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Grozījums Nr. 189
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šīs direktīvas mērķis ir papildināt spēkā 
esošo regulējumu par sociālās drošības 
sistēmu koordinēšanu (Regula 
Nr. 1408/71 un tajā noteikto tiesību 
pārņēmēja Regula Nr. 883/2004), lai 
piemērotu pacieta tiesības attiecībā uz
drošu, ļoti kvalitatīvu un efektīvu 
pārrobežu veselības aprūpes sniegšanu. Ar 
direktīvu izveido pacientu tiesību 
visaptverošu regulējumu pārrobežu 
mobilitātes jomā.

Or. en

Pamatojums

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Grozījums Nr. 190
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar direktīvu, pilnībā ievērojot valstu 
kompetenci organizēt un sniegt veselības 
aprūpi, paredz noteikumus par piekļuvi 
drošai un kvalitatīvai veselības aprūpei 
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sniegšanai. citā dalībvalstī un izveido mehānismus 
dalībvalstu sadarbībai veselības aprūpes 
jomā.
Piemērojot šo direktīvu, dalībvalstis ievēro 
universāluma, kvalitatīvas veselības 
aprūpes pieejamības, taisnīguma un 
solidaritātes principu. 

Or. en

Pamatojums

Pirmās grozījuma daļas nolūks ir precizēt direktīvas mērķus. Tā kā šos principus ir pareizāk 
iekļaut šajā pantā, grozījuma otrā daļu veido teksts no Komisijas priekšlikuma 5. panta. 

Grozījums Nr. 191
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar direktīvu nosaka noteikumus citā 
dalībvalstī saņemtas veselības aprūpes 
izmaksu atlīdzināšanai pacientiem, kas 
izvēlas apmeklēt citu dalībvalsti ar nolūku 
saņemt tur veselības aprūpi, un sekmē 
dalībvalstu sadarbību saistībā ar veselības 
tehnoloģiju novērtējumu, references 
centriem un e-veselību, pilnībā ievērojot 
valstu kompetenci organizēt un sniegt 
veselības aprūpi, saskaņā ar vispārējas 
piekļuves, solidaritātes, cenu pieejamības, 
līdzvērtīgas teritoriālās piekļuves un 
demokrātiskās kontroles principiem.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas dažādie mērķi ir labāk precizēti šādā formulējumā. Ir svarīgi jau šīs direktīvas 
mērķos norādīt dalībvalstu pienākumus un principus, kurus ir jāņem vērā veselības politikā.
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Grozījums Nr. 192
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar direktīvu, pilnībā ievērojot valstu 
kompetenci organizēt un sniegt veselības 
aprūpi, paredz noteikumus par piekļuvi 
drošai un kvalitatīvai veselības aprūpei 
citā dalībvalstī un izveido mehānismus 
dalībvalstu sadarbībai veselības aprūpes 
jomā.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķī ir jāatspoguļo dalībvalstu kompetence organizēt un sniegt veselības 
aprūpi saskaņā ar Līguma 152. pantu.

Grozījums Nr. 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar direktīvu, pilnībā ievērojot valstu 
kompetenci organizēt un sniegt veselības 
aprūpi, paredz noteikumus par piekļuvi 
drošai un kvalitatīvai veselības aprūpei 
citā dalībvalstī un izveido mehānismus 
dalībvalstu sadarbībai veselības aprūpes 
jomā.

Or. en
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Pamatojums

Šīs direktīvas mērķim ir jābūt piekļuvei drošai un kvalitatīvai veselības aprūpei. Dalībvalstu 
kompetencē ir organizēt un sniegt veselības aprūpi saskaņā ar 152. panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 194
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar direktīvu paredz noteikumus par 
piekļuvi drošai un kvalitatīvai veselības 
aprūpei citās dalībvalstīs un izveido 
mehānismus dalībvalstu sadarbībai 
veselības aprūpes jomā, vienlaikus pilnībā 
ievērojot valstu kompetenci organizēt un 
sniegt veselības aprūpi.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas mērķis nav noteikt vispārējus pārrobežu veselības aprūpes noteikumus, bet gan 
uzlabot pacientu mobilitāti.

Grozījums Nr. 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo direktīvu izveido visaptverošu 
regulējumu ES pilsoņu piekļuvei drošai, 
ļoti kvalitatīvai un efektīvai veselības 
aprūpei, ievērojot taisnīgus noteikumus, 
kā arī nosaka dalībvalstu sadarbības 
mehānismus sadarbībai veselības aprūpes 
jomā, ievērojot valstu kompetenci saistībā 
ar veselības aprūpes organizēšanu un 
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nodrošināšanu.

Or. es

Pamatojums

Pašreizējais priekšlikums, kura centrā ir pacientu mobilitāte, varētu būt labvēlīgs noteiktai 
pilsoņu grupai (labi informētiem pilsoņiem ar augstu pirktspēju un valodu zināšanām), taču 
tā veido mazākumu. 

Tiek ierosināts, lai priekšlikums nebūtu vērsts tikai uz pacientu mobilitāti (kas skar tikai 
nelielu iedzīvotāju daļu), bet īpaši uz aprūpes kvalitātes un drošības uzlabošanu, kā arī uz 
dalībvalstu sadarbību, aspektiem, kuri labvēlīgi ietekmēs visus pilsoņus.

Grozījums Nr. 196
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī direktīva nosaka visaptverošu 
regulējumu drošas, ļoti kvalitatīvas un 
efektīvas pārrobežu veselības aprūpes 
pieejamībai, neskarot  valstu kompetenci 
organizēt un sniegt veselības aprūpi 
atbilstīgi EK līguma 152. panta 
5. punktam.

Or. pt

Grozījums Nr. 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar direktīvu izveido visaptverošu 
regulējumu drošas, ļoti kvalitatīvas un 

Ievērojot dalībvalstu veselības aprūpes 
sistēmām uzticēto uzdevumu kalpot 
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efektīvas pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanai.

sabiedrībai, pamatojoties uz 
universāluma, kvalitatīvas veselības 
aprūpes pieejamības, taisnīguma un 
solidaritātes principu, ar šo direktīvu 
izveido visaptverošu regulējumu drošas, 
ļoti kvalitatīvas un efektīvas pārrobežu 
veselības aprūpes sniegšanai un pārrobežu 
veselības aprūpes izmaksu atlīdzināšanai.

Or. fr

Pamatojums

Direktīvas pirmajā pantā ir jāietver atsauce uz veselības aprūpes sistēmas darbības 
principiem un ir jāprecizē, ka direktīvā tiek izklāstīti arī nosacījumi par veselības aprūpes 
izmaksu atlīdzināšanu, kas sniegta citā dalībvalstī, kas nav piederības dalībvasts.

Grozījums Nr. 198
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar direktīvu izveido visaptverošu 
regulējumu pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanai, un tās mērķis ir dalībvalstu 
veselības aprūpes sistēmu pieejamības, 
kvalitātes un efektivitātes uzlabošana.

Or. nl

Pamatojums

Direktīvu veido divas daļas: pirmajā ir apskatītas pacientu tiesības saistībā ar pārrobežu 
veselības aprūpi un otrajā daži vispārīgāki veselības aprūpes organizācijas aspekti, arī, cita 
starpā, dalībvalstu pienākumu sadarboties.
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Grozījums Nr. 199
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nav vēlams radīt atšķirības starp valstu un pārrobežu veselības aprūpi. Pacientiem, kas 
paliek savā valstī, ir jābūt vienādām tiesībām ar pacientiem, kas ārstējas vai ārstēsies citā 
dalībvalstī.

Grozījums Nr. 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar direktīvu izveido pacientu tiesību
visaptverošu regulējumu pārrobežu 
veselības aprūpes jomā.

Or. da

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis nav definēt veselības aprūpes kvalitāti, drošumu un efektivitāti, bet gan 
pacientu tiesību apjomu, saņemot ārstēšanu ārzemēs.



PE418.304v01-00 10/64 AM\766244LV.doc

LV

Grozījums Nr. 201
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar direktīvu izveido visaptverošu 
regulējumu bezmaksas, drošas, ļoti 
kvalitatīvas un efektīvas pārrobežu 
veselības aprūpes sniegšanai gadījumos, 
kad vajadzīgas ļoti specializētas 
medicīniskas procedūras, kuras nav 
pieejamas dzīvesvietā.

Or. pl

Pamatojums

Ja veselības aprūpe nav bezmaksas, tā nevar būt visaptveroša, citādi praksē tā būs pieejama 
tikai ierobežotam cilvēku skaitam. Turklāt direktīva ir jāpiemēro gadījumos, kad vajadzīgas 
ļoti specializētas medicīniskas procedūras, kuras nav pieejamas dzīvesvietā.

Grozījums Nr. 202
Iles Braghetto

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Efektivitātes kritērijs ir vajadzīgs, lai novērstu pasīvu migrāciju uz citiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem un pierādītu, ka attiecīgie pakalpojumi ir piemēroti tās slimības ārstēšanai, 
kuras dēļ pacients ir devies uz citu dalībvalsti.
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Grozījums Nr. 203
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar direktīvu izveido visaptverošu 
regulējumu drošas, ļoti kvalitatīvas un 
efektīvas pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanai. Veselības aprūpes mērķis ir ar 
vienlīdzīgiem noteikumiem sniegt labus 
veselības un aprūpes pakalpojumus 
visiem iedzīvotājiem. Aprūpi sniedz, 
ņemot vērā visu vienlīdzību un izturoties 
ar cieņu pret katru personu.

Or. sv

Grozījums Nr. 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
1. pants - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Visiem ES pilsoņiem ir brīva un 
vienlīdzīga pieeja veselības aprūpei rindas 
kārtībā un atbilstīgi vajadzībām.

Or. da

Pamatojums

ES sociālās atbildības būtisks elements ir tas, ka veselības aprūpes sistēmā ir jāievēro rindas 
kārtības, vajadzību un brīvas un vienlīdzīgas pieejas princips. Šie principi nosaka, ka 
pacientiem ir jāsaņem ārstēšana pēc veselības stāvokļa, sāpju līmeņa un citu sūdzību 
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profesionāla novērtējuma, kā arī atbilstīgi gaidīšanas ilgumam.  Brīva un vienlīdzīga pieeja 
nozīmē to, ka veselības aprūpei ir jābūt bez maksas, lai neviens nevarētu personisku fiansiālu 
apstākļu, statusa vai citu diskriminējošu faktoru dēļ apsteigt citus gaidītājus.

Grozījums Nr. 205
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
1. pants - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo visaptverošo regulējumu 
dalībvalstis saglabā pienākumu 
nodrošināt drošu, augstas kvalitātes, 
efektīvu un kvantitatīvi pietiekamu 
veselības aprūpi to teritorijā. Dalībvalstis 
nekādā gadījumā nedrīkst pamest novārtā 
savas veselības aizsardzības sistēmas 
tāpēc, ka veselības aprūpe pieejama arī 
citā dalībvalstī.
Šī direktīva nekādā gadījumā nedrīkst 
mudināt dalībvalstis pamest novārtā savu 
veselības aprūpi.
Turklāt šī direktīva nekādā veidā nedrīkst 
mudināt pacientus doties uz citu 
dalībvalsti, lai saņemtu veselības aprūpi.

Or. nl

Pamatojums

Veselības aprūpe nenoliedzami ir un paliek katras dalībvalsts atbildība un nav pieļaujami 
nekādi izņēmumi, sagaidot, ka cita dalībvalsts to nodrošinās. Šī direktīva nedrīkst mudināt 
dalībvalstis pārnest atbildību uz Eiropas Savienību, vai veicināt to, ka apdrošinātāji 
ekonomisku apsvērumu dēļ pērk veselības aprūpes pakalpojumus citās valstīs.
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Grozījums Nr. 206
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī direktīva attiecas uz tādas veselības 
aprūpes sistēmas apdrošinātajām 
personām vai saņēmējiem, kas, 
pamatojoties uz attiecīgās veselības 
aprūpes sistēmas noteikto nepieciešamību, 
saņem pārrobežu veselības aprūpi. 

Or. pt

Grozījums Nr. 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī direktīva attiecas uz veselības aprūpi, 
kas definēta 4. pantā, kuru negarantē ar 
Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordināciju.

Or. es

Pamatojums

Ir jāapšauba vajadzība ar šo direktīvu regulēt pārrobežu veselības aprūpi un pacientu 
mobilitāti, jo to jau nodrošina pastāvošie Kopienas tiesību akti par Sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordināciju (Regula Nr. 883/2004). Robeža starp Regulas Nr. 883/2004 un šīs 
direktīvas piemērošanas jomu ir jānosaka precīzi.



PE418.304v01-00 14/64 AM\766244LV.doc

LV

Grozījums Nr. 208
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī direktīva attiecas uz veselības aprūpes 
nodrošināšanu.

Or. en

Pamatojums

Papildinājumi tiek uzskatīti par liekiem, jo tie ir minēti4. panta a) apakšpunkta veselības 
aprūpes definīcijā.

Grozījums Nr. 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī direktīva attiecas uz pārrobežu veselības 
aprūpes nodrošināšanu un atsevišķiem 
pacientiem, kuri patstāvīgi izvēlas saņemt 
veselības aprūpi ārzemēs.

Šī direktīva neveicina pārrobežu veselības 
aprūpes nodrošināšanu vai vienas 
dalībvalsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas pacientu norīkošanu uz citas 
dalībvalsts veselības aprūpes struktūrām, 
lai tur saņemtu šos pakalpojumus.

Or. fr
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Pamatojums

La Commission ne respecte pas les dispositions des traités en matière de systèmes de santé, 
sachant que l'organisation, la fourniture et le financement des soins de santé relèvent de la 
seule compétence des Etats membres. Par conséquent il est nécessaire de supprimer cette 
référence. Il est également nécessaire de préciser quels types de patients sont concernés par 
cette directive. Il convient enfin de souligner que cette directive ne doit pas constituer un 
moyen pour un Etat membre de se défausser de sa mission d'intérêt général par l'envoi 
généralisé de patients dans d'autres Etats membres, ce au détriment de ses propres patients 
qui ne bénéficieraient plus de soins de proximité et des patients des Etats membres d'accueil 
qui pourraient voir augmenter les délais d'attente.

Grozījums Nr. 210
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinājums sniedz precizējumu.

Grozījums Nr. 211
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Veselības aprūpes nodrošināšana bez pārrobežu aspekta joprojām ir dalībvalstu atbildība.

Grozījums Nr. 212
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījumā precizē, ka šī direktīva attiecas tikai uz pārrobežu veselības aprūpi.

Grozījums Nr. 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl
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Grozījums Nr. 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī direktīva attiecas uz jebkādu veselības 
aprūpi neatkarīgi no veida, kā tā ir 
organizēta, sniegta vai finansēta, un no tā, 
vai aprūpe ir sniegta publiskajā vai 
privātajā sektorā. Šo direktīvu nepiemēro 
pakalpojumiem, kas vairāk atbilst 
ilgtermiņa aprūpei, īpaši ilgstoši 
veicamiem pakalpojumiem, kuru mērķis ir 
sniegt atbalstu cilvēkiem, kam 
nepieciešama palīdzība regulāru, ikdienas 
uzdevumu veikšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
2. pants - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo direktīvu visām 
dalībvalstīm ir tiesības izlemt vai veselības 
aprūpi jānodrošina valsts sektoram, ja 
veselības aprūpi sniedz to teritorijā. 

Or. da

Pamatojums

Valsts veselības aprūpes sistēmas kvalitātes līmenim ir ļoti svarīgi, lai tā nenodrošinātu 
privātās veselības aprūpes sniedzējus ar resursiem vai darbiniekiem. Privātās veselības 
aprūpes sniedzēji nodrošina tikai tos pakalpojumus, kas ir finansiāli pievilcīgākie, un visu 
pārējo atstāj valsts sistēmai.
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Grozījums Nr. 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Direktīvas priekšlikums
2. pants - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesības 
noteikt medicīnas un ētikas kritērijus 
veselības aprūpei, ko sniedz šo dalībvalstu 
teritorijā vai no to teritorijas. 

Or. en

Pamatojums

ES līguma 55. pantā un 46. panta 1. punktā noteikts, ka šī nodaļa un saskaņā ar to veiktie 
pasākumi neliedz piemērot tādus normatīvus un administratīvus aktus, kas sabiedriskās 
kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības aizsardzības interesēs ārvalstniekiem 
paredz īpašu režīmu. Tādēļ dalībvalstis var noteikt medicīnas un ētikas kritērijus savai 
veselības aprūpei.

Grozījums Nr. 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
2. pants - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai dalībvalstis īstenotu tos veselības 
aprūpes sistēmās noteiktos vispārējas 
nozīmes uzdevumus, tās, piemērojot šo 
direktīvu, ievēro vispārējas nozīmes 
principus, proti, veselības aprūpes 
pakalpojumu universālumu, kvalitatīvas 
aprūpes pieejamību, taisnīgumu, 
solidaritāti un cenu pieejamību. Lai 
garantētu EK līguma 152. pantā noteikto 
prasību nodrošināt augstu sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni, gadījumā, ja 
rodas šīs direktīvas noteikumu un 
iepriekšminēto principu kolīzija, 
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dalībvalstīm priekšroka jādod 
iepriekšminētajiem principiem. 

Or. en

Pamatojums

Ir jāpalielina skaidrība par šīs direktīvas piemērošanas un vispārējas intereses principu 
savstarpējo attiecību. Tā kā veselības aprūpe pieder pie vispārējas nozīmes pakalpojumiem, 
lai sasniegtu EK līguma 16. un 152. panta mērķus, prioritāte ir jāpiešķir sabiedrības veselībai 
un citām sabiedrības interesēm. 

Grozījums Nr. 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
2. pants - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai dalībvalstis īstenotu to veselības 
aprūpes sistēmās noteiktos vispārējas 
nozīmes uzdevumus, tās, piemērojot šo 
direktīvu, ievēro vispārējas nozīmes 
principus, proti, veselības aprūpes 
pakalpojumu universālumu, kvalitatīvas 
aprūpes pieejamību, taisnīgumu, 
solidaritāti un cenu pieejamību. Lai 
garantētu EK līguma 152. pantā noteikto 
augsto sabiedrības veselības aizsardzības 
līmeni, gadījumā, ja rodas šīs direktīvas 
noteikumu un iepriekšminēto principu 
kolīzija, dalībvalstīm priekšroka jādod 
iepriekšminētajiem principiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpalielina skaidrība par šīs direktīvas piemērošanas un vispārējas intereses principu 
savstarpējo attiecību. Tā kā veselības aprūpe pieder pie vispārējas nozīmes pakalpojumiem, 
lai sasniegtu EK līguma 152. panta mērķus, prioritāte ir jāpiešķir sabiedrības veselībai un 
citām sabiedrības interesēm.
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Grozījums Nr. 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
2. pants - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai garantētu EK līguma 152. pantā 
noteikto augsto sabiedrības veselības 
aizsardzības līmeni, gadījumā, ja rodas šīs 
direktīvas noteikumu un iepriekšminēto 
principu kolīzija, dalībvalstīm priekšroka 
jādod iepriekšminētajiem principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 220
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 1. punkts - - aa un - ab apakšpunkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) Direktīvu 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;
-ab) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo 
īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā 
tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 221
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 1. punkts - - aa un - ab apakšpunkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) Direktīvu 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;
-ab) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo 
īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā 
tirgū;

Or. en

Pamatojums

Atsauces uz šīm direktīvām ir pārceltas no 5. panta.

Grozījums Nr. 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl
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Grozījums Nr. 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Precizitātes dēļ ir jāiekļauj atsauce uz papildu tekstiem.

Grozījums Nr. 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 1. punkts - ga un gb apakšpunkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) Direktīvu 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;
gb) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo 
īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā 
tirgū.
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Or. fr

Grozījums Nr. 225
John Bowis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 27. janvāra 
Direktīvu 2002/98/EK, ar kuru nosaka 
kvalitātes un drošības standartus attiecībā 
uz cilvēka asins un asins komponentu 
savākšanu, testēšanu, apstrādi, 
uzglabāšanu un izplatīšanu, kā arī groza 
Direktīvu 2001/83/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 226
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 1. punkts - gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Direktīvu 
2004/23/EK, par kvalitātes un drošības 
standartu noteikšanu cilvēka audu un 
šūnu ziedošanai, ieguvei, testēšanai, 
apstrādei, konservācijai, uzglabāšanai un 
izplatīšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 227
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 1. punkts - gc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gc) Direktīvu 92/49/EEK par normatīvo 
un administratīvo aktu koordinēšanu 
attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav 
dzīvības apdrošināšana, attiecībā uz 
Komisijai piešķirtajām ieviešanas 
pilnvarām;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. nl
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Grozījums Nr. 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis pants ir pārāk sarežģīts, un tas ir jāvienkāršo. Pacientiem ir ļoti sarežģīti saprast, vai uz 
viņiem attiecas Regulas Nr. 1408/71 vai šīs direktīvas noteikumi, un šo lēmumu ir jāļauj 
pieņemt piederības dalībvalsts varas iestādēm. Varas iestādēm ir jāpamato savs lēmums.

Grozījums Nr. 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pastāvot apstākļiem, kuros saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1408/71 22. pantu ir 

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

Or. es

Pamatojums

Svītrots juridiskās skaidrības dēļ, lai saglabātu konsekvenci ar 2. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 231
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots



AM\766244LV.doc 27/64 PE418.304v01-00

LV

Nr. 1408/71 22. panta 2. punktā izklāstītie 
nosacījumi atļaujas saņemšanai, atļauja 
ir jāsniedz un pabalsti jāpiešķir saskaņā 
ar minēto regulu. Tādā gadījumā šīs 
direktīvas 6., 7., 8., un 9. pantu 
nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Regulēt veselības aprūpes jomu ar atsevišķu direktīvu, kuras pamatā ir iekšējā tirgus pieeja 
(EK līguma 95. pants), nav nedz vajadzības, nedz arī tas ietilpst Eiropas Savienības 
kompetencē. Veselības aprūpe nav iekļauta iekšējā tirgū un dalībvalstu kompetences šajā 
jomā ir jāievēro saskaņā ar EK līguma 152. pantu. Lai nostiprinātu pacientu tiesības 
pacientu pārrobežu mobilitātē, jāizmanto un jāpapildina tikai un vienīgi spēkā esošais 
regulējums — sociālās drošības sistēmu koordinēšana (Regula Nr. 1408/71) un tajā noteikto 
tiesību pārņēmēja Regula Nr. 883/2004).

Grozījums Nr. 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šī direktīva neattiecas uz to veselības 
aprūpes izmaksu segšanu, kas rodas 
apdrošinātajām personām medicīnisku 
iemeslu dēļ, tām īslaicīgi uzturoties citā 
dalībvalstī. Šī direktīva arī neskar 
pacienta tiesības saņemt atļauju 
ārstniecībai citā dalībvalstī, ja izpildīti 
nosacījumi, ko paredz noteikumi par 
sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu, īpaši, 22. pants Padomes 
1971. gada 14. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma 
sistēmu piemērošanu darbiniekiem un 
viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, 
un 20. pants Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā 
(EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Ja 
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nepiemēro. šī direktīva attiecas uz situācijām, ko jau 
reglamentē Regula (EEK) Nr. 1408/71 un
Regula (EK) Nr. 883/2004, piemēro šīs 
regulas, un nevis šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums rada lielāku skaidrību par dažādajām jomām, uz kurām attiecas Regula 
Nr. 1408/71 un Regula Nr. 883/2004, no vienas puses, un šī direktīva, no otras puses, kā arī 
to, kam ir jāpiešķir prioritāte.

Grozījums Nr. 233
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, direktīvā ir skaidri jānošķir ambulatorā un stacionārā 
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aprūpe.  Ambulatorās aprūpes saņemšanai pacientam ir jāizvēlas, vai izmantot iepriekšējas 
atļaujas sistēmu, vai ne, un tādējādi, jāpiemēro vai nu Regula Nr. 1408/71, vai šī direktīva. 
Stacionāras vai līdzvērtīgas aprūpes finanšu sekas ir lielākas gan pacientam, gan aprūpes 
sistēmai. Tas rada juridisku nenoteiktību gan pacientiem, gan aprūpes sniedzējiem.

Grozījums Nr. 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl
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Grozījums Nr. 235
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pastāvot apstākļiem, kuros saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1408/71 22. panta 
2. punktu vai, pēc tam, kad stājas spēkā šī 
regula, Regulas (EK) Nr. 883/2004 
20. panta 2. punktu, ir jāpiešķir atļauja 
doties uz citu dalībvalsti, lai saņemtu 
pienācīgu ārstniecību, piemēro minētās 
regulas noteikumus, bet šis direktīvas 
6., 7., 8., un 9. pantu nepiemēro. Un otrādi, 
ja apdrošinātā persona citos gadījumos 
vēlas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī, piemēro šīs direktīvas 6., 7., 8., 
un 9. pantu, bet Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1408/71 22. pantu vai , pēc tam, kad 
stājas spēkā šī regula, Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 20. panta 2. punktu 
nepiemēro. Tomēr visos gadījumos, kad ir 
Regulas (EK) Nr. 1408/71 22. panta 
2. punktā izklāstītie nosacījumi atļaujas 
saņemšanai, atļauja ir jāsniedz un pabalsti 
jāpiešķir saskaņā ar minēto regulu. Tādā 
gadījumā šīs direktīvas 6., 7., 8., un 
9. pantu nepiemēro.

Or. hu

Pamatojums

Saskaņā ar mūsu viedokli 3. panta 2. punkta 1. un 2. teikuma līdzība 3. un 4. teikumam 
padara tekstu nevajadzīgi sarežģītu.

Tiesību akta teksta un īpaši 4. panta g) apakšpunkta konsekvences dēļ šajā punktā ir jāiekļauj 
atsauce uz Regulu (EK) Nr. 883/2004 un it īpaši uz tās 22. panta 2. punktu, kas —
līdzīgiRegulas (EK) Nr. 1408/71 20. panta 2. punktam ir saistīts ar ārstēšanos ārzemēs, kurai 

ir saņemta atļauja. 
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Grozījums Nr. 236
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
3. 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. 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. nl

Grozījums Nr. 238
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šīs direktīvas noteikumi ir pretrunā 
tāda cita Kopienas akta noteikumiem, kas 
reglamentē īpašus veselības aprūpes 
aspektus, noteicošais ir cita Kopienas akta 
noteikums un to piemēro konkrētajā 
situācijā. Šādi akti ir, piemēram:

svītrots

a) Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu;
b) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo 
īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā 
tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja šīs direktīvas noteikumi ir pretrunā 
tāda cita Kopienas akta noteikumiem, kas 
reglamentē īpašus veselības aprūpes 
aspektus, noteicošais ir cita Kopienas akta 
noteikums un to piemēro konkrētajā 
situācijā. Šādi akti ir, piemēram:

svītrots
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a) Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu;
b) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo 
īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā 
tirgū.

Or. fr

Grozījums Nr. 240
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Regula (EEK) Nr. 1408/71;

Or. nl

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, direktīvā ir skaidri jānošķir ambulatorā un stacionārā 
aprūpe.  Ambulatorās aprūpes saņemšanai pacientam ir jāizvēlas, vai izmantot iepriekšējas 
atļaujas sistēmu, vai ne, un tādējādi, jāpiemēro vai nu Regula Nr. 1408/71, vai šī direktīva. 
Stacionāras vai līdzvērtīgas aprūpes finanšu sekas ir lielākas gan pacientam, gan aprūpes 
sistēmai. 

    

Grozījums Nr. 241
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecībā uz līgumiem starp veselības 
aprūpes speciālistiem un pacientiem 
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priekšroka ir jādod nevis ierosinātajai 
direktīvai par patērētāju tiesībām 
(COM(2008)614), bet gan šai direktīvai.

Or. de

Pamatojums

Komisijas 2008. gada 8. oktobra priekšlikums direktīvai par patērētāju tiesībām 
(COM(2008)614) attiecas uz to patērētāju tiesībām, kuri noslēdz līgumu ar pašnodarbinātiem 
veselības aprūpes speciālistiem, un var nonākt pretrunā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr. 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis šīs direktīvas noteikumus 
piemēro saskaņā ar EK līguma 
noteikumiem.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Skatīt pamatojumu šī panta 2. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 243
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
4. pants - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “veselības aprūpe” ir veselības 
pakalpojums, ko, pildot amata 
pienākumus, sniedz veselības nozares 
darbinieks vai šāda darbinieka 
uzraudzībā, neatkarīgi no veidiem, kā 

a) “veselības aprūpe” ir profilaktiska vai 
ārstnieciska, vai ar rehabilitāciju saistīta 
aprūpe, ko, attiecīgajai personai saskaņā 
ar savu atbildību nozīmē vai sniedz 
veselības nozares darbinieks, kura 
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pakalpojums ir organizēts, sniegts un 
finansēts dalībvalsts mērogā, un 
neatkarīgi no tā, vai pakalpojumu sniedz 
publiskajā vai privātajā sektorā;

profesiju reglamentē reģistrācijas 
dalībvalstī;  

Or. pt

Grozījums Nr. 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
4. pants - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) “veselības aprūpe” ir veselības 
pakalpojumi un produkti, ko pacientiem 
sniedz vai nozīmē veselības nozares 
darbinieks, lai novērtētu, uzturētu vai 
atjaunotu viņu veselības stāvokli vai 
novērstu patoloģiju rašanos;

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt veselības aprūpes definīciju.

Grozījums Nr. 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
4. pants - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “veselības aprūpe” ir veselības 
pakalpojums, ko, pildot amata 
pienākumus, sniedz veselības nozares 
darbinieks vai šāda darbinieka 
uzraudzībā, neatkarīgi no veidiem, kā 

a) „veselības aprūpe” ir veselības 
pakalpojums, ko sniedz pacientiem, lai 
novērtētu, saglabātu vai atjaunotu viņu 
veselības stāvokli. Piemērojot direktīvas 
6., 7., 8., 9., 10., un 11. pantu, veselības 
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pakalpojums ir organizēts, sniegts un 
finansēts dalībvalsts mērogā, un 
neatkarīgi no tā, vai pakalpojumu sniedz 
publiskajā vai privātajā sektorā;

aprūpe ir ārstniecība, kuras izmaksu 
segšana ir paredzēta piederības dalībvalsts 
tiesību aktos;

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ierosinātā definīcija konsekventāk atbilst Regulai Nr. 1408/71 un Regulai 
Nr. 883/2004. Tiek iekļauta arī veselības aprūpe, ko nesniedz tieši veselības nozares 
darbinieki. Netiek apskatīti pabalsti, kas nav veselības aprūpes pabalsti saskaņā ar 
piederības dalīvalsti. 

Grozījums Nr. 246
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
4. pants - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) “veselības aprūpe” ir veselības 
pakalpojumi un preces, ko pacientiem 
sniedz vai nozīmē veselības nozares 
darbinieki, lai novērtētu, uzturētu vai 
atjaunotu viņu veselības stāvokli, vai 
novērstu viņu saslimšanu, neatkarīgi no 
veidiem, kā pakalpojums ir organizēts, 
sniegts un finansēts dalībvalsts mērogā, un 
neatkarīgi no tā, vai pakalpojumu sniedz 
publiskajā vai privātajā sektorā    

Or. en

Grozījums Nr. 247
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums
4. pants - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pakalpojumi un preces, ko pacientiem 
sniedz vai nozīmē veselības nozares 
darbinieki, lai novērtētu, uzturētu vai 
atjaunotu viņu veselības stāvokli, vai 
novērstu viņu saslimšanu, neatkarīgi no 
veidiem, kā pakalpojums ir organizēts, 
sniegts un finansēts dalībvalsts mērogā, un 
neatkarīgi no tā, vai pakalpojumu sniedz 
publiskajā vai privātajā sektorā;

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējā definīcija, kurā minētas reglamentētas veselības aprūpes profesijas, bija pārāk 
ierobežota, jo tā neaptvēra visu Eiropas Kopienu Tiesas praksi saistībā ar veselības nozares 
pakalpojumu un preču brīvu apriti. 

Grozījums Nr. 248
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
4. pants - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) “veselības aprūpe” ir veselības 
pakalpojumi un preces, ko pacientiem 
sniedz vai nozīmē veselības nozares 
darbinieki, lai novērtētu, uzturētu vai 
atjaunotu viņu veselības stāvokli, 
neatkarīgi no veidiem, kā pakalpojums ir 
organizēts, sniegts un finansēts dalībvalsts 
mērogā, un neatkarīgi no tā, vai 
pakalpojumu sniedz publiskajā vai 
privātajā sektorā;

Or. en

Pamatojums

Sākotnējā veselības aprūpes definīcija Komisijas priekšlikumā varēja radīt ievērojamas 
juridiskas problēmas, jo tā neaptvēra visas veselības aprūpes formas. Tādēļ šī grozījuma 
mērķis ir padarīt definīciju vienkāršāku un juridiski skaidrāku. 
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Grozījums Nr. 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
4. pants - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) “veselības aprūpe” ir veselības 
pakalpojums, ko sniedz pacientiem, lai 
novērtētu, uzturētu vai atjaunotu viņu 
veselības stāvokli, neatkarīgi no veidiem, 
kā pakalpojums ir organizēts, sniegts un 
finansēts dalībvalsts mērogā, un neatkarīgi 
no tā, vai pakalpojumu sniedz publiskajā 
vai privātajā sektorā;

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas uzmanības centrā ir pacienti un viņu veselības stāvoklis, nevis speciālisti vai 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji.

Grozījums Nr. 250
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
4. pants - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) “veselības aprūpe” ir veselības 
pakalpojumi vai preces, tostarp farmācijas 
preces un medicīnas ierīces, ko, pildot 
amata pienākumus, sniedz vai nozīmē 
veselības nozares darbinieks vai šāda 
darbinieka uzraudzībā, neatkarīgi no 
veidiem, kā aprūpe ir organizēta, sniegta 
vai finansēta dalībvalsts mērogā, un 
neatkarīgi no tā, vai to sniedz publiskajā 
vai privātajā sektorā;
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Or. en

Grozījums Nr. 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
4. pants - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) “veselības aprūpe” ir veselības 
pakalpojumi vai produktis, īpaši 
medicīnas un farmācijas pakalpojumi un 
medicīnas un farmācijas preces vai 
medicīnas ierīces, ko, pildot amata 
pienākumus, sniedz vai nozīmē veselības 
nozares darbinieks vai šāda darbinieka 
uzraudzībā, neatkarīgi no veidiem, kā tie ir 
organizēti, sniegti vai finansēti dalībvalsts 
mērogā, un neatkarīgi no tā, vai tos sniedz 
publiskajā vai privātajā sektorā;

Or. de

Pamatojums

Definīcija, kas ierosināta 4. panta a) apakšpunktā faktiski ir saskanīga ar Direktīvas 
2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū 22. apsvērumā izklāstīto nozares izslēgšanu no 
piemērošanas jomas un tās 2. panta 2. punkta f) apakšpunktu. Minētajā direktīvā iekļautie 
pakalpojumi ir papildināti ar produktiem, kas saistīti ar veselības aprūpi. Tas rada iekšēji 
saskaņotu tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 252
Stefano Zappalà

Direktīvas priekšlikums
4. pants - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “veselības aprūpe” ir veselības 
pakalpojums, ko, pildot amata 
pienākumus, sniedz veselības nozares 
darbinieks vai šāda darbinieka uzraudzībā, 

a) “veselības aprūpe” ir veselības 
pakalpojumi vai preces, īpaši medicīnas 
un farmācijas pakalpojumi un medicīnas 
un farmācijas preces vai medicīnas 
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neatkarīgi no veidiem, kā pakalpojums ir
organizēts, sniegts un finansēts dalībvalsts 
mērogā, un neatkarīgi no tā, vai 
pakalpojumu sniedz publiskajā vai 
privātajā sektorā;

ierīces, ko, pildot amata pienākumus,
sniedz vai nozīmē veselības nozares 
darbinieks vai šāda darbinieka uzraudzībā, 
neatkarīgi no veidiem, kā aprūpe ir 
organizēta, sniegta vai finansēta 
dalībvalsts mērogā, un neatkarīgi no tā, vai 
to sniedz publiskajā vai privātajā sektorā;

Or. en

Pamatojums

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition.
Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.

Grozījums Nr. 253
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
4. pants - a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl
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Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka veselības nozares darbiniekiem ir jābūt pienācīgi kvalificētiem, ko 
apliecina attiecīgi dalībvalstu diplomi, kas dod tiesības strādāt saskaņā ar dalībvalstu un 
Kopienas tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 254
Kathy Sinnott

Direktīvas priekšlikums
4. pants - a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) „veselības aprūpe” ir veselības 
pakalpojums, ko, pildot amata pienākumus, 
sniedz veselības nozares darbinieks vai 
šāda darbinieka uzraudzībā, neatkarīgi no 
veidiem, kā pakalpojums ir organizēts, vai
neatkarīgi no tā, vai to sniedz parastos vai 
ārkārtas apstākļos;

Or. en

Pamatojums

Saprotams, ka negadījumu (vai avārijas 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.

Grozījums Nr. 255
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
4. pants - b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “pārrobežu veselības aprūpe” ir 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī 
nevis tajā, kurā pacients ir apdrošināts, vai 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī 
nevis tajā, kurā veselības aprūpes 

b) “pārrobežu veselības aprūpe” ir 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī 
nevis tajā, kurā pacients ir apdrošināts;



PE418.304v01-00 42/64 AM\766244LV.doc

LV

sniedzējs pastāvīgi dzīvo, ir reģistrēts vai 
veic uzņēmējdarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums
4. pants - b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) “pārrobežu veselības aprūpe” ir 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī 
nevis tajā, kurā pacients ir apdrošināts;

Or. en

Pamatojums

Skatīt iepriekš; pārrobežu veselības aprūpe ir saistīta tikai ar pacientu mobilitāti.

Grozījums Nr. 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
4. pants - b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) “pārrobežu veselības aprūpe” ir 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī 
nevis tajā, kurā pacients ir apdrošināts;
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Or. es

Pamatojums

Pārrobežu veselības aprūpe ietvers gan pacientu mobilitāti šaurākā nozīmē, gan tādu 
veselības aprūpes pakalpojumu mobilitāti, kurus ir iespējams sniegt attālināti; šajā pantā 
izdarītā atsauce uz veselības aprūpes sniedzējiem nav piemērota.

Grozījums Nr. 258
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
4. pants - b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) “pārrobežu veselības aprūpe” ir 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī 
nevis tajā, kurā pacients ir apdrošināts; 

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu veselības aprūpe ir saistīta vienīgi ar pacientu mobilitāti.

Grozījums Nr. 259
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
4. pants - b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “pārrobežu veselības aprūpe” ir 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī 
nevis tajā, kurā pacients ir apdrošināts, vai 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī 
nevis tajā, kurā veselības aprūpes 

b) “pārrobežu veselības aprūpe” ir 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī 
vai no citas dalībvalsts nevis tās, kurā 
pacients ir pievienojies sociālā 
nodrošinājuma sistēmai saskaņā ar 
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sniedzējs pastāvīgi dzīvo, ir reģistrēts vai 
veic uzņēmējdarbību;

Regulā (EEK) Nr. 1408/71 izklāstītajiem 
saskaņošanas noteikumiem;

Or. nl

Pamatojums

Frāzes „vai no citas dalībvalsts”mērķis ir precizēt, ka pārrobežu veselības aprūpes definīcijā 
tiek iekļauta arī tālmedicīna.

Grozījums Nr. 260
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
4. pants - b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) “pārrobežu veselības aprūpe” ir 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī 
nevis tajā, kurā pacients ir apdrošināts, vai 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī 
nevis tajā, kurā veselības aprūpes sniedzējs 
pastāvīgi dzīvo, ir reģistrēts vai veic 
uzņēmējdarbību, gadījumos, kad 
vajadzīgas ļoti specializētas medicīniskas 
procedūras, kuras nav pieejamas 
dzīvesvietā;

Or. pl

Pamatojums

Katrai dalībvalstij, pirmkārt un galvenokārt, ir jācenšas nodrošināt veselības pieejamību savā 
teritorijā.
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Grozījums Nr. 261
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
4. pants - c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
4. pants - c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis punkts ir lieks un tāpēc ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 263
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
4. pants - d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “veselības nozares darbinieks” ir ārsts 
vai vispārējās aprūpes māsa vai zobārsts, 

svītrots
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vai vecmāte, vai farmaceits Direktīvas 
2005/36/EK nozīmē, vai cits veselības 
aprūpes nozares darbinieks, kas saskaņā 
ar Direktīvas 2005/36/EK 3. panta 1.
punkta a) apakšpunktu darbojas 
reglamentētā profesijā.

Or. en

Pamatojums

“Veselības nozares darbinieka” definīcija vairs nav būtiska, jo atsauce un šo terminu 
4. panta a) apakšpunktā ir svītrota.

Grozījums Nr. 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
4. pants - d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Acīmredzamu iemeslu dēļ piemērotāks ir termins ārstējošs ārsts, jo doktora grāds medicīnā 
nav obligāts nosacījums, lai veselības aprūpes speciālists varētu strādāt veselības aprūpē.
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Grozījums Nr. 265
Kathy Sinnott

Direktīvas priekšlikums
4. pants - d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saprotams, ka negadījumu (vai avārijas 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.  
Šādās situācijās svarīga loma būs vidējam medicīnas personālam.

Grozījums Nr. 266
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
4. pants - d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 267
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums
4. pants - d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinājums sniedz precizējumu.

Grozījums Nr. 268
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
4. pants - e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) “veselības aprūpes sniedzējs” ir jebkura
fiziska vai juridiska persona, kas 
dalībvalstī likumīgi sniedz veselības 
aprūpi;

e) “veselības aprūpes sniedzējs” ir jebkurš 
veselības nozares darbinieks 
d) apakšpunktā noteiktajā nozīmē vai 
juridiska persona, kas dalībvalstī likumīgi 
sniedz veselības aprūpi;

Or. pt



AM\766244LV.doc 49/64 PE418.304v01-00

LV

Grozījums Nr. 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
4. pants - f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem vai vēlas saņemt 
veselības aprūpi;

f) piemērojot šo direktīvu, „pacients” ir 
jebkura fiziska persona, kas dodas uz citu 
dalībvalsti, lai tur saņemtu veselības 
aprūpi;

Or. en

Pamatojums

Ar šo definīciju tiek precizēts, ka šī direktīva neattiecas uz pacientiem, kuri jau dzīvo vai 
atrodas citā dalībvalstī tad, ka rodas ārstēšanās nepieciešamība (šo pacientu tiesības 
apskatītas Regulā Nr. 1408/71 un Regulā Nr. 883/2004).

Grozījums Nr. 270
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
4. pants - e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “pacients” ir jebkura fiziska persona, 
kas dalībvalstī saņem vai vēlas saņemt 
veselības aprūpi;

(f) „pacients” ir veselības aprūpes sistēmas 
apdrošināta persona vai saņēmējs, kas ir 
saņēmis nepieciešamo veselības aprūpi 
citā dalībvalstī;

Or. pt
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Grozījums Nr. 271
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
4. pants - f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem vai vēlas saņemt 
veselības aprūpi;

f) “pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem vai kura mērķis ir 
saņemt veselības aprūpi;

Or. en

Grozījums Nr. 272
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums
4. pants - f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem vai vēlas saņemt 
veselības aprūpi;

f) “pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem vai kura mērķis ir 
saņemt veselības aprūpi;

Or. en

Pamatojums

Ierosinājums sniedz precizējumu.

Grozījums Nr. 273
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums
4. pants - f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem vai vēlas saņemt 
veselības aprūpi;

f) “pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem vai kura mērķis ir 
saņemt veselības aprūpi;
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Or. en

Pamatojums

Grozījums panāk konsekvenci ar citām direktīvas daļām. Tas norāda, ka pacients ir aktīvi 
iesaistīts ārstēšanas saņemšanā ārzemēs. 

Grozījums Nr. 274
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
4. pants - f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem vai vēlas saņemt 
veselības aprūpi;

f) “pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem vai kura mērķis ir 
saņemt veselības aprūpi;

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir palielināt pacienta definīcijas juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 275
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
4. pants - f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem vai vēlas saņemt 
veselības aprūpi;

f) “pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem vai kura mērķis ir 
saņemt veselības aprūpi;

Or. fr

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka pacients aktīvi cenšas panākt savu ārstēšanu. 



PE418.304v01-00 52/64 AM\766244LV.doc

LV

Grozījums Nr. 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
4. pants - f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem vai vēlas saņemt
veselības aprūpi;

f) „pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem veselības aprūpi;

Or. es

Pamatojums

Svarīgi ir tas, ka persona saņem veselības aprūpi, nevis tas, ka persona vēlas to saņemt.

Grozījums Nr. 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
4. pants - fa un fb apakšpunti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) „steidzams pacients akūtā stāvoklī” ir 
pacients ārkārtas veselības situācijā, īpaši, 
ja pastāv dzīvības zaudēšanas vai dzīvībai 
svarīgu orgānu darbības traucējumu risks 
ļoti tuvā nākotnē, kā ārstēšanai 
nepārprotami ir vajadzīga steidzama 
veselības dienestu iejaukšanās;
fb) „brīvprātīgs pacients” ir pacients, kas 
izvēlas ārstēšanas vietu, pamatojoties uz 
tādiem iemesliem kā: labāka ārstēšana, 
īsāks gaidīšanas laiks, ģimenes apstākļi 
vai atveseļošanās ērtums;

Or. it
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Pamatojums

Ir jāizšķir pacienti, kuriem ir vajadzīga neatliekamā palīdzība, un tie, kuri vēlas saņemt 
aprūpi ārzemēs pēc savas izvēles. 

Grozījums Nr. 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
4. pants - g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) “apdrošinātā persona” ir: g) “apdrošinātā persona” ir persona, kas ir 
apdrošināta saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 1. panta c) apakšpunkta
definīciju;

i) līdz Regulas (EK) Nr. 883/2004 spēkā 
stāšanās dienai -  persona, kas ir 
apdrošināta saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1408/71 1. , 2. un 4. panta
noteikumiem,

ii) līdz Regulas (EK) Nr. 883/2004 spēkā 
stāšanās dienai -  persona, kas ir 
apdrošināta saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 1. panta c) apakšpunkta 
noteikumiem;

Or. es

Pamatojums

 Regula (EK) Nr. 883/2004 stāsies spēkā 2009. gada 1. janvārī.

Grozījums Nr. 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
4. pants - g punkts - iia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. nl

Grozījums Nr. 280
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
4. pants - h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Grozījums Nr. 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
4. pants - h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

h) “piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kurā pacients ir apdrošināta persona; ja 
dzīvesvietas iestāde ir kompetentā 
iestāde atbilstīgi Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 22. panta 3. punkta otrajai 
daļai vai Regulas (EEK) Nr. 883/2004 
20. panta 4. punktam vai 27. panta 
5. punktam, par dzīvesvietas valsti 
uzskata piederības dalībvalsti;  

Or. de

Pamatojums

Teksta projektā nav ņemti vērā tie, kas dzīvo ārzemēs (pārrobežu strādnieki, kas dzīvo vienā 
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ES dalībvalstī un strādā citā, kā arī pensionāri, kuri ir ieguvuši pensijas tiesības vienā vai 
vairākās ES dalībvalstīs, taču dzīvo citā dalībvalstī). Saskaņā ar jauno formulējumu 
dzīvesvietas veselības apdrošināšanas iestādei ir jāsedz citas ES dalībvalsts izmaksas, ja to 
paredz noteikumi, uz kuriem ir ietvertas atsauces.

Grozījums Nr. 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
4. pants - h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

h) “piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kurā pacients ir apdrošināta persona; Ja 
pacients likumīgi dzīvo kādā dalībvalstī 
un viņu neapdrošina neviena Eiropas 
sociālās drošības sistēma, bet viņam ir 
atzītas tiesības uz veselības aprūpi, 
piederības dalībvalsts ir dzīvesvietas 
dalībvalsts.

Or. es

Pamatojums

Priekšlikumā nav ietverti tie gadījumi, kad pilsoņiem ir atzītas tiesības uz veselības aprūpi, 
kuras ne vienmēr atbilst apdrošinātas personas statusam.

Grozījums Nr. 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
4. pants - h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

h) “piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kurā pacients ir apdrošināta persona, vai 
pacienta dzīvesvietas dalībvalsts, ja šī 
dalībalsts atšķiras no piederības 
dalībvalsts;

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar Regulu Nr. 883/2004.

Grozījums Nr. 284
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
4. pants - i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Grozījums Nr. 285
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
4. pants - ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) „medicīnas ierīce” ir medicīnas ierīce, 
kas definēta Direktīvā 93/42/EEK vai 
Direktīvā 90/385/EEK, vai Direktīvā 
98/79/EK;

Or. nl

Pamatojums

Preču (piem., medicīnas ierīču) iegāde saistībā ar veselības aprūpi bija galvenais jautājums 
spriedumā Decker lietā (minētajā gadījumā ierīce bija brilles), kas būtu jāiekļauj direktīvā, 
kuras mērķis būtu kodificēt spriedumus Kohll un Decker lietās.
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Grozījums Nr. 286
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
4. pants - ib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. nl

Pamatojums

Preču (piem., medicīnas ierīču) iegāde saistībā ar veselības aprūpi bija galvenais jautājums 
spriedumā Decker lietā (minētajā gadījumā ierīce bija brilles), kas būtu jāiekļauj direktīvā, 
kuras mērķis būtu kodificēt spriedumus Kohll un Decker lietās.

Grozījums Nr. 287
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
4. pants - ja punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) „medicīnas ierīce” ir medicīnas ierīce 
saskaņā ar definīciju Padomes 1993. gada 
14. jūnija Direktīvā 93/42/EEK par 
medicīnas ierīcēm vai Padomes 
1990. gada 20. jūnija Direktīvā 
90/385/EEK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz aktīvām 
implantējamām medicīnas ierīcēm, vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 27. oktobra Direktīvā 
98/79/EK par medicīnas ierīcēm, ko lieto 
in vitro diagnostikā;

Or. en



PE418.304v01-00 58/64 AM\766244LV.doc

LV

Grozījums Nr. 288
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
4. pants - ja punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) „medicīnas ierīce” ir medicīnas ierīce 
saskaņā ar definīciju Padomes 1993. gada 
14. jūnija Direktīvā 93/42/EEK par 
medicīnas ierīcēm vai Padomes 
1990. gada 20. jūnija 
Direktīvā 90/385/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
aktīvām implantējamām medicīnas 
ierīcēm, vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 27. oktobra Direktīvā 
98/79/EK par medicīnas ierīcēm, ko lieto 
in vitro diagnostikā;

Or. en

Pamatojums

Lai definētu, kas ir medicīnas ierīce.

Grozījums Nr. 289
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums
4. pants - ka punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) „veselības tehnoloģija” ir veselības 
aprūpē pielietots medicīnas produkts vai 
medicīnas ierīce, vai medicīniskas un 
ķirurģiskas procedūras, kā arī slimību 
profilakses pasākumi, diagnoze vai 
ārstēšana. 

Or. en
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Pamatojums

Tā kā 5. un 17. pantā ir atsauce uz veselības tehnoloģijām, ir vajadzīga papildu definīcija.

Grozījums Nr. 290
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
4. pants - ka punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) „veselības tehnoloģija” ir veselības 
aprūpē pielietots medicīnas produkts vai 
medicīnas ierīce, vai medicīniskas un 
ķirurģiskas procedūras, kā arī slimību 
profilakses pasākumi, diagnoze vai 
ārstēšana.

Or. en

Pamatojums

Ir jādefinē jēdziens veselības tehnoloģija.

Grozījums Nr. 291
Iles Braghetto

Direktīvas priekšlikums
4. pants - l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 292
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
4. pants - l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

l) “kaitējums” pārrobežu veselības aprūpē 
tiek definēts, ņemot vērā ārstniecības 
dalībvalsts spēkā esošo tiesisko 
regulējumu, izpratne par to, kas ir 
kaitējums, dažādās dalībvalstīs var 
atšķirties.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
4. pants - l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

l) „kaitējums” pārrobežu veselības aprūpē 
tiek definēts, ņemot vērā ārstniecības 
dalībvalsts spēkā esošo tiesisko 
regulējumu.

Or. en

Pamatojums

Nosakot kaitējumu jāņem vērā, ka dalībvalstīm ir atšķirīgas versijas par kaitējumu, 
pamatojoties uz to tiesību sistēmām. Lai izvairītos no pārpratumiem, jāizmanto ārstniecības 
dalībvalsts „kaitējuma” juridiskā definīcija.
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Grozījums Nr. 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
4. pants - l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

l) “kaitējums” tiek definēts saskaņā ar 
ārstniecības dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
4. pants - l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

l) “kaitējums” ir kaitīgas sekas, kas rodas 
no veselības aprūpes sniegšanas, un 
veselības aprūpes cēloņu un seku saikne.

Or. hu

Pamatojums

Mūsuprāt, direktīvas projektā izmantotais termins „kaitējums” nav pietiekami definēts, un 
tādēļ tam ir iespējamas plašas juridiskas interpretācijas. Precīzāka definīcija, kuras pamatā 
būtu civiltiesības, labāk atbilstu pacientu un dalībvalstu interesēm. Nav skaidrs, kādēļ 
direktīvas projektā īpaši uzsvērtas blaknes kopā ar ievainojumiem. Mēs ierosinam pievienot 
arī tekstu „katīgas sekas, kas rodas veselības aprūpes cēloņu un seku saiknes rezultātā”
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Grozījums Nr. 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
4. pants - l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

l) „kaitējums” ir veselības blakne vai 
ievainojums, kas radies, sniedzot veselības 
aprūpi, gadījumos, kad šīs sekas vai 
ievainojumi ir saistīti tikai ar veselības 
nozares darbinieku pienākumu darīt visu, 
kas ir viņu spēkos, lai atjaunotu pacienta 
veselības stāvokli..

Or. fr

Pamatojums

Ir jāprecizē, kas tas ir par kaitējumu, un, ka sniedzot veselības aprūpi, ārstēšanai var radīt 
nopietnas sekas pacienta veselības stāvoklim. 

Grozījums Nr. 297
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums
4. pants - l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

l) “kaitējums” ir blakne, no kurām var 
izvairīties, vai ievainojums, kas radies, 
sniedzot veselības aprūpi.

Or. nl

Pamatojums

Komisijas ierosinātā „kaitējuma” definīcija ir pārāk plaša. Saskaņā ar 5. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu, tā piešķirtu pacientiem kompensācijas tiesības pat tad, kad nav notikusi 
medicīniska kļūda vai nolaidīga rīcība, turpretim pašlaik daudzās dalībvalstīs likumi paredz 
kompensāciju tikai kļūdas vai nolaidības gadījumā. 
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Grozījums Nr. 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
4. pants - l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

l) kaitējums” ir veselības blakne vai 
ievainojums, kas radies, sniedzot veselības 
aprūpi, un ko var saistīt tikai ar veselības 
nozares darbinieka pienākumu darīt visu, 
kas ir viņa spēkos.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka kaitējums izriet no veselības aprūpes un, ka tas rodas no veselības 
nozares darbinieka rīcības, neatkarīgi no faktiskajiem ārstēšanas rezultātiem.

Grozījums Nr. 299
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
4. pants - l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

l) “kaitējums” ir blakne vai ievainojums, 
kas radies, sniedzot veselības aprūpi 
saskaņā ar noteikto dalībvalstu tiesību 
aktos.

Or. nl

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu veselības aprūpes nodarītā kaitējuma kompensācijas 
noteikumus reglamentē dalībvalstis. Pastāv vēl vairāk iemeslu ļaut tām noteikt kāda apjoma 
kaitējums dod upuriem tiesības saņemt kompensāciju. Saskaņā ar objektīvās atbildības 
sistēmu vairākās dalībvalstīs ir noteikts slieksnis, kas paredz, ka tikai par ievērojamu 
kaitējumu var saņemt kompensāciju.
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Grozījums Nr. 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
4. pants - la punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) „pacienta slimību vēsture” vai 
„anamnēze” ir visi dokumenti, kuros ir 
dati, novērtējumi un informācija par 
pacienta veselības stāvokli un tā klīnisko 
attīstību aprūpes sniegšanas laikā. 

Or. es

Pamatojums

Šis termins ir lietots visā direktīvas priekšlikumā, un tādēļ ir jāiekļaut tā definīcija.
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