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ĪSS PAMATOJUMS

Referente atzinīgi vērtē lielāku juridisko noteiktību, ko nodrošinājuši Eiropas Kopienu Tiesas 
spriedumi par pacientu tiesībām saņemt veselības aprūpi citā dalībvalstī, kura nav piederības 
dalībvalsts. Viņa uzsver, ka šis jautājums tieši skar daudzu ES pilsoņu ikdienas dzīvi un 
labklājību, jo īpaši ņemot vērā iedzīvotāju arvien pieaugošo novecošanu.

Referente apstiprina juridiskā pamata izvēli un uzskata, ka direktīvas priekšlikums ir saskaņā 
ar subsidiaritātes principu. Tam vajadzētu pasargāt katras valsts veselības aprūpes sistēmu un 
mazināt bažas par piedāvātās direktīvas ietekmi uz tās finansējumu nākotnē.

Referente vēl uzsver šīs direktīvas un Regulas Nr. 1408/711 mijiedarbības nozīmi un 
direktīvas komplementaritāti, kam būs svarīga loma nākotnē. Tiešām ir svarīgi atzīmēt, ka šis 
priekšlikums nav uzskatāms par mēģinājumu aizstāt spēkā esošo regulējumu attiecībā uz 
pārrobežu veselības aprūpi, kas izklāstīts minētajā regulā. Ar Regulu Nr. 1408/71 faktiski veic 
dalībvalstu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju, bet piedāvātajā direktīvā izklāstītie 
noteikumi par pacientu tiesībām un Regulas Nr. 1408/71 noteikumi kalpo kā alternatīvs 
mehānisms tādu ārstniecības izdevumu segšanai, kas izdarīti citās dalībvalstīs. Tātad 
pacientam ir izvēle — apdrošinātais var izmantot vai nu regulā izstrādāto mehānismu, vai 
piedāvātajā direktīvā paredzēto sistēmu.
Piedāvātā direktīva nodrošinās ES pilsoņiem tiesības saņemt nestacionāro aprūpi citā 
dalībvalstī, un tam nav vajadzīga iepriekšēja atļauja no valsts veselības aizsardzības sistēmas 
piederības dalībvalstī. Pacientiem vispirms būs jāapmaksā šī aprūpe un tad jāpieprasa savas 
valsts sistēmai atmaksāt izdevumus. Saskaņā ar šo priekšlikumu aprūpes izdevumi tiks 
atlīdzināti tādā pašā apmērā, kā to paredz valsts sociālā nodrošinājuma sistēma gadījumos, ja 
šo aprūpi saņem valsts teritorijā.

Ņemot vērā to, ka direktīva skar dažus starptautisko privāttiesību jautājumus (saņemot 
medicīnisko aprūpi, prasības var izrietēt gan no līgumsaistībām, gan no neatļautām darbībām), 
referente pūlējās uzsvērt, ka ir spēkā Kopienas noteikumi par jurisdikciju un piemērojamām 
tiesībām. Tas nav pretrunā nedz Romas I2, nedz Romas II3 regulai.

Papildinot iepriekšteikto, referente vēlas norādīt uz vienu „nepadarītu darbu”, jo Eiropas 
Parlaments joprojām gaida Komisijas solīto pētījumu par privātpersonām nodarīta kaitējuma 
atlīdzināšanu. Paturot šo jautājumu prātā, referente uzskata, ka piedāvātajā direktīvā būtu 
lietderīgi iekļaut apsvērumu par kaitējuma atlīdzināšanu no Romas II regulas.

Visbeidzot, attiecībā uz Briseles I regulas4 jurisdikciju un piemērošanu referente uzskata, ka 
tad, ja ir izpildīti nosacījumi, kas izklāstīti Tiesas spriedumā Odenbreit1 lietā, ir jāparedz 

                                               
1 Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu 
darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (OV L 148, 5.6.1974., 35. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regula (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami līgumsaistībām (Roma I); OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II); OV L 199, 31.7.2007., 40. lpp.
4 Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
civillietās un komerclietās; OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.
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iespēja ārsta nolaidības dēļ cietušai pusei iesniegt tiešu prasību pret apdrošinātāju cietušās 
puses pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Neatkarīgi no iepriekšminētā, ja 
prasības ir pamatotas ar līgumisku vai 
nelīgumisku atbildību, piemērojamās 
tiesības ir jānosaka saskaņā ar 
noteikumiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 17. jūnija Regulā 
(EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami līgumsaistībām (Roma I)1 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 11. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām 
(Roma II)2. Jurisdikcija ir jānosaka 
saskaņā ar noteikumiem Padomes 
2000. gada 22. decembra Regulā (EK) 
Nr. 44/2001 par jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās 
un komerclietās3, uzskatot, ka, ja 
nosacījumi ir ievēroti, cietusī puse drīkst 
iesniegt tiešu prasību pret apdrošinātāju 
savā pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī.
1OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp.
2OV L 199, 31.7.2007., 40. lpp.
3OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Lieta C-463/06 FBTO Schadeverzekering pret Odenbreit [2007] ECR I-11321.
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Saskaņā ar pašreizējām valsts 
tiesību normām par kompensāciju, ko 
piešķir ārstu nolaidības upuriem, tiesai, 
kurā iesniegta prasība, aprēķinot 
kaitējuma lielumu cietušajai personai, kas 
saņēmusi ārstniecisko palīdzību 
dalībvalstī, kura nav cietušās personas 
pastāvīgā dzīvesvieta, ir jāņem vērā visi 
konkrētā cietušā būtiskie apstākļi, jo īpaši 
reālie zaudējumi un pēcaprūpes un 
turpmākās medicīniskās novērošanas 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) to teritorijā sniegtai ārstniecībai 
atbilstoši riska veidam un apmēram ir 
pietiekami iedarbīgas un efektīvas
profesionālās atbildības apdrošināšanas 
sistēmas vai garantija, vai cits mehānisms;

Or. en

Pamatojums

Pastāv bažas, ka šīs vārdkopas svītrojums var leģitimēt diskrecionāru atlīdzības sistēmu 
pastāvēšanu.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visos pasākumos, ko dalībvalstis veic, 
lai īstenotu šo pantu, ievēro noteikumus, 
kas iekļauti Direktīvā 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un 
Direktīvā 2000/31/EK par dažiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū.

svītrots

Or. en

Pamatojums

This concern is dealt with in Article 3(3).

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina to, lai 
administratīvi lēmumi attiecībā uz 
veselības aprūpi citā dalībvalstī ir 
pārsūdzami administratīvā kārtā un tiesas 
ceļā, pieļaujot arī pagaidu pasākumus.

5. Dalībvalstis nodrošina to, lai visi 
administratīvi lēmumi attiecībā uz 
veselības aprūpi citā dalībvalstī ir 
pārsūdzami, izmantojot visus iespējamos 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, arī
administratīvā kārtā un tiesas ceļā, 
pieļaujot arī pagaidu pasākumus, ja notiek 
steidzama izskatīšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Piederības dalībvalstis nodrošina 
mehānismus, lai pacientus attiecīgi 
informētu par veselības aprūpes saņemšanu 
citā dalībvalstī un par piemērojamiem 
noteikumiem, inter alia, jebkurā gadījumā, 
kad kaitējumu izraisījusi citā dalībvalstī 
saņemta veselības aprūpe, jo īpaši saistībā 
ar pasākumiem, kas paredzēti saskaņā ar 
5. panta 1. punkta e) apakšpunktu, un 
varbūtējo atlīdzības apmēru.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. punkta 
noteikumiem attiecībā uz 1. punktā minēto 
iepriekšējās informēšanas procedūru var 
izveidot Kopienas mēroga formāta
standartu.

3. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. punkta 
noteikumiem attiecībā uz 1. punktā minēto 
iepriekšējās informēšanas procedūru 
izveido Kopienas mēroga standartu.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteikumi, ko piemēro citā dalībvalstī 
sniegtai veselības aprūpei

Noteikumi, ko piemēro citā dalībvalstī 
sniegtai veselības aprūpei, un tiesību akti, 
kuri piemērojami visām prasībām, kas 
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izriet no līgumiskas vai nelīgumiskas 
atbildības

Or. en

Pamatojums

Šajā normā ir jānošķir noteikumi, ko piemēro sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, 
no tiesību aktiem, kuri piemērojami visām prasībām, kas var rasties pēc minēto pakalpojumu 
sniegšanas.

Grozījums Nr. 9

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 
saskaņā ar 5. pantu reglamentē 
ārstniecības dalībvalsts noteikumi.

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 tiesību 
akti un 5. pants.

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ciktāl veselības aprūpe, kas sniegta 
dalībvalstī, kurā pacients nav apdrošināts, 
var būt par iemeslu prasībai, kas izriet no 
līgumiskas vai nelīgumiskas atbildības, 
piemērojamos tiesību aktus nosaka 
saskaņā ar noteikumiem Regulā (EK) 
Nr. 593/2008 un Regulā (EK) 
Nr. 864/2007. Jurisdikciju nosaka 
saskaņā ar noteikumiem Regulā (EK) 
Nr. 44/2001, uzskatot, ka, ja nosacījumi ir 
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ievēroti, cietusī puse drīkst iesniegt tiešu 
prasību pret apdrošinātāju savā 
pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo pantu nepiemēro attiecībā uz 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tas ir īpaši nodrošināts ar 3. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 12

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 attiecīgi sniedz un izplata 
informāciju, cita starpā elektroniskā vidē, 
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. en
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Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sniedz informāciju un palīdzību 
pacientiem kā cietušajai pusei, ja tie 
iesniedz tiešu prasību pret apdrošinātāju 
savā pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 14

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, sadarbojoties ar reģionālajām un 
vietējām iestādēm, kuras atbildīgas par 
veselības aprūpes sistēmu.

Or. en
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