilības centriem 
vai veselības aprūpes iestādēm, kuru 
darbība uzskatāma par īpaši efektīvu 
konkrētu slimību ārstēšanā;

Or. it

Pamatojums

Vienlaikus ar informāciju par tiesībām būtu jāsniedz arī informācija par izcilības centriem.

Grozījums Nr. 578
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pacientiem palīdz jautājumos, kas 
saistīti ar izdevumu atlīdzināšanu, un 
nodrošina, ka pacientu izdevumus 
nekavējoties atmaksā;

Or. sv

Pamatojums

Ļoti svarīgi, lai pacienti no valstu kontaktpunktiem saņemtu arī palīdzību ar izdevumu 
atlīdzināšanu saistītos jautājumos. Šo jautājumu risināšana pacientiem varētu būt grūta un 
sarežģīta, un saistībā ar to valstu kontaktpunkti var palīdzēt, sniedzot aktīvu atbalstu un 
konsultācijas.
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Grozījums Nr. 579
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

c) vāc detalizētu informāciju par valsts 
struktūrām, kas nodrošina strīdu 
izšķiršanu ārpustiesas ceļā, un veicina 
sadarbību ar šīm struktūrām;
d) vienkāršo starptautisku strīdu 
ārpustiesas izšķiršanas mehānismu izveidi 
attiecībā uz strīdiem, kas rodas pārrobežu 
veselības aprūpē.

Or. de

Grozījums Nr. 580
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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palīdzētu uzraudzīt attiecīgā strīda gaitu;

Or. en

Pamatojums

Valstu kontaktpunkti būs informācijas avoti par veselības aprūpes sistēmām un saiknes ar tām 
citās dalībvalstīs. Tie nespēs sniegt individualizētu atbalstu un konsultāciju vai nespēs 
darboties kā individuālu pacientu aizstāvji. 

Grozījums Nr. 581
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ieceļojošiem pacientiem sniedz un 
izplata informāciju, par pašreizējiem 
valsts kvalitātes un drošības standartiem, 
personas datu aizsardzību, par sūdzību 
procedūrām un par aizsardzības 
līdzekļiem, kas pieejami attiecībā uz šajā 
dalībvalstī saņemto veselības aprūpi.
Valsts kontaktpunkts vajadzības gadījumā 
jo īpaši informē pacientus par iespējām 
noregulēt strīdus un palīdzēt noteikt 
konkrētajam gadījumam atbilstošo strīda 
ārpustiesas izšķiršanas mehānismu;

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu valstu kontaktpunktu pienācīgu darbību, ir svarīgi definēt to uzdevumus saskaņā 
ar pacientu vajadzībām. Tāpēc ir nepieciešams noteikt atšķirības starp ieceļojošiem un 
izbraucošiem pacientiem un attiecīgi pielāgot nepieciešamos pienākumus.



PE418.360v01-00 20/92 AM\764262LV.doc

LV

Grozījums Nr. 582
Evangelia Tzampazi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Visai informācijai ir jābūt pieejamai personām ar invaliditāti, lai viņi varētu izmantot savas 
tiesības.

Grozījums Nr. 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) pacientiem, kuri ir citu dalībvalstu 
valstspiederīgie, pēc viņu lūguma palīdz 
aizsargāt to tiesības un meklēt piemērotu 
aizsardzības līdzekli gadījumā, ja 
attiecīgajā dalībvalstī sniegtā veselības 
aprūpe izraisa kaitējumu; valsts 
kontaktpunkts pēc pieprasījuma jo īpaši 
informē pacientus, kuri ir citu dalībvalstu 
valstspiederīgie, par iespējām noregulēt 
strīdus, palīdzēt noteikt konkrētajam 
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gadījumam atbilstošo strīda ārpustiesas 
izšķiršanas mehānismu un pacientiem 
vajadzības gadījumā palīdzētu uzraudzīt 
attiecīgā strīda gaitu;

Or. es

Pamatojums

Šajā pantā noteikts pienākums dalībvalstīm sniegt informāciju par citās dalībvalstīs pieejamo 
informāciju, un tādēļ tām tiek uzlikts pārmērīgs papildu slogs. Informācija būtu pastāvīgi 
jāatjaunina, jo tikai tāda tā būtu derīga iedzīvotājiem, bet tas nešķiet viegli īstenojams.  Būtu 
pietiekami, ja katrai dalībvalstij būtu pienākums sniegt informāciju par tās teritorijā sniegto 
veselības aprūpi un kontaktinformāciju par valstu kontaktpunktiem citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 584
Frieda Brepoels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) palīdz pacientiem īstenot savas 
tiesības piekļūt savai slimības vēsturei, kā 
noteikts 6. panta 5. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 585
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) palīdz pacientiem vajadzības gadījumā 
aizstāvēt procesuālās garantijas saskaņā 
ar šīs direktīvas 9. pantu, sazinoties ar 
kompetentajām valsts iestādēm;

Or. en
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Pamatojums

Valstu kontaktpunktiem būtu jāspēj palīdzēt pacientiem aizstāvēt viņu tiesības, kā paredz šī 
direktīva, pret valstu iestādēm piederības dalībvalstī, ja tās pieņem lēmumus par tiesībām uz 
veselības aprūpi citā dalībvalstī. Kontaktpunkts varētu, piemēram, sazināties ar atbildīgo 
iestādi, ja konkrētā gadījumā nav ievērots termiņš administratīvu lēmumu pieņemšanai.

Grozījums Nr. 586
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vāc detalizētu informāciju par valsts 
struktūrām, kas nodrošina strīdu 
izšķiršanu ārpustiesas ceļā, un veicina 
sadarbību ar šīm struktūrām;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu valstu kontaktpunktu pienācīgu darbību, ir svarīgi definēt to uzdevumus saskaņā 
ar pacientu vajadzībām. Tāpēc ir nepieciešams noteikt atšķirības starp ieceļojošiem un 
izbraucošiem pacientiem un attiecīgi pielāgot nepieciešamos pienākumus.

Grozījums Nr. 587
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vāc detalizētu informāciju par valsts 
struktūrām, kas nodrošina strīdu 
izšķiršanu ārpustiesas ceļā, un veicina 
sadarbību ar šīm struktūrām;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Valstu kontaktpunkti būs informācijas avoti par veselības aprūpes sistēmām un saiknes ar tām 
citās dalībvalstīs. Tie nespēs sniegt individualizētu atbalstu un konsultāciju vai nespēs 
darboties kā individuālu pacientu aizstāvji. 

Grozījums Nr. 588
Dagmar Roth-Behrendt

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu valstu kontaktpunktu pienācīgu darbību, ir svarīgi definēt to uzdevumus saskaņā 
ar pacientu vajadzībām. Tāpēc ir nepieciešams noteikt atšķirības starp ieceļojošiem un 
izbraucošiem pacientiem un attiecīgi pielāgot nepieciešamos pienākumus.

Grozījums Nr. 589
Linda McAvan

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.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Valstu kontaktpunkti būs informācijas avoti par veselības aprūpes sistēmām un saiknes ar tām 
citās dalībvalstīs. Tie nespēs sniegt individualizētu atbalstu un konsultāciju vai nespēs 
darboties kā individuālu pacientu aizstāvji.

Grozījums Nr. 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Ierosinājums šo punktu svītrot un iekļaut to 9. panta 5. punktā (sk. grozījumu 12. panta 
2. punkta b) apakšpunktam), jo par šādu darbību ir atbildīgas dalībvalstis, nevis pārrobežu 
veselības aprūpes valstu kontaktpunkti.

Grozījums Nr. 591
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sniedz skaidrojumu attiecībā uz 
paralēliem pārrobežu veselības aprūpes 
pasākumiem (noteikumi Padomes Regulā 
(EEK) Nr. 1408/71 un šajā direktīvā).

Or. nl
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Grozījums Nr. 592
Evangelia Tzampazi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) palīdz pacientiem no mazāk 
aizsargātām iedzīvotāju grupām īstenot 
tiesības, kā paredz šī direktīva, ar mērķi 
veicināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības 
aprūpei.

Or. en

Pamatojums

Mēģinājums izvairīties no tā, ka mazāk aizsargātas grupas tiek vēl vairāk atstumtas no 
piekļuves veselības aprūpei salīdzinājumā ar citām personām, kā arī no tās izmantošanas. 

Grozījums Nr. 593
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) vienkāršo pacientu piekļuvi Eiropas 
references tīkliem.

Or. fr

Pamatojums

Lai piedalītos Eiropas references tīklos, ir jāievēro šīs direktīvas 15. panta nosacījumi. Tie 
varētu atsevišķām dalībvalstīm šo piekļuvi liegt, un tas negatīvi ietekmētu tos šo dalībvalstu 
pilsoņus, kuri cieš no slimībām, kuras var ārstēt references centros.
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Grozījums Nr. 594
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 19. panta 
2. punktā noteikto procedūru nosaka:

3. Komisija un dalībvalstis sadarbojas, lai 
noteiktu: 

Or. en

Pamatojums

Valstu kontaktpunktu sniegtās informācijas būtība būs atkarīga no to veselības sistēmu 
būtības un no to datu veida, ko tās jau vāc. Tāpēc ir atbilstīgi, ka dalībvalstis sadarbojas ar 
Komisiju, lai noteiktu šos pasākumus.

Grozījums Nr. 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
noteikto procedūru nosaka:

3. Dalībvalstis, izmantojot Komisijas 
atbalstu, saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
noteikto procedūru nosaka:

Or. es

Pamatojums

Nav pieņemami, ka Komisijai jānosaka šie pasākumi. Par to īstenošanu būtu jāvienojas 
dalībvalstīm, un šajā nolūkā tām vajadzētu saņemt atbalstu no Komisijas.
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Grozījums Nr. 596
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vadlīnijas par informāciju, ko 
pacientiem sniedz saskaņā ar šā panta 
2. punkta a) apakšpunktu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a  Komisija sastāda valstu 
kontaktpunktu sarakstu un to publisko, 
galvenokārt izmantojot īpašu tīmekļa 
vietni. Vienā šādas tīmekļa vietnes sadaļā 
norāda Eiropas izcilības centrus, kas 
specializējas attiecīgu slimību ārstēšanā; 
atsevišķā sadaļā sniedz sīkāku 
informāciju par centriem, kas 
specializējas retu slimību ārstēšanā. 

Or. it

Pamatojums

Nepieciešams sniegt Eiropas pacientiem kopēju pārskatu par aprūpes iespējām visā Eiropas 
teritorijā attiecībā uz īpaši retām slimībām, kurām vajadzīga specifiska ārstēšana.
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Grozījums Nr. 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina šīs direktīvas 
īstenošanai nepieciešamo savstarpējo 
atbalstu.

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

Or. nl

Grozījums Nr. 599
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis vietējā un reģionu mērogā 
vienkāršo sadarbību pārrobežu veselības 
jomā, arī izmantojot informācijas un 
saziņas tehnoloģiju, īslaicīgu vai gadījuma 
rakstura pārrobežu veselības aprūpi un 
citus pārrobežu sadarbības veidus. To 
piemēro arī steidzamas medicīniskās 
palīdzības gadījumos, lai jo īpaši 
nodrošinātu neatliekamās palīdzības un 
glābšanas dienestu sekmīgu darbību.

Or. de

Pamatojums

Īpaši avāriju un steidzamas medicīniskās palīdzības gadījumos pārrobežu sadarbībai, it 
sevišķi glābšanas dienestu jomā, būtu jānotiek bez problēmām, lai birokrātisku šķēršļu dēļ 
neizraisītos kavēšanās.
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Grozījums Nr. 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Grozījums Nr. 601
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis garantē, ka ar reģistriem, 
kuros uzskaitīti veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēji, var  iepazīties arī 
līdzvērtīgās visu dalībvalstu kompetentās 
iestādes. 

Or. en

Grozījums Nr. 602
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis var veikt informācijas 
apmaiņu par ētikas procedūrām un 
kriminālprocesiem pret veselības aprūpes 
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pakalpojumu sniedzējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 603
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis informē Eiropas Komisiju 
par gadījumiem, kad dalībvalstis nav 
pildījušas pienākumu sniegt savstarpēju 
palīdzību. Vajadzības gadījumā Eiropas 
Komisija veic atbilstīgu rīcību, kā noteikts 
Līguma 226. pantā. Eiropas Komisija 
regulāri informē dalībvalstis par to, kā 
tiek pildīti noteikumi par savstarpējo 
palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 604
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija rosina un atbalsta 
dalībvalstu sadarbību pieredzes un 
informācijas apmaiņai (piemēram, par 
paraugpraksi, pieejamo ārstēšanu, 
klīniskajiem izmēģinājumiem un 
pētniecības projektu rezultātiem), tādējādi 
dodot ieguldījumu veselības aprūpes 
kvalitātes un drošības uzlabošanā visā ES.

Or. en
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Pamatojums

Cieša dalībvalstu sadarbība sekmēs veselības aprūpes augstu kvalitāti un drošību.

Grozījums Nr. 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis un jo īpaši kaimiņvalstis 
var slēgt savstarpējus līgumus, kā minēts 
1. un 2. punktā, saistībā ar  racionālas 
sadarbības pasākumu turpināšanu vai 
iespējamu turpmāku pilnveidošanu, kā arī 
ar pacientu pārvietošanos starp šīm 
dalībvalstīm, attiecībā uz plānošanas 
mehānismiem, stacionārās veselības 
aprūpes konkrētiem veidiem utt. 

Or. nl

Grozījums Nr. 606
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka citu 
dalībvalstu attiecīgās iestādes var 
iepazīties ar veselības aprūpes sniedzēju 
reģistriem tādā pašā veidā kā līdzvērtīgās 
iestādes, kuras atrodas šo dalībvalstu 
teritorijā.

Or. nl

Pamatojums

Reģistriem, kuros norāda veselības aprūpes sniedzēju juridisko statusu, jābūt pieejamiem 
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dalībvalstu kontaktpunktos, lai tie varētu sniegt atbilstīgo informāciju.

Grozījums Nr. 607
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Komisija izveido informācijas 
apmaiņas sistēmu saistībā ar ētiska 
rakstura procedūrām un 
kriminālprocesiem pret veselības aprūpes 
sniedzējiem.

Or. nl

Pamatojums

Lai novērstu joprojām notiekošu krāpniecisku veselības aprūpes sniedzēju darbību citā 
dalībvalstī, visām dalībvalstīm ir jāsadarbojas. 

Grozījums Nr. 608
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis sniedz Komisijai 
informāciju par gadījumiem, kad citas 
dalībvalstis nepilda pienākumu sniegt 
savstarpēju palīdzību. Vajadzības 
gadījumā Komisija pieņem nepieciešamos 
piemērotos lēmumus, lai risinātu šīs 
problēmas.

Or. nl
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Pamatojums

Tāpat kā pakalpojumu direktīvā, arī šajā gadījumā jābūt iespējai nodrošināt noteikumu 
izpildi attiecībā uz sadarbību.

Grozījums Nr. 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 610
John Bowis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var veikt informācijas 
apmaiņu par ētikas procedūrām un 
kriminālprocesiem pret veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzējiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veic informācijas 
apmaiņu par disciplinārlietām un 
kriminālprocesiem, kuri to teritorijā ir 
ierosināti pret veselības nozares 
darbiniekiem.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā grozījumam 2. punktam.

Grozījums Nr. 612
Anne Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis nodrošina, ka ar 
dalībvalstu veselības nozares darbinieku 
reģistriem var iepazīties citu dalībvalstu 
atbilstīgās kompetentās iestādes.

Or. fr

Pamatojums

Ar šādu noteikumu mēģina veicināt dalībvalstu ciešāku savstarpēju sadarbību un palīdzību, 
lai nodrošinātu pacientu veselību un drošību.
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Grozījums Nr. 613
Anne Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis informē Komisiju par 
gadījumiem, kad cita dalībvalsts nepilda 
pienākumu sniegt savstarpēju palīdzību 
un veikt sadarbību. Vajadzības gadījumā 
Komisija veic atbilstīgu darbību saskaņā 
ar Līguma 226. pantu. 
Komisija regulāri informē dalībvalstis par 
noteikumu īstenošanu attiecībā uz 
pienākumu par sadarbību.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā grozījumam 2.a un 2.b punktam.

Grozījums Nr. 614
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
14. pants

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 

svītrots
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autentiskumu un saturu. 

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

b) ir pamatoti ar likumīgām un 
attaisnotām bažām par atsevišķās receptes 
autentiskumu un saturu.
2. Lai vienkāršotu 1. punkta īstenošanu, 
Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
pieņem:
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;

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

c) pasākumus, ar kuriem vajadzības 
gadījumā sabiedrības veselības 
aizsardzības dēļ īpašas zāļu kategorijas 
izslēdz no šajā pantā noteiktās iespējas
atzīt receptes.
3. Šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētos pasākumus 
pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru. Šā panta 
2. punkta c) apakšpunktā minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 19. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
4. Šā panta 1. punktu nepiemēro zālēm, 
kam nepieciešama īpaša ārsta recepte 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
71. panta 2. punktu.
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Or. de

Pamatojums

Pastāv ievērojams ļaunprātīgas izmantošanas un neatbilstības risks, piemēram, attiecībā uz 
iepakojuma lielumu un produkta nosaukumu dažādās dalībvalstīs, un juridiska neskaidrība 
pacientiem, ja tie izvirza prasību par kaitējumu. Komisija direktīvas 39. apsvērumā saista 
savstarpējo atzīšanu ar ārsta medicīnisko atzinumu. 

Pat ja tas nebūtu paredzēts 14. pantā, tiktu pilnībā piemērota Eiropas Kopienu Tiesas prakse, 
ar kuru saskaņā pacients ir tiesīgs saņemt izdevumu atlīdzību par zālēm, kuras iegādājas 
ārstniecības dalībvalsts aptiekā.

Grozījums Nr. 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

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, dalībvalsts nodrošina to, ka tās
teritorijā pēc ārsta atzinuma var izmantot 
receptes, ko konkrētam pacientam 
attiecīgajām zālēm citā dalībvalstī 
izrakstījusi attiecīgi pilnvarota persona, un 
ka visu veidu ierobežojumi atsevišķu 
recepšu atzīšanai ir aizliegti, ja vien tie:  

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

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

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 pilnvarām. Izdevumus 
atlīdzina saskaņā ar piederības dalībvalstī 
piemērojamiem nosacījumiem.
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Or. de

Pamatojums

Iespējami īpaši gadījumi, kad ir neapšaubāmi autentiskas receptes, taču pastāv likumīgas un 
pamatotas šaubas par to, vai zāļu izrakstītājs ir atbilstīgā pilnvarotā persona, lai izrakstītu 
attiecīgās zāles, t. i., gadījumos, ja persona pārkāpj ierobežojumus, kas attiecas uz viņa 
profesionālo statusu. Šādas bažas ņemtas vērā, izdarot grozījumu 1. punkta b) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 616
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

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 receptes, ko 
konkrētam pacientam attiecīgajām zālēm 
citā dalībvalstī izrakstījusi attiecīgi 
pilnvarota persona, un ka visu veidu 
ierobežojumi atsevišķu recepšu atzīšanai ir
aizliegti, ja vien tie:

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

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

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 statusu.

Or. en
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Grozījums Nr. 617
Stefano Zappalà

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

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 receptes, ko 
konkrētam pacientam attiecīgajām zālēm 
citā dalībvalstī izrakstījusi attiecīgi 
pilnvarota persona, un ka visu veidu 
ierobežojumi atsevišķu recepšu atzīšanai ir 
aizliegti, ja vien tie:

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

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

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 statusu.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu 14. panta 1. punkta b) apakšpunktā atzīst, ka recepte var būt autentiska (tādā 
nozīmē, ka tā nav viltota), taču var saglabāties likumīgas bažas par to, vai zāļu izrakstītājs ir 
bijis atbilstīgi pilnvarots un vai attiecībā uz viņa profesionālismu saistībā ar praksi nav 
noteikti ierobežojumi. Šī atšķirīgā situācija ir minēta 14. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Ar 
šo grozījumu pievērš uzmanību šīm iespējamām atšķirībām.
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Grozījums Nr. 618
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādas receptes atzīšanu neietekmē:
i) valsts tiesību normas, kas nosaka zāļu 
izsniegšanu, tostarp aizstāšanu ar 
ģenēriskām zālēm;
ii) valsts tiesību normas, kas nosaka 
izdevumu atmaksu saistībā ar Eiropas 
receptēm;
iii) profesionāla vai ētiska rakstura 
pienākums, ar kuru saskaņā farmaceitam 
būtu jāatsakās izsniegt zāles, ja recepte 
būtu izrakstīta ārstniecības dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 619
Stefano Zappalà

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādas receptes atzīšanu neietekmē:
i) valsts tiesību normas, kas nosaka zāļu 
izsniegšanu, tostarp aizstāšanu ar 
ģenēriskām zālēm;
ii) valsts tiesību normas, kas nosaka 
izdevumu atmaksu saistībā ar Eiropas 
receptēm;
iii) profesionāla vai ētiska rakstura 
pienākums, ar kuru saskaņā farmaceitam 
būtu jāatsakās izsniegt zāles, ja recepte 
būtu izrakstīta ārstniecības dalībvalstī;

Or. en
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Pamatojums

We believe that the objective of the Directive is to facilitate patient mobility, but not to create 
a dual system for domestic patients and patients from another Member State. It follows that 
the dispensing of a medicine prescribed in another Member State should follow the same 
principles as a national prescription. It is important to bear in mind that even though a 
prescription may be recognised, it does not follow that in all cases the pharmacist would be 
required to dispense what is written on the prescription. The Directive does not address this 
distinction. The pharmacist should not feel that he or she must dispense a prescription coming 
from another Member State, in circumstances in which if the prescription was domestic, he or 
she would not dispense, or would dispense a different form of the medicine (e.g. a generic).

Finally, point (iii) is required for clarity: the recognition of the prescription does not affect 
the applicable payment scheme in the Member State concerned.

Grozījums Nr. 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādas receptes atzīšanu neietekmē tādu 
valstī spēkā esošo noteikumu piemērošana 
kā:
i) reglamentatīvās normas, kas nosaka 
zāļu izsniegšanu, tostarp aizstāšanu ar 
ģenēriskām zālēm,
ii) ar cenu noteikšanu un izdevumu 
atlīdzināšanu saistītās normas,
iii) profesionāla vai ētiska rakstura 
normas, ar kurām saskaņā farmaceitam 
būtu jāatsakās izsniegt zāles, ja recepte 
būtu izrakstīta viņa paša dalībvalstī.

Or. de

Pamatojums

Šīs direktīvas nolūks ir veicināt pacientu mobilitāti, nevis radīt divpakāpju sistēmu vietējiem 
un ārvalstu pacientiem. Tāpēc attiecībā uz zāļu izsniegšanu, uzrādot ārzemēs izsniegtu 
recepti, būtu jāievēro tāda pati kārtība kā attiecībā uz vietējām receptēm. Ar grozījumu 
ii) punktā veic nepieciešamo precizējumu par to, ka ārzemēs izsniegtu recepšu atzīšana 
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neietekmē valsts cenu noteikšanu un izdevumu atlīdzināšanas sistēmas. 

Grozījums Nr. 621
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs receptes atzīst, neskarot:
a) attiecīgās valsts noteikumus par 
kārtību, kādā zāles izsniedzamas, tostarp 
noteikumus par ģenērisko zāļu 
aizstāšanu;
b) valsts noteikumus, ar ko nosaka 
izdevumu atlīdzināšanu saistībā ar 
Eiropas receptēm; 
c) visus profesionāla vai morāla rakstura 
pienākumus, kuri ļauj farmaceitam 
atteikties izsniegt zāles, kurām 
nepieciešama recepte ārstniecības 
dalībvalstī.

Or. fr

Pamatojums

Cet amendement admet qu'une prescription peut être authentique (dans le sens de ne pas être 
fausse), mais des doutes légitimes pourraient subsister quant à l’autorisation du prescripteur. 
Cette distinction est mentionnée dans l’article 14 2 (a). Cet amendement vice à combler cette 
lacune

La délivrance d'un médicament prescrit dans un autre Etat membre doit suivre les mêmes 
principes qu’une prescription nationale. Il est important de considérer que même si une 
prescription peut être reconnue, cela ne signifie pas que le pharmacien d’officine devra, dans 
tous les cas, délivrer ce qui est écrit sur la prescription. La proposition de directive ne prenait 
pas en compte cette distinction. Le pharmacien ne devrait pas estimer qu’il doit en tout cas 
délivrer une prescription venant d'un autre Etat membre, si, dans le cas d’une prescription 
domestique, il ne délivrerait pas le médicament, ou il délivrerait une forme différente du 
médicament (par exemple un générique). Enfin, le point c) est  nécessaire pour clarifier que 
la reconnaissance de la prescription n'affecte pas le régime de paiement applicable dans 
l'Etat membre concerné.
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Grozījums Nr. 622
Iles Braghetto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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, izņemot 
gadījumus, kad ar attiecīgajām receptēm:

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

a) pārsniedz darbības, kas ir 
nepieciešamas un samērīgas ar cilvēka 
veselības aizsardzību, un tās ir 
diskriminējošas vai

Or. it

Pamatojums

Teikums Komisijas tekstā ir aplams. Šā panta a) apakšpunktā ir uzskaitīti izņēmumi, kuros 
dalībvalstis var neievērot vispārējos noteikumus, proti, individuālu recepšu atzīšanas jebkādi 
ierobežojumi tiek pieļauti gadījumos, kad receptes pārsniedz darbības, kas ir nepieciešamas 
un nav samērīgas ar cilvēka veselības aizsardzību un ir diskriminējošas.
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Grozījums Nr. 623
Iles Braghetto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) izņemot gadījumus, kad sagaidāmas 
izmaiņas dalībvalsts tiesībās izlemt, kurus 
pakalpojumus sniegt.

Or. it

Pamatojums

Direktīvas mērķis nav pārkāpt subsidiaritātes principu, ar ko ļauj dalībvalstīm noteikt, kurus 
pakalpojumus sniegt.

Grozījums Nr. 624
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Iepriekš minētais 1. punkts stājas spēkā 
tad, kad Komisija būs atbilstīgi 
pieņēmusi:

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 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;

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

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

c) pasākumus, ar kuriem vajadzības 
gadījumā sabiedrības veselības 

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

aizsardzības dēļ īpašas zāļu kategorijas 
izslēdz no šajā pantā noteiktās iespējas 
atzīt receptes.

Or. fi

Grozījums Nr. 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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, 
dalībvalstis, izmantojot Komisijas 
atbalstu, pieņem:

Or. es

Pamatojums

Šajā priekšlikumā paredzētā recepšu atzīšana rada vairākas sarežģītas situācijas un 
problēmas, piemēram, jautājumu par to, kāda procedūra jāpiemēro, lai pārvarētu valodas 
barjeras un tās grūtības, kas saistītas ar atšķirīgiem farmācijas un citiem dienestiem un kas 
jāatrisina, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu, drošu un efektīvu rīcību ar recepti dažādās 
dalībvalstīs. Nav pieņemami, ka Komisija vienpusīgi lemj par šiem pasākumiem, jo par to 
īstenošanu ir jāvienojas dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 626
Richard Seeber

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 ierosina:

Or. de
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Pamatojums

Uzskaitītajiem īstenojamiem pasākumiem būs ietekme uz veselības nozares darbinieku 
darbību un sabiedrības veselības aizsardzību. Nepieciešams nodrošināt, lai dalībvalstis 
saglabātu savu kompetenci šajās jomās.

Grozījums Nr. 627
Linda McAvan

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) nesaistošas pamatnostādnes, 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;

Or. en

Pamatojums

Ieteicams šo iniciatīvu īstenošanas iespējas vispirms pārbaudīt, izmantojot nesaistošas 
pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 nozares darbiniekam ļauj 
pārbaudīt receptes autentiskumu un to, vai 
zāles citā dalībvalstī ir izdevusi attiecīgi 
pilnvarota persona, proti, izstrādā Kopienas 
receptes paraugu, kurā nosaka 
nepieciešamos datus, lai tā būtu derīga, 
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kā arī prasību attiecībā uz valodu, un 
uzlabo e-recepšu saderību, kā arī pacienta 
personas datu konfidencialitāti;

Or. es

Pamatojums

Šajā priekšlikumā paredzētā recepšu atzīšana rada vairākas sarežģītas situācijas un 
problēmas, piemēram, jautājumu par to, kāda procedūra jāpiemēro, lai pārvarētu valodas 
barjeras un tās grūtības, kas saistītas ar atšķirīgiem farmācijas un citiem dienestiem un kas 
jāatrisina, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu, drošu un efektīvu rīcību ar recepti dažādās 
dalībvalstīs. Nav pieņemami, ka Komisija vienpusīgi lemj par šiem pasākumiem, jo par to 
īstenošanu ir jāvienojas dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 629
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ieteicams šo iniciatīvu īstenošanas iespējas vispirms pārbaudīt, izmantojot nesaistošas 
pamatnostādnes. 
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Grozījums Nr. 630
Frieda Brepoels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) pasākumus, lai nodrošinātu to, ka vienā 
dalībvalstī izrakstītas un citā dalībvalstī 
izsniegtas zāles ir iespējams identificēt, 
vienīgi izmantojot starptautisko 
nepatentēto nosaukumu sistēmu (SNN),
un ka pacientiem ir saprotama informācija 
par ražojumu;

Or. en

Pamatojums

Receptēs jānorāda nosaukums tikai atbilstīgi starptautisko nepatentēto nosaukumu sistēmā 
(SNN) ietvertajam nosaukumam. Šis SNN nosaukums ir starptautiski atzīts un skaidri 
saprotams visiem profesionāļiem veselības aprūpes jomā. Izmantojot SNN, zāļu izsniegšanu 
neierobežo ar norādīto nosaukumu (zīmolvārdu). Dažās dalībvalstīs veicina lētāku ģenērisku 
zāļu izsniegšanu un patēriņu.

Grozījums Nr. 631
Anne Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Pamatojums

Dažu zāļu tirdzniecības nosaukums var atšķirties dažādās dalībvalstīs. SNN izmantošana 
varētu palīdzēt atrisināt šo problēmu.

Grozījums Nr. 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) pasākumus, lai nodrošinātu to, ka vienā 
dalībvalstī izrakstītas un citā dalībvalstī 
izsniegtas zāles ir iespējams identificēt un 
ka pacientiem ir saprotama informācija par 
ražojumu; ja parakstītā medikamenta 
nosaukums ir  izgudrots nosaukums vai 
preču zīme, norāda arī starptautisko 
nepatentēto nosaukumu (SNN sistēmā);

Or. es

Pamatojums

Šajā priekšlikumā paredzētā recepšu atzīšana rada vairākas sarežģītas situācijas un 
problēmas, piemēram, jautājumu par to, kāda procedūra jāpiemēro, lai pārvarētu valodas 
barjeras un tās grūtības, kas saistītas ar atšķirīgiem farmācijas un citiem dienestiem un kas 
jāatrisina, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu, drošu un efektīvu rīcību ar recepti dažādās 
dalībvalstīs. Nav pieņemami, ka Komisija vienpusīgi lemj par šiem pasākumiem, jo par to 
īstenošanu ir jāvienojas dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) pasākumus, lai nodrošinātu to, ka vienā 
dalībvalstī izrakstītas un citā dalībvalstī 
izsniegtas zāles ir iespējams identificēt un 
ka pacientiem ir saprotama informācija par 
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ražojumu; ražojumu; saskaņā ar šo ES paraugu 
izrakstītajās receptēs jāizmanto 
starptautiskie nepatentētie nosaukumi 
(SNN);

Or. en

Pamatojums

Lai receptes būtu lasāmas visā Eiropā, saskaņā ar ES paraugu izrakstītajās receptēs 
jāizmanto viena valoda, proti, starptautiskie nepatentētie nosaukumi (SNN). Atbilstoši tiem 
ražojumus klasificē pēc molekulārās struktūras, nevis pēc tirdzniecības nosaukumiem, kas 
katrā dalībvalstī valstī var būt citādi.

Grozījums Nr. 634
John Bowis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pasākumus, ar kuriem vajadzības 
gadījumā nodrošina saziņu starp zāļu 
izrakstītāju un to izsniedzēju, lai 
nodrošinātu pilnīgu izpratni par 
ārstēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pasākumus, ar kuriem atvieglo saziņu 
starp zāļu izrakstītāju un to izsniedzēju, 
lai varētu precizēt neskaidros jautājumus 
par recepti;
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Or. de

Pamatojums

Eiropas recepšu atzīšanas sistēmai ir jānodrošina tiešs kontakts starp ārstiem un 
farmaceitiem.  Šāds tiešs kontakts ir svarīgs priekšnoteikums, lai varētu precizēt neskaidros 
jautājumus par terapijā izmantojamām zālēm un jau šobrīd dalībvalstīs darbojas līdzīga 
kārtība.

Grozījums Nr. 636
Stefano Zappalà

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pasākumus, ar kuriem vajadzības 
gadījumā nodrošina saziņu starp zāļu 
izrakstītāju un to izsniedzēju, lai 
nodrošinātu pilnīgu izpratni par 
ārstēšanu;

Or. en

Pamatojums

Eiropas recepšu atzīšanas sistēmai ir jānodrošina kontakts starp zāļu izrakstītāju un to
izsniedzēju. Tas ir pilnīgi nepieciešams, lai nodrošinātu izpratni par ārstēšanu un jau šobrīd 
dalībvalstīs darbojas līdzīga kārtība, nodrošinot ārstniecībā iesaistītajiem speciālistiem 
iespēju sazināties, ja rodas kādas neskaidrības par recepti.

Grozījums Nr. 637
John Bowis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pasākumus, ar kuriem vajadzības 
gadījumā sabiedrības veselības 
aizsardzības dēļ īpašas zāļu kategorijas 

svītrots
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izslēdz no šajā pantā noteiktās iespējas 
atzīt receptes.

Or. en

Grozījums Nr. 638
Stefano Zappalà

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

The judgement as to whether certain categories of medicines should be excluded from the 
recognition system should be dealt with as a national matter. Consistent with national 
competences in this area, policies with regard to the control of authorised medicines can vary 
from State to State. This in return reflects the established principle that Member states may 
determine the level of health protection they wish to grant to their citizens. The Commission 
may challenge the proportionality of such measures, but it is inappropriate that Europe wide 
decisions about such matters should be made at Commission level, and indeed it is doubtful 
whether the Commission has the legal power to do this.

Grozījums Nr. 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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atzīt receptes.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm patstāvīgi jāpieņem lēmums par to, uz kādām zāļu kategorijām recepšu 
atzīšanas iespēju neattiecināt. Dažādās valstīs ir dažādas atzīto zāļu uzraudzības sistēmas. 
Komisija dažos gadījumos var apšaubīt valstu veikto pasākumu samērību, taču priekšlikumā 
paredzētās tiesības šādus Eiropas mēroga lēmumus pieņemt Komisijas līmenī pārsniedz 
kompetences robežas, kas Komisijai paredzētas līgumā.

Grozījums Nr. 640
Anne Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) pasākumus, ar kuriem vajadzības 
gadījumā var nodrošināt zāļu izrakstītāja 
ārsta un zāļu izsniedzēja saziņas iespēju, 
lai nodrošinātu pilnīgu izpratni par 
ārstēšanu. 

Or. fr

Pamatojums

Eiropas līmeņa recepšu atzīšanas sistēmai ir jānodrošina kontakta iespēja starp zāļu 
izsniedzēju un ārstu, kurš šīs zāles izrakstījis. Tas ir pilnīgi nepieciešams, lai nodrošinātu 
pilnīgu izpratni par ārstēšanu un ir par ārstēšanu atbildīgo veselības aizsardzības speciālistu 
jau ierasta prakse valstu līmenī gadījumos, ja par recepti rodas šaubas.

Grozījums Nr. 641
Iles Braghetto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

piemēro 1. punktā minētos nosacījumus, 
vai sabiedrības veselības aizsardzības dēļ 
īpašas zāļu kategorijas izslēdz no šajā 
pantā noteiktās iespējas atzīt receptes.

Or. it

Pamatojums

Lielākas skaidrības labad būtu lietderīgi precizēt, kad vai kādos īpašos apstākļos dalībvalstis 
var nolemt nenoteikt nekādus ierobežojumus attiecībā uz atsevišķu recepšu atzīšanu.

Grozījums Nr. 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pasākumus, ar kuriem nosaka 
gadījumus, kad zāles vai aizstāt ar citām, 
piemēram, apgādes problēmas vai 
ārkārtas gadījumi.

Or. es

Pamatojums

Šajā priekšlikumā paredzētā recepšu atzīšana rada vairākas sarežģītas situācijas un 
problēmas, piemēram, jautājumu par to, kāda procedūra jāpiemēro, lai pārvarētu valodas 
barjeras un tās grūtības, kas saistītas ar atšķirīgiem farmācijas un citiem dienestiem, lai 
varētu nodrošināt kvalitatīvu, drošu un efektīvu rīcību ar recepti dažādās dalībvalstīs. Nav
pieņemami, ka Komisija vienpusīgi lemj par šiem pasākumiem, jo par to īstenošanu ir 
jāvienojas dalībvalstīm.
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Grozījums Nr. 643
Nicolae Vlad Popa

Direktīvas priekšlikums
14. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Medicīniskajai komitejai ir jāpieņem 
lēmums izņēmuma kārtā atļaut tādas 
zāles, kuras piederības dalībvalstī parasti 
neizraksta, un šai komitejai jāizlemj, vai 
pacienta dzīvība ir apdraudēta un vai viņa 
dzīves kvalitāte pasliktinās, vai arī ir 
iespējams izmantot citas, līdzīgas zāles.

Or. en

Grozījums Nr. 644
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētos pasākumus 
pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru. Šā panta 
2. punkta c) apakšpunktā minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 19. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar iepriekšējiem grozījumiem 14. panta 2. punktam, kurā tika 
ierosināts, ka šīs ierosmes vispirms izmēģina nesaistošā veidā. Tāpēc šis punkts vairs nav 
nepieciešams. 
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Grozījums Nr. 645
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Nekas šī panta 1. punktā neliek 
piederības dalībvalstij atmaksāt 
apdrošinātajai personai izdevumus par 
zālēm, kas izrakstītas ārstniecības 
dalībvalstī, ja piederības dalībvalstī 
apdrošinātajai personai šāda atmaksa nav 
paredzēta.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka piederības dalībvalstij nav jāatmaksā pacientu izdevumi, ja viņi 
saņēmuši zāles ārstniecības dalībvalstī, taču šādas zāles piederības dalībvalstī nav licencētas.

Grozījums Nr. 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vienkāršo veselības aprūpes 
sniedzējiem paredzētu Eiropas references 
tīklu izveidi. Šie tīkli ir vienmēr pieejami 
veselības aprūpes sniedzējiem, kas vēlas 
tajos piedalīties, ja minētie veselības 
aprūpes sniedzēji izpilda visus prasītos 
nosacījumus un kritērijus.

1. References tīkli ir brīvprātīgas 
apvienības, kuru darbības pamatā ir 
atvērtās koordinācijas metode un kuru 
mērķis ir apmainīties ar zinātnisko 
pieredzi, lai varētu uzlabot tādu pacientu 
medicīnisko aprūpi, kuriem ir retas 
slimības. References tīkli sniedz iespēju 
izmantot Eiropas izcilākos sasniegumus 
medicīnas pētniecībā un ārstniecībā.
Dalībvalstis vienkāršo veselības aprūpes 
sniedzējiem paredzētu Eiropas references 
tīklu izveidi. Šie tīkli ir vienmēr pieejami 
veselības aprūpes sniedzējiem, kas vēlas 
tajos piedalīties, ja minētie veselības 
aprūpes sniedzēji izpilda visus prasītos 
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nosacījumus un kritērijus. 

Or. de

Pamatojums

Šis punkts attiecas uz veselības aprūpes sistēmu organizācijas jautājumu, kas ir dalībvalstu 
kompetencē.  Ir jāparedz iespēja apmainīties ar atziņām un pieredzi reto slimību ārstēšanā.

Grozījums Nr. 647
Iles Braghetto

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vienkāršo veselības aprūpes 
sniedzējiem paredzētu Eiropas references 
tīklu izveidi. Šie tīkli ir vienmēr pieejami 
veselības aprūpes sniedzējiem, kas vēlas 
tajos piedalīties, ja minētie veselības 
aprūpes sniedzēji izpilda visus prasītos 
nosacījumus un kritērijus. 

1. Dalībvalstis vienkāršo veselības aprūpes 
sniedzējiem paredzētu Eiropas references 
tīklu izveidi, ņemot vērā sadarbības 
pieredzi veselības aprūpes jomā, kas gūta 
Eiropas teritoriālās sadarbības grupās 
(EGTC). Šie tīkli ir vienmēr pieejami 
veselības aprūpes sniedzējiem, kas vēlas 
tajos piedalīties, ja minētie veselības 
aprūpes sniedzēji izpilda visus prasītos 
nosacījumus un kritērijus. 

Or. it

Pamatojums

EGTC ir nesens jauninājums, kurš Kopienas līmenī atzīts ar 2006. gada 5. jūlija Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1082/2006 un ir uzskatāms par svarīgu paraugu 
makrolīmeņa reģionālajai sadarbībai.
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Grozījums Nr. 648
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vienkāršo veselības aprūpes 
sniedzējiem paredzētu Eiropas references 
tīklu izveidi. Šie tīkli ir vienmēr pieejami 
veselības aprūpes sniedzējiem, kas vēlas 
tajos piedalīties, ja minētie veselības 
aprūpes sniedzēji izpilda visus prasītos 
nosacījumus un kritērijus.

1. Dalībvalstis vienkāršo medicīnas 
pakalpojumu un veselības aprūpes 
sniedzējiem paredzētu Eiropas references 
tīklu izveidi retu slimību gadījumiem. Šie 
tīkli ir vienmēr pieejami veselības aprūpes 
sniedzējiem, kas vēlas tajos piedalīties, ja 
minētie veselības aprūpes sniedzēji izpilda 
visus prasītos nosacījumus un kritērijus.

Or. fr

Pamatojums

Pašreizējā situācijā Eiropas references tīkli jāveido tikai retu slimību gadījumiem.

Grozījums Nr. 649
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vienkāršo veselības aprūpes 
sniedzējiem paredzētu Eiropas references 
tīklu izveidi. Šie tīkli ir vienmēr pieejami 
veselības aprūpes sniedzējiem, kas vēlas 
tajos piedalīties, ja minētie veselības 
aprūpes sniedzēji izpilda visus prasītos 
nosacījumus un kritērijus.

1. Dalībvalstis vienkāršo veselības aprūpes 
sniedzējiem paredzētu Eiropas references 
tīklu izveidi, jo īpaši reto slimību jomā. 
Šie tīkli ir vienmēr pieejami veselības 
aprūpes sniedzējiem, kas vēlas tajos 
piedalīties, ja minētie veselības aprūpes 
sniedzēji izpilda visus prasītos nosacījumus 
un kritērijus.

Or. de

Pamatojums

Eiropas references tīklu izveide ir jo īpaši svarīga reto slimību jomā, jo atsevišķām 
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dalībvalstīm var nebūt zināšanu un tehnoloģisko iespēju, lai palīdzētu šādiem pacientiem. 
Darbībām reto slimību jomā patiešām ir Eiropas mēroga pievienotā vērtība. Tāpēc tīklu 
izveide jāuzsāk tieši šajā jomā. 

Grozījums Nr. 650
Umberto Guidoni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nosaka mehānismus 
valstu references tīklu sertifikācijai un 
akreditācijai, lai nodrošinātu, ka 
ārstniecības procesi norit atbilstoši 
kvalitātes un drošības standartiem. Šos 
sertifikācijas mehānismus nodrošina 
izvēlētas starptautiskas iestādes un 
Eiropas mēroga padome, kurā ir pārstāvji 
no dalībvalstīm un attiecīgajām pacientu 
apvienībām.  Tie atbild par sertifikācijas 
mehānismu īstenošanas uzraudzību un 
kontroli.

Or. en

Pamatojums

Ir jāparedz mehānisms dalībvalstu akreditētu un atzītu procesu un tīklu neatkarīgai 
sertifikācijai. Var izveidot Eiropas mēroga padomi, kurā būtu dalībvalstu un attiecīgo 
pacientu apvienību pārstāvji, lai nodrošinātu uzraudzību par dalībvalstu darbību un 
uzraudzītu īstenošanu.

Grozījums Nr. 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas references tīklu mērķis ir: svītrots
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a) palīdzēt labāk īstenot Eiropas 
sadarbības potenciālu attiecībā uz ļoti 
specializētu veselības aprūpi pacientiem 
un veselības aprūpes sistēmām, ko var gūt 
no inovācijām medicīnas zinātnē un 
veselības nozares tehnoloģijā;
b) palīdzēt labāk veicināt ļoti kvalitatīvas 
un rentablas veselības aprūpes pieejamību 
visiem pacientiem, kuru veselības 
stāvoklis ir tāds, ka vajadzīgs īpašs 
resursu un zināšanu apvienojums;
c) maksimāli nodrošināt resursu rentablu 
izmantošanu, tos pēc iespējas apvienojot;
d) palīdzēt zināšanu apmaiņā un 
nodrošināt mācības veselības nozares 
darbiniekiem;
e) noteikt kvalitātes un drošības kritērijus 
un palīdzēt sadarbības tīklā un ārpus tā 
gūt, un nodot tālāk labāko praksi;
f) palīdzēt dalībvalstīm, kurās ir maz 
pacientu ar konkrēto veselības stāvokli vai 
trūkst tehnoloģijas, vai zināšanu, lai 
sniegt visu labākās kvalitātes specializētu 
pakalpojumu klāstu.

Or. de

Grozījums Nr. 652
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sekmēt zināšanu apkopošanu attiecībā 
uz slimību profilaksi un biežāk sastopamo 
slimību ārstēšanu;

Or. nl
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Pamatojums

Sadarbībai Eiropas references tīklos nav jāattiecas tikai uz retajām slimībām.

Grozījums Nr. 653
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
15. pants - 2. punkts - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) maksimāli nodrošināt resursu rentablu 
izmantošanu, tos pēc iespējas apvienojot;

c) maksimāli nodrošināt resursu rentablu 
izmantošanu, tos pēc iespējas apvienojot, 
ja tas ir attaisnojams no medicīnas 
viedokļa;

Or. fr

Pamatojums

Zināšanu, tehnisko iespēju un pētniecības resursu apvienošanai vienmēr jābūt pamatotai ar 
medicīnas un zinātnes argumentiem. Tas jādara, balstoties uz kvalitātes kritērijiem. 
Galvenais ir nodrošināt vislabāko veselības aprūpi pacientiem, nevis pakļauties finanšu 
prasībām. 

Grozījums Nr. 654
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ieviest tādus instrumentus, kas pēc 
iespējas labāk ļautu izmantot medicīnas 
resursus smagos nelaimes gadījumos, jo 
īpaši pierobežas apgabalos.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas references tīkliem jābūt sagatavotiem smagiem negadījumiem, kad būs nepieciešama 
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neatliekamā medicīniskā aprūpe.

Grozījums Nr. 655
Kathy Sinnott

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) nodrošināt plānus un procedūras 
specializēto veselības aprūpes resursu 
uzlabošanai lielu negadījumu vai lielu 
ārkārtas situāciju gadījumā, jo īpaši 
pierobežas apgabalos. 

Or. en

Pamatojums

Saprotams, ka negadījumu (vai ārkārtas situāciju) gadījumā veselības aprūpes sniegšanā 
jāparedz iespējami maz administratīvu procedūru iepriekšējas atļaujas saņemšanai. 

Lai ārkārtas situācijās nodrošinātu nekavējošu rīcību pierobežas apgabalos, būs 
nepieciešama plaša dalībvalstu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu sadarbība 
reģionālā līmenī. Šādās situācijās svarīga loma būs vidējam medicīnas personālam.

Grozījums Nr. 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem: svītrots
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 iesaistīties Eiropas references 
tīklos, lai jo īpaši nodrošinātu to, ka:
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i) Eiropas references tīkliem ir pienācīga 
jauda noteikt diagnozi, uzraudzīt un 
pārvaldīt pacientus, vajadzības gadījumā 
sniedzot labu rezultātu pierādījumus;
ii) ir pienācīga jauda un darbības sniegt 
attiecīgos pakalpojumus un saglabāt 
sniegto pakalpojumu kvalitāti;
iii) ir jauda sniegt ekspertu konsultācijas, 
diagnozes vai diagnožu apstiprinājumu, 
sagatavot un ievērot labas prakses 
vadlīnijas un īstenot uz rezultātu vērstus 
pasākumus un kvalitātes kontroli;
iv) tie spēj nodrošināt daudznozaru 
pieeju;
v) nodrošina augsta līmeņa zināšanas un 
pieredzi, kas pamatotas ar publikācijām, 
fondiem vai goda nosaukumiem, 
pasākumiem mācīšanas un mācību jomā;
vi) sniedz ievērojamu ieguldījumu 
pētniecībā;
vii) ir iesaistīti epidemioloģiskās 
uzraudzības darbā, piemēram, reģistru 
darbībā;
viii) tiem ir cieši sakari un sadarbība ar 
citiem ekspertu centriem un sadarbības 
tīkliem valsts un starptautiskā mērogā un 
sadarbības veidošanas spējas;
ix) ir cieši sakari un sadarbība ar 
pacientu apvienībām, ja tādas pastāv;
b) Eiropas references tīklu izveides 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Šis punkts attiecas uz veselības aprūpes sistēmu organizācijas jautājumu, kas ir dalībvalstu 
kompetencē.  Ir jāparedz iespēja apmainīties ar atziņām un pieredzi reto slimību ārstēšanā.
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Grozījums Nr. 657
Miroslav Ouzký

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem: 3. Komisija ierosina:
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 
iesaistīties Eiropas references tīklos, lai jo 
īpaši nodrošinātu to, ka:

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātās direktīvas paskaidrojuma rakstā (8.3. punkts) teikts, ka Eiropas references tīkliem 
galvenokārt jānodrošina „..veselības aprūpe pacientiem, kuru apstākļi prasa īpašu resursu 
vai speciālo zināšanu koncentrēšanu, lai varētu sniegt kvalitatīvu, rentablu aprūpi..”.  Tam 
jāatspoguļojas arī attiecīgajā direktīvas pantā. Ir diezgan maz tādu pētnieku un medicīnas 
speciālistu, kuri nodarbojas ar retām slimībām un/vai ļoti specializētu aprūpi, tāpēc Eiropas 
pacientu labad ir ļoti svarīgi apvienot šos resursus. 

Grozījums Nr. 658
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem: 3. Komisija ierosina:
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 
iesaistīties Eiropas references tīklos, lai jo 
īpaši nodrošinātu to, ka:

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

Or. de

Pamatojums

Ierosinātās direktīvas paskaidrojuma rakstā (8.3. punkts) teikts, ka Eiropas references tīkliem 
galvenokārt jānodrošina „..veselības aprūpe pacientiem, kuru apstākļi prasa īpašu resursu 
vai speciālo zināšanu koncentrēšanu, lai varētu sniegt kvalitatīvu, rentablu aprūpi..”.  Tam 
jāatspoguļojas arī attiecīgajā direktīvas pantā. Ir diezgan maz tādu pētnieku un medicīnas 
speciālistu, kuri nodarbojas ar retām slimībām un/vai ļoti specializētu aprūpi, tāpēc Eiropas 
pacientu labad ir ļoti svarīgi apvienot šos resursus.

Grozījums Nr. 659
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem: 3. Pēc apspriešanās ar galvenajām 
ieinteresētajām personām Komisija 
pieņem:

Or. en

Grozījums Nr. 660
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem: 3. Komisija sadarbībā ar Eiropas 
references tīkliem izstrādā: 

Or. en

Pamatojums

Īstenojot izmēģinājuma projektu, Komisija finansējusi piecu Eiropas references tīklu izveidi. 
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Pirms saistošu kritēriju izstrādes šie projekti ir jānovērtē. Šajā posmā Komisijai sadarbībā ar 
Eiropas references tīkliem jāizstrādā nesaistoši kritēriji.

Grozījums Nr. 661
Georgs Andrejevs

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem: 3. Komisija sadarbībā ar attiecīgajiem
ekspertiem un ieinteresētajām personām
pieņem:

Or. en

Pamatojums

Eiropas references tīklu izstrādes gaitā ir ļoti svarīgi apspriesties ar ieinteresētajām 
personām, lai izveidotu veiksmīgu un atbilstošu kritēriju sarakstu un nodrošinātu tīklu 
darbību.

Grozījums Nr. 662
Frieda Brepoels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
iesaistīties Eiropas references tīklos, lai jo 
īpaši nodrošinātu to, ka:

a) sarakstu ar īpašiem kritērijiem un 
nosacījumiem, kas Eiropas references 
tīklam ir jāievēro, tostarp arī sarakstu ar 
retāk sastopamu, dzīvībai bīstamu un 
grūti ārstējamu slimību jomām un ar 
nosacījumiem un kritērijiem, kuri jāizpilda 
veselības aprūpes sniedzējiem, kas vēlas 
iesaistīties Eiropas references tīklos, lai jo 
īpaši nodrošinātu to, ka:

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi izstrādāt retāk sastopamu un dzīvībai bīstamu slimību sarakstu, kuru gadījumā 
pacienti var nomirt, ja savā valstī viņi nevar saņemt speciālistu palīdzību. Piemēram vēža 
jomā ES ir tikai daži specializēti ārstniecības centri un jāpanāk, lai tie aktīvāk dalītos ar 
iegūto pieredzi.

Grozījums Nr. 663
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
iesaistīties Eiropas references tīklos, lai jo 
īpaši nodrošinātu to, ka:

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

Or. en

Grozījums Nr. 664
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ix a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ix a) tiek uzturētas atbilstīgas un efektīvas 
attiecības ar tehnoloģiju piegādātājiem;

Or. fr

Pamatojums

References tīkliem ir jāpaātrina novatorisku medicīnas tehnoloģiju izplatīšanās, taču tekstā 
nav nevienas norādes par attiecībām ar tehnoloģiju piegādātājiem, kuri ir svarīgi 
jauninājumu radītāji. 
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Grozījums Nr. 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ix a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ix a) tie galvenokārt nodarbojas ar ļoti 
retu slimību vai stāvokļu ārstēšanu, kas ir 
tik dārga vai prasa tik augstu 
specializācijas līmeni, ka dalībvalstīs to 
nevar nodrošināt;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi izvairīties no situācijas, ka iesaistīšanās Eiropas references tīklos veicina 
ārstniecības nepieejamību tuvu slimnieku dzīvesvietai.

Grozījums Nr. 666
Colm Burke

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ix a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ix a) tiek noskaidrotas iespējas apvienot 
valstu kontaktpunktus un Eiropas 
references tīklus vienotā institucionālā 
struktūrā katrā attiecīgajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Valstu kontaktpunktus un Eiropas references tīklus varētu saistīt, lai nodrošinātu, ka 
informāciju par pārrobežu veselības aprūpi var iegūt vienā iestādē.
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Grozījums Nr. 667
Karin Jöns

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Eiropas references tīklu izveides 
procedūru.

b) Eiropas references tīklu izveides 
procedūru, un veicina Eiropas 
akreditācijas procedūras izstrādi, lai 
nodrošinātu, ka references tīklā iesaistīto 
veselības aprūpes iestāžu sertifikācija 
notiek neatkarīgi, objektīvi, pārredzami 
un nav vērsta uz peļņas gūšanu.

Or. de

Pamatojums

Tikai ar Eiropas akreditācijas procedūru var nodrošināt, ka references tīklā iesaistītās 
veselības aprūpes iestādes noteikti atbilst nepieciešamajiem kvalitātes kritērijiem, taču 
vienlaikus tiek ievērots arī subsidiaritātes princips.

Grozījums Nr. 668
Marianne Thyssen

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. 

Or. nl

Pamatojums

Ja konkrēta veida specializēta ārstēšana notiks Eiropas līmenī, tad jānodrošina, ka tā arī 
turpmāk būs pieejama.
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Grozījums Nr. 669
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Eiropas references tīkli ārstniecībai 
citā dalībvalstī izmantojami vien tad, ja 
ļoti retas slimības vai stāvokļa ārstēšana ir 
tik dārga vai prasa tik augstu 
specializācijas līmeni, ka attiecīgā 
dalībvalsts vai tās veselības aprūpes 
noteikumi nenodrošina nepieciešamo 
aprūpes līmeni.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi izvairīties no situācijas, ka iesaistīšanās Eiropas references tīklos veicina 
ārstniecības nepieejamību tuvu slimnieku dzīvesvietai.

Grozījums Nr. 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Attiecībā uz tiem ārstniecības 
gadījumiem, kas neatbilst 3.a punktā 
noteiktajiem kritērijiem, dalībvalstīm 
jānodrošina aprūpe iespējami tuvu 
iedzīvotāja dzīvesvietai un jāgarantē 
līdzvērtīga teritoriālā piekļuve.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi izvairīties no situācijas, ka iesaistīšanās Eiropas references tīklos veicina 
ārstniecības nepieejamību tuvu slimnieku dzīvesvietai.
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Grozījums Nr. 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Šajā pantā minētajiem pasākumiem 
neizmanto parastos veselības aprūpes 
finansēšanas mehānismus, uz kuriem ir 
norādes citās šīs direktīvas daļās.  Eiropas 
references tīklu izveidei izmanto Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda1

(struktūrfondu) līdzekļus. Tā kā ar 
references tīklu palīdzību nereti tiks 
sniegta tāda aprūpe, kāda dzīvesvietas
dalībvalstī nav pieejama, nepiemēro 
parastos mehānismus, piemēram, 
izdevumu atmaksu.
1 http:ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/
index_en.htm

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precīzi noteikt, kurš uzņemsies apmaksu gadījumos, kad tiks izmantoti Eiropas 
references tīkli. Tikpat svarīgi ir nodrošināt, ka maksājumi tiek veikti tādā veidā, kas visiem 
pacientiem nodrošina nepieciešamās ārstēšanas patiesu pieejamību un ka netiek apdraudēta 
cita ārstēšana netālu no iedzīvotāju dzīvesvietas.

Grozījums Nr. 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 3. punktā minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 

svītrots
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pieņem saskaņā ar 19. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 673
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 3. punktā minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 19. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar šī paša autora iepriekšējo grozījumu 15. panta 4. punktam. 
Īstenojot izmēģinājuma projektu, Komisija finansējusi piecu Eiropas references tīklu izveidi. 
Pirms saistošu kritēriju izstrādes šie projekti ir jānovērtē. Šajā posmā Komisijai sadarbībā ar 
Eiropas references tīkliem jāizstrādā nesaistoši kritēriji.

Grozījums Nr. 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Izmēģinājuma apgabali

Lai turpmāk pēc iespējas efektīvāk veidotu 
veselības aprūpes politiku, Komisija 
izvēlas pierobežas rajonus par 
izmēģinājuma apgabaliem, kur var rūpīgi 
pārbaudīt, analizēt un novērtēt veselības 
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aprūpes iniciatīvas attiecībā uz pārrobežu 
aprūpi. 

Or. nl

Grozījums Nr. 675
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro 16. pantu

Or. sv

Pamatojums

Political management of healthcare is not a question of interfering in how operations should 
be conducted, for example. It should be a question of establishing guidelines, conducting 
efficiency assessments, providing guidance on financial matters and monitoring that quality is 
satisfactory and in keeping with the level to which health policy aspires. The Member States 
have organised their healthcare in a safe and reliable manner. Healthcare, including the 
evaluation of new products and methods, should continue to be managed at national level, 
otherwise there is a risk that more bureaucracy will ensue.

Grozījums Nr. 676
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija pieņem īpašus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
veselības aprūpes jomas informācijas un 
saziņas tehnoloģijas sistēmu saderību 
gadījumā, ko piemēro, ja dalībvalstis 
izlemj ieviest šādas sistēmas. Šajos 
pasākumos ņem vērā pārmaiņas veselības 
tehnoloģijā un medicīnas zinātnē un ievēro 

Komisija kopīgi ar dalībvalstīm izstrādā 
pasākumus, lai sekmētu informācijas un 
sakaru tehnoloģiju savietojamību līdz 
līmenim, kāds nepieciešams pacientu 
drošībai pārrobežu veselības aprūpes 
jomā. Šajos pasākumos ņem vērā 
pārmaiņas veselības tehnoloģijā un 
medicīnas zinātnē un ievēro pamattiesības 
uz personas datu aizsardzību saskaņā ar 
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pamattiesības uz personas datu aizsardzību 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 
Jo īpaši tajos nosaka vajadzīgos standartus 
un terminus, lai nodrošinātu attiecīgo 
informācijas un saziņas tehnoloģijas 
sistēmu saderību un tādējādi sniegtu 
drošus, kvalitatīvus un efektīvus pārrobežu 
veselības pakalpojumus.

piemērojamiem tiesību aktiem. Jo īpaši 
tajos nosaka vajadzīgos standartus un 
terminus, lai nodrošinātu attiecīgo 
informācijas un saziņas tehnoloģijas 
sistēmu saderību un tādējādi sniegtu 
drošus, kvalitatīvus un efektīvus pārrobežu 
veselības pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Pasākumi attiecībā uz t.s. e-veselību ir nopietni jāpārdomā, pirms tiek pieņemti saistoši 
standarti. Dalībvalstis jau veic pasākumus saskaņā ar 2004. gada eVeselības rīcības plānu, 
lai īstenotu pasākumus, kādi nepieciešami eVeselības tehnoloģiju plašai pielietošanai no 
2010. gada.  Šai direktīvai nevajadzētu kavēt minētā plāna izpildi.

Grozījums Nr. 677
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija pieņem īpašus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
veselības aprūpes jomas informācijas un 
saziņas tehnoloģijas sistēmu saderību 
gadījumā, ko piemēro, ja dalībvalstis 
izlemj ieviest šādas sistēmas. Šajos 
pasākumos ņem vērā pārmaiņas veselības 
tehnoloģijā un medicīnas zinātnē un ievēro 
pamattiesības uz personas datu aizsardzību 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 
Jo īpaši tajos nosaka vajadzīgos standartus 
un terminus, lai nodrošinātu attiecīgo 
informācijas un saziņas tehnoloģijas 
sistēmu saderību un tādējādi sniegtu 
drošus, kvalitatīvus un efektīvus pārrobežu 
veselības pakalpojumus.

Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija pieņem īpašus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
veselības aprūpes jomas informācijas un 
saziņas tehnoloģijas sistēmu saderību 
gadījumā, ko piemēro, ja dalībvalstis 
izlemj ieviest šādas sistēmas. Šiem 
pasākumiem jāatbilst katrā dalībvalstī 
piemērojamiem datu aizsardzības tiesību 
aktiem, un tajos ņem vērā arī sasniegumus 
veselības aprūpes tehnoloģijā un medicīnas 
zinātnē, tostarp tālmedicīnā un 
tālpsihiatrijā, un ievēro pamattiesības uz 
personas datu aizsardzību. Jo īpaši tajos 
nosaka vajadzīgos standartus un terminus, 
lai nodrošinātu attiecīgo informācijas un 
saziņas tehnoloģijas sistēmu saderību un 
tādējādi sniegtu drošus, kvalitatīvus un 
efektīvus pārrobežu veselības 



AM\764262LV.doc 75/92 PE418.360v01-00

LV

pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 678
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija pieņem īpašus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
veselības aprūpes jomas informācijas un 
saziņas tehnoloģijas sistēmu saderību 
gadījumā, ko piemēro, ja dalībvalstis 
izlemj ieviest šādas sistēmas. Šajos 
pasākumos ņem vērā pārmaiņas veselības
tehnoloģijā un medicīnas zinātnē un ievēro 
pamattiesības uz personas datu aizsardzību 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 
Jo īpaši tajos nosaka vajadzīgos standartus 
un terminus, lai nodrošinātu attiecīgo 
informācijas un saziņas tehnoloģijas 
sistēmu saderību un tādējādi sniegtu 
drošus, kvalitatīvus un efektīvus pārrobežu 
veselības pakalpojumus.

Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija pieņem īpašus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
veselības aprūpes jomas informācijas un 
saziņas tehnoloģijas sistēmu saderību 
gadījumā, ko piemēro, ja dalībvalstis 
izlemj ieviest šādas sistēmas. Šajos 
pasākumos ņem vērā pārmaiņas veselības 
tehnoloģijā un medicīnas zinātnē un ievēro 
pamattiesības uz personas datu aizsardzību 
saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā 
esošiem tiesību aktiem datu aizsardzības 
jomā. Jo īpaši tajos nosaka vajadzīgos 
standartus un terminus, lai nodrošinātu 
attiecīgo informācijas un saziņas 
tehnoloģijas sistēmu saderību un tādējādi 
sniegtu drošus, kvalitatīvus un efektīvus 
pārrobežu veselības pakalpojumus.

Or. de

Grozījums Nr. 679
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija pieņem īpašus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
veselības aprūpes jomas informācijas un 

Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija pieņem īpašus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
veselības aprūpes jomas informācijas un 
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saziņas tehnoloģijas sistēmu saderību 
gadījumā, ko piemēro, ja dalībvalstis 
izlemj ieviest šādas sistēmas. Šajos 
pasākumos ņem vērā pārmaiņas veselības 
tehnoloģijā un medicīnas zinātnē un ievēro 
pamattiesības uz personas datu aizsardzību 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 
Jo īpaši tajos nosaka vajadzīgos standartus 
un terminus, lai nodrošinātu attiecīgo 
informācijas un saziņas tehnoloģijas 
sistēmu saderību un tādējādi sniegtu 
drošus, kvalitatīvus un efektīvus pārrobežu 
veselības pakalpojumus.

saziņas tehnoloģijas sistēmu saderību 
gadījumā, ko piemēro, ja dalībvalstis 
izlemj ieviest šādas sistēmas. Šajos 
pasākumos ņem vērā pārmaiņas veselības 
tehnoloģijā un medicīnas zinātnē un ievēro 
pamattiesības uz personas datu aizsardzību 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 
Jo īpaši tajos nosaka:

- vajadzīgos standartus un terminus, lai 
nodrošinātu attiecīgo informācijas un 
saziņas tehnoloģijas sistēmu saderību un 
tādējādi sniegtu drošus, kvalitatīvus un 
efektīvus pārrobežu veselības 
pakalpojumus;
- noteikumus par piekļuvi pacienta 
slimības vēsturei un — jo īpaši —
noteikumus par to, kā saņemama pacienta 
rakstiska atļauja par piekļuvi viņa 
slimības vēsturei.

Or. fr

Pamatojums

Jānosaka stingras prasības attiecībā uz piekļuvi pacienta slimības vēsturei un attiecībā uz 
pacienta rakstiskas atļaujas saņemšanu par piekļuvi viņa slimības vēsturei.

Grozījums Nr. 680
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija pieņem īpašus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
veselības aprūpes jomas informācijas un 
saziņas tehnoloģijas sistēmu saderību 

Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto 
procedūru dalībvalstis pieņem īpašus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
veselības aprūpes jomas informācijas un 
saziņas tehnoloģijas sistēmu saderību 
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gadījumā, ko piemēro, ja dalībvalstis 
izlemj ieviest šādas sistēmas. Šajos 
pasākumos ņem vērā pārmaiņas veselības 
tehnoloģijā un medicīnas zinātnē un ievēro 
pamattiesības uz personas datu aizsardzību
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 
Jo īpaši tajos nosaka vajadzīgos standartus 
un terminus, lai nodrošinātu attiecīgo 
informācijas un saziņas tehnoloģijas 
sistēmu saderību un tādējādi sniegtu 
drošus, kvalitatīvus un efektīvus pārrobežu 
veselības pakalpojumus.

gadījumā, ko piemēro, ja dalībvalstis 
izlemj ieviest šādas sistēmas. Šajos 
pasākumos ņem vērā pārmaiņas veselības 
tehnoloģijā un medicīnas zinātnē un ievēro 
pamattiesības uz personas datu aizsardzību 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 
Jo īpaši tajos nosaka vajadzīgos standartus 
un terminus, lai nodrošinātu attiecīgo 
informācijas un saziņas tehnoloģijas 
sistēmu saderību un tādējādi sniegtu 
drošus, kvalitatīvus un efektīvus pārrobežu 
veselības pakalpojumus.

Or. de

Grozījums Nr. 681
Georgs Andrejevs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka e-veselības un 
citu telemedicīnas pakalpojumu 
izmantošanā: 
a) tiek ievēroti tie paši medicīnas 
profesionālās kvalitātes un drošības 
standarti kā veselības aprūpē, ko nesniedz 
elektroniskā veidā;
b) tiek nodrošināta pacientu pienācīga 
aizsardzība, jo īpaši praktizējošiem 
ārstiem uzdodot pildīt tādas pašas 
regulatīvās prasības kā veselības aprūpē, 
ko nesniedz elektroniskā veidā.

Or. en

Pamatojums

Šī jaunā tehnoloģija gan ir mūsdienīgs risinājums, taču tā var būt saistīta arī ar veselības 
aizsardzības jomas informācijas un sakaru tehnoloģiju ļaunprātīgu izmantošanu, tādejādi 
radot pacienta iespējamu apdraudējumu. Tāpēc arī attiecībā uz šiem pakalpojumiem 
jāpiemēro tie paši kvalitātes un drošības standarti, kādus piemēro „normālajiem” medicīnas 
pakalpojumiem. 
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Grozījums Nr. 682
John Bowis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka e-veselības un 
citu telemedicīnas pakalpojumu 
izmantošanā tiek ievēroti tie paši 
medicīnas kvalitātes un drošības standarti 
kā veselības aprūpē, ko nesniedz 
elektroniskā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 683
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro 17. pantu

Or. sv

Pamatojums

Political management of healthcare is not a question of interfering in how operations should 
be conducted, for example. It should be a question of establishing guidelines, conducting 
efficiency assessments, providing guidance on financial matters and monitoring that quality is 
satisfactory and in keeping with the level to which health policy aspires. The Member States 
have organised their healthcare in a safe and reliable manner. Healthcare, including the 
evaluation of new products and methods, should continue to be managed at national level,
otherwise there is a risk that more bureaucracy will ensue.
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Grozījums Nr. 684
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbība jaunās tehnoloģijas pārvaldē 
veselības jomā

Sadarbība tehnoloģijas pārvaldē veselības 
jomā

1. Dalībvalstis vienkāršo sadarbības tīkla 
izveidi un darbību, kurā apvienotas valsts 
iestādes un struktūras, kas atbild par 
veselības tehnoloģijas novērtējumu.

1. Dalībvalstis vienkāršo sadarbības tīkla 
izveidi un darbību, kurā apvienotas valsts 
iestādes un struktūras, kas atbild par 
veselības tehnoloģijas novērtējumu.

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.

2. Veselības tehnoloģijas novērtējuma 
sadarbības tīkla mērķis ir:

2. Veselības tehnoloģijas novērtējuma 
sadarbības tīkla mērķis ir:

a) atbalstīt sadarbību starp valsts iestādēm 
un struktūrām;

a) atbalstīt sadarbību starp valsts iestādēm 
un struktūrām;

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 nodrošināt 
līdzsvaru starp visiem mērķiem;
ac) nodrošināt visu ieinteresēto 
sabiedrības grupu, bet jo īpaši pacientu, 
medicīnas nozares, pētniecības un 
ražotāju iesaisti;

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

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

nodrošināt efektīvu šādas informācijas 
apmaiņas iespēju.

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 tām iestādēm, kuras ievēro 
labas pārvaldes principus.

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 
informāciju jāapmainās.

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

Or. en

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. 
Tāpēc Komisijai būtu jāpieņem tikai tādas veselības tehnoloģijas novērtējuma iestādes, kuras 
atbilst šiem standartiem. Šis grozījums ir saistīts ar 43. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 685
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums
17. pants– sadaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbība jaunās tehnoloģijas pārvaldē 
veselības jomā 

Sadarbība tehnoloģijas pārvaldē veselības 
jomā

Or. en

Pamatojums

Jānovērtē visas, tostarp arī pastāvošās veselības tehnoloģijas. Šāds novērtējums var palīdzēt 
efektīvi sadalīt dalībvalstu veselības sistēmu resursus.
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Grozījums Nr. 686
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vienkāršo sadarbības tīkla 
izveidi un darbību, kurā apvienotas valsts 
iestādes un struktūras, kas atbild par 
veselības tehnoloģijas novērtējumu.

1. Dalībvalstis vienkāršo sadarbības tīkla 
izveidi un darbību, kurā apvienotas valsts 
iestādes un struktūras, kas atbild par 
veselības tehnoloģijas novērtējumu. Tīkls 
darbojas saskaņā ar labas pārvaldes 
principiem, tostarp pārredzamību, 
objektivitāti, godīgām procedūrām, un 
tajā pilnībā iesaista visas attiecīgās 
grupas, tostarp speciālistus, pacientus, 
zinātniekus un ražotājus, izņemot 
gadījumus, kad kādas valsts tiesību akti 
neļauj iesaistīt vienu vai vairākas no šīm 
grupām.

Or. en

Grozījums Nr. 687
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vienkāršo sadarbības tīkla 
izveidi un darbību, kurā apvienotas valsts 
iestādes un struktūras, kas atbild par 
veselības tehnoloģijas novērtējumu.

1. Dalībvalstis vienkāršo sadarbības tīkla 
izveidi un darbību, kurā apvienotas valsts 
iestādes un struktūras, kas atbild par 
veselības tehnoloģijas novērtējumu. 
Dalībvalstis izveido tīkla darbības sistēmu,
kas pamatojas uz labas pārvaldes 
principiem, tostarp pārredzamību, 
objektivitāti un godīgām procedūrām, un 
pilnībā iesaista visas attiecīgās grupas, 
tostarp sociālos partnerus, speciālistus, 
pacientus, zinātniekus un ražotājus.

Or. en
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Pamatojums

Lai izveidotu tādu tīklu, kurš sekmēs sadarbību jaunu veselības tehnoloģiju pārvaldībā, būtu 
jāiesaista visas attiecīgās grupas, tostarp sociālie partneri.

Grozījums Nr. 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vienkāršo sadarbības tīkla 
izveidi un darbību, kurā apvienotas valsts 
iestādes un struktūras, kas atbild par 
veselības tehnoloģijas novērtējumu.

1. Dalībvalstis vienkāršo sadarbības tīkla 
izveidi un darbību, kurā apvienotas valsts 
iestādes un struktūras, kas atbild par 
veselības tehnoloģijas novērtējumu. 
Dalībvalstis izveido tīkla darbības sistēmu, 
kas pamatojas uz labas pārvaldes 
principiem, tostarp pārredzamību, 
objektivitāti un godīgām procedūrām, un 
pilnībā iesaista visas attiecīgās grupas, 
tostarp sociālos partnerus, speciālistus, 
pacientus, zinātniekus un ražotājus.

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu tādu tīklu, kurš sekmēs sadarbību jaunu veselības tehnoloģiju pārvaldībā, būtu 
jāiesaista visas attiecīgās grupas, tostarp sociālie partneri.

Grozījums Nr. 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vienkāršo sadarbības tīkla 
izveidi un darbību, kurā apvienotas valsts 
iestādes un struktūras, kas atbild par 
veselības tehnoloģijas novērtējumu.

1. Dalībvalstis vienkāršo sadarbības tīkla 
izveidi un darbību, kurā apvienotas valsts 
iestādes un struktūras, kas atbild par 
veselības tehnoloģijas novērtējumu. 
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Dalībvalstis izveido tīkla darbības sistēmu, 
kas pamatojas uz labas pārvaldes 
principiem, tostarp pārredzamību, 
objektivitāti un godīgām procedūrām, un 
pilnībā iesaista visas attiecīgās grupas, 
tostarp sociālos partnerus, speciālistus, 
pacientus, zinātniekus un ražotājus.

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu tādu tīklu, kurš sekmēs sadarbību jaunu veselības tehnoloģiju pārvaldībā, būtu 
jāiesaista visas attiecīgās grupas, tostarp sociālie partneri.

Grozījums Nr. 690
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija, apspriežoties ar Eiropas 
Parlamentu, izstrādā tīkla darbības 
pamatnoteikumus, kuru pamatā ir laba 
pārvaldība, tostarp pārredzamība, 
objektivitāte un taisnīgas procedūras, kā 
arī visu attiecīgo sabiedrības grupu, ārstu, 
pacientu un ražotāju iesaistīšanās.

Or. fr

Pamatojums

Ieinteresētajām pusēm jādod iespēja iesaistīties tīklā, lai nodrošinātu, ka sadarbība starp 
valsts iestādēm vai struktūrām, kas atbildīgas par veselības tehnoloģijas novērtēšanu, 
sekmētu līdzsvarotu, informatīvi pamatotu un pārredzamu lēmumu pieņemšanu.
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Grozījums Nr. 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tīkla darbības sistēma pamatojas uz 
labas pārvaldes principiem. Šie principi ir, 
cita starpā, procedūru pārredzamība, 
pārsūdzības tiesības, objektivitāte, 
neitralitāte un visu ieinteresēto personu 
pilnīga iesaistīšana.

Or. de

Pamatojums

Tīkla darbības rezultātu kvalitāti un objektivitāti palielinās labas pārvaldes principu 
piemērošana, tostarp procedūru pārredzamība un pārsūdzības tiesības. Darba procedūrās
pilnībā jāiesaista ieinteresētās personas, piemēram, pacienti, ārsti un ražotāji, jo viņi var dot 
nozīmīgu ieguldījumu veselības tehnoloģijas novērtēšanā. 

Grozījums Nr. 692
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
17. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Veselības tehnoloģijas novērtējuma 
sadarbības tīkla mērķis ir:

2. Veselības tehnoloģijas novērtējuma 
sadarbības tīkla mērķis ir:

a) atbalstīt sadarbību starp valsts iestādēm 
un struktūrām;

a) rast ilgtspējīgus risinājumus, lai 
līdzsvarotu mērķus, kuri attiecas uz 
sabiedrības veselību, piekļuvi zālēm, 
atlīdzību par inovācijām un veselības 
aprūpes budžetu pārvaldību; 
aa) izstrādāt pārredzamas procedūras un 
metodes šo mērķu sasniegšanai;
ab) nodrošināt visu ieinteresēto personu, 
īpaši pacientu, medicīnas aprindu un 
ražotāju piedalīšanos tādu lēmumu 
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pieņemšanā, kas var ietekmēt sabiedrības 
veselību, jauninājumus un Eiropas 
Savienības konkurētspēju Eiropā vidējā 
vai ilgākā termiņā;

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

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

ba) apsvērt, ar kāda rakstura un veida 
informāciju var apmainīties;

Or. fr

Pamatojums

Tīkla darbības galvenajam mērķim jābūt saistītam ar medicīnas tehnoloģiju novērtējumu —
veselības sistēmu resursu optimālu izmantošanu, tādējādi nodrošinot veselības sistēmu 
ilgtspējīgu finansēšanu, pacientu ātru piekļuvi zālēm un medicīnas jomas jauninājumu 
integrāciju. Tāpēc tīklā ir jāiesaistās visām ieinteresētajām personām, kā jau norādīts 
Foruma secinājumos un ieteikumos.

Grozījums Nr. 693
Peter Liese

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 
ilgā laikā un valsts iestādēm un struktūrām 
nodrošināt efektīvu šādas informācijas 
apmaiņas iespēju. 

b) atbalstīt objektīvas, uzticamas, laikus 
sagatavotas, pārredzamas un tālāk 
nododamās informācijas sniegšanu par 
veselības tehnoloģijas efektivitāti īsā un 
ilgā laikā, kā arī tās iespējamām 
blakusparādībām un ietekmi uz 
sabiedrību, un valsts iestādēm un 
struktūrām nodrošināt efektīvu šādas 
informācijas apmaiņas iespēju. 

Or. de
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Pamatojums

Šajā pantā tiek paredzēta sadarbība starp iestādēm, kas atbildīgas par veselības tehnoloģijas 
ietekmes novērtējumu valstu veselības aizsardzības sistēmās. Šīm iestādēm ir informācija ne 
tikai par tehnoloģiju efektivitāti, bet arī par iespējamām blakusparādībām un ietekmi uz 
sabiedrību. Tāpēc jāapmainās ar informāciju arī par šādiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 694
Peter Liese

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 informāciju jāapmainās.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 695
Linda McAvan

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 informāciju jāapmainās.

4. Komisija kopīgi ar dalībvalstīm izstrādā
pasākumus, kas vajadzīgi, lai izveidotu un 
pārvaldītu šo sadarbības tīklu, un nosaka, 
ar kādu informāciju jāapmainās.

Or. en

Pamatojums

Komisijai nav obligāti jāpieņem saistoši pasākumi veselības tehnoloģijas novērtējuma tīklu 
pārvaldībai.



AM\764262LV.doc 87/92 PE418.360v01-00

LV

Grozījums Nr. 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 
informāciju jāapmainās.

4. Komisija saskaņā ar 19. panta 3. punktā
minēto procedūru pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai izveidotu un pārvaldītu šo 
sadarbības tīklu, un nosaka, ar kādu 
informāciju jāapmainās.

Or. de

Pamatojums

Šajā punktā norādīts, ka jāpiemēro komitoloģijas procedūra. Tomēr ir jāsaglabā Eiropas 
Parlamenta tiesības ietekmēt šo svarīgo punktu saskaņā ar jauno procedūru (pārbaudes 
tiesībām).

Grozījums Nr. 697
Françoise Grossetête

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 
informāciju jāapmainās.

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

Or. fr

Pamatojums

Tīkla darbībai ir jābūt pārredzamai, lai nodrošinātu, ka pēc informācijas apmaiņas tiek 
pieņemti uzticami lēmumi.
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Tīklam ir jānosaka ar kādu informāciju ir jāapmainās. Visiem tīkla dalībniekiem ir jāiesaistās 
šajā diskusijā, kura uzskatāma par vienu no svarīgākajām tīkla darbībām.

Grozījums Nr. 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis Komisijai vismaz reizi gadā 
nosūta 1. punktā minētos datus, izņemot 
datus, kas jau ir savākti saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK.

2. Dalībvalstis Komisijai vismaz reizi gadā 
nosūta 1. punktā minētos datus statistikas 
vajadzībām, izņemot datus, kas jau ir 
savākti saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK.

Or. de

Grozījums Nr. 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts– 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pantā noteikto datu vākšanu veic 
ciešā sadarbībā ar Migrējošā darbaspēka 
sociālās drošības administratīvajai 
komisijai paredzēto datu vākšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 700
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja, kurā darbojas 
dalībvalstu pārstāvji un kuru vada 

1. Komisijai palīdz komiteja, kurā darbojas 
dalībvalstu pārstāvji un kuru vada 
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Komisijas pārstāvis. dalībvalsts pārstāvis.

Ja nepieciešams, vai ja kāda no 
ieinteresētajām personām to pieprasa, 
Komiteja sniedz konsultācijas dažādām 
ieinteresētajām personām, piemēram, 
maksātāju iestāžu pārstāvjiem, tostarp 
savstarpējās veselības apdrošināšanas 
sabiedrībām, pacientiem un veselības 
aprūpes speciālistiem (tostarp slimnīcām).

Or. fr

Pamatojums

Veselības aprūpes jautājumi ir vienīgi dalībvalstu kompetencē, tāpēc Komiteju jāvada kādam 
no dalībvalstu pārstāvjiem. Komitejai arī jāsniedz konsultācijas ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 701
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja, kurā darbojas 
dalībvalstu pārstāvji un kuru vada 
Komisijas pārstāvis.

1. Komisijai palīdz komiteja, kurā darbojas
un kuru vada dalībvalstu pārstāvji.
Komitejas darbā var iesaistīt arī pacientu 
pārstāvjus, maksātājas iestādes un 
veselības aprūpes speciālistus.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā komitoloģijas procedūra sekmēs nepārredzamu un nedemokrātisku procesu. Lai 
process būtu atvērtāks, ir jāsekmē dalībvalstu un ieinteresēto personu līdzdalība.
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Grozījums Nr. 702
Georgs Andrejevs

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja, kurā darbojas 
dalībvalstu pārstāvji un kuru vada 
Komisijas pārstāvis.

1. Komisijai palīdz komiteja, kurā darbojas 
dalībvalstu pārstāvji un kuru vada 
Komisijas pārstāvis. Komisija nodrošina 
atbilstošu apspriešanos ar ekspertiem no 
visām attiecīgajām pacientu un speciālistu 
grupām, jo īpaši saistībā ar šīs direktīvas 
īstenošanu, un sniedz pamatotu ziņojumu 
par šīm apspriedēm. 

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas īstenošanu var nodrošināt tikai tad, ja notiek apspriešanās ar visām 
ieinteresētajām grupām. Tāpēc ir jāizstrādā atbilstošs apspriežu mehānisms, lai palīdzētu šīs 
„pārrobežu veselības aprūpes komitejas” darbā. 

Grozījums Nr. 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

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 triju gadu laikā pēc 22. panta 
1. punktā minētās dienas sagatavo 
ziņojumu par šīs direktīvas darbību un 
iesniedz to Eiropas Parlamentam un 
Padomei; vēlāk šādu ziņojumu gatavo ik 
pēc pieciem gadiem. Ziņojumā īpašu 
uzmanību pievērš tam, kā šīs direktīvas 
piemērošana ietekmē piekļuvi veselības 
aprūpei un medicīnas pakalpojumiem no 
finanšu un ģeogrāfiskā aspekta, un kā 
direktīvas piemērošana ietekmē pacientu 
mobilitāti un veselības aprūpes sistēmā 
iesaistītās personas visās dalībvalstīs. 
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Ziņojumam jāaptver visas ieinteresētās un 
iesaistītās personas, infrastruktūra un 
veselības aprūpes sistēma dalībvalstīs, 
tostarp slimnīcas un maksātājas 
organizācijas. Vajadzības gadījumā 
Komisija ziņojumā iekļauj priekšlikumus 
tiesību aktu grozījumiem.

Or. fr

Pamatojums

Jānosaka gan ziņojumu sagatavošanas termiņi, gan elementi, kādi tajos ņemami vērā, kā arī 
jānosaka, ka šīs direktīvas īstenošanas un piemērošanas novērtēšanā noteikti jāiesaista 
ieinteresētās personas.

Grozījums Nr. 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina, ka tiek apkopota 
nepieciešamā informācija, lai varētu 
reģistrēt pacientu un speciālistu 
pārrobežu pārvietošanos, ātri novērst 
jebkādus trūkumus un veicināt 
ieguvumus. Komisija iekļauj šo 
informāciju 1. punktā minētajā ziņojumā.

Or. nl

Grozījums Nr. 705
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šim nolūkam un neskarot 22. pantu, 
dalībvalstis paziņo Komisijai visus 

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

pasākumus, ko tās veic, lai īstenotu šo 
direktīvu.

Or. nl

Pamatojums

Pakalpojumu direktīvā jau paredzēti noteikumi attiecībā uz savstarpējā novērtējuma 
procedūrām. Līdzīgas procedūras būtu jāievieš attiecībā uz 5. pantu. Tādējādi tiktu īstenoti 
2006. gada 6. jūnija augstākā līmeņa sanāksmes atbalstītie svarīgākie principi, kas par 
vairāk saistošu paredz padarīt atvērtās koordinācijas metodi, jo ir jāņem vērā pašreizējo 
veselības aprūpes sistēmu dažādība un dalībvalstu pilnvaras attiecībā uz šo sistēmu 
organizēšanu.

Grozījums Nr. 706
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz … [vienu gadu pēc direktīvas stāšanās 
spēkā].

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz … [trīs gadus pēc direktīvas stāšanās 
spēkā].

Or. fr

Pamatojums

Tik īsā laikā transponēšana nav iespējama. Šķiet, ka Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā 
nav ņemtas vērā visas iespējamās sekas, kādas varētu radīt gan pacientu pieaugošā 
mobilitāte, gan pārmaiņas, kādas būs nepieciešamas valstu veselības aprūpes sistēmās.
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