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ĪSS PAMATOJUMS

1) Konteksts

Ir svarīgi skaidri izprast šī direktīvas priekšlikuma piemērošanas jomu, lai izvairītos no 
neskaidrības un kļūdām. Tas attiecas tikai uz pacientu, bet ne profesionāļu mobilitāti. Tātad 
nav runa par „pakalpojumu” direktīvas piemērošanu veselības aizsardzības jomā.

Parasti pacienti vēlas saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi pēc iespējas ātrāk un tuvāk 
dzīvesvietai. Tomēr dažos gadījumos citā dalībvalstī ir pieejama labāka aprūpe. Ja pacienti 
citur var saņemt labākas kvalitātes, ātrāku un lētāku veselības aprūpi, viņi ir gatavi 
pārvietoties.

Pirms piekļuves šai veselības aprūpei, jāiegūst informācija par to, vai šie pakalpojumi ir labas 
kvalitātes, pieejami un piemēroti; tāpat ir svarīgi, lai būtu skaidra veicamā administratīvā 
procedūra. Ja pacienti nolemj ārstēties ārzemēs, galvenais ir nodrošināt viņu labsajūtas un 
drošības atbilstošu aizsardzību.

Pašreizējai situācijai raksturīga visas Eiropas Savienības veselības sistēmu un politikas 
pieaugoša savstarpēja atkarība.

Šī attīstība ir izskaidrojama ar vairākiem faktoriem, īpaši ar pieaugošo pacientu un 
profesionāļu pārvietošanos ES (atvieglota ar Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem), kopīgiem 
iedzīvotāju mērķiem visā ES vai arī ar jaunu medicīnas tehnoloģiju un tehniku izplatīšanu 
informācijas tehnoloģiju vietā.

2) Pašreizējās sistēmas vājās puses, kas kaitē pacientiem

Tomēr pastāv juridiska nenoteiktība. Eiropas Kopienu Tiesa ir izstrādājusi judikatūru, kas 
dažos tās aspektos ir pretrunīga un kuras piemērošana nav vienāda visās ES dalībvalstīs.

Tātad ir nepieciešams skaidrot Eiropas Kopienu Tiesas judikatūru dažos tās spriedumos:

– visa nestacionārā veselības aprūpe, kuru pilsonis var saņemt savā dalībvalstī, tāpat var tikt 
nodrošināta bez iepriekšējas atļaujas jebkurā citā ES dalībvalstī. Tā viņam tiks atlīdzināta tādā 
apmērā, kā tas paredzēts atbilstīgi sistēmai, no kuras viņš ir atkarīgs. Attiecībā uz stacionāro 
veselības aprūpi ir nepieciešama iepriekšēja atļauja no sistēmas, kurā pacients iekļauts. Šī 
atļauja viņam jāpiešķir, ja minētā sistēma medicīniski pieņemamā termiņā nevar garantēt 
aprūpi, kura pacientam ir nepieciešama, ņemot vērā viņa veselības stāvokli. Tāpat šajā 
gadījumā ieinteresētajam vismaz ir jāatlīdzina summa atbilstīgi sistēmai, no kuras viņš ir 
atkarīgs;

– tā atkārtoti apstiprina valsts kompetenci veselības aprūpes un sociālā nodrošinājuma 
organizēšanas jautājumos;

– tā ļauj saglabāt iepriekšējās atļaujas par stacionāro aprūpi, kura ir vissmagākā un dārgākā, 
un tādējādi dalībvalstu regulēšanas un plānošanas iespējas.
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Nav plānots veikt veselības sistēmu vai sociālā nodrošinājuma režīmu saskaņošanu 
dalībvalstīs, bet gluži pretēji — pacientu juridiskās noteiktības pastiprināšanu un esošās 
situācijas uzlabošanu dalībvalstīs.

Tomēr jājautā, vai direktīva pievērš pietiekamu uzmanību konkrētiem gadījumiem, kuri ik 
dienu apgrūtina dzīvi mūsu līdzpilsoņiem. Galvenie ieinteresētie sarežģītības dēļ dažkārt 
atsakās no savām tiesībām. Ir jādara viss, lai informētu pacientus, īpaši Eiropas references 
tīklos, kā tas noteikts direktīvas 15. pantā par procedūrām.

3) Nepieciešamība rīkoties

Pielāgojot un kodificējot Eiropas Kopienu Tiesas judikatūru, direktīva dos vairāk loģiskuma 
un skaidrības pacientu praktiskajās tiesībās. Pacientu mobilitāte nekādā gadījumā nedrīkst 
radīt „dempingu” starp veselības sistēmām, ne arī veselības aprūpes drošības pasliktināšanos.

Pacienta interesēs jānodrošina juridiskā noteiktība un jāatbalsta valsts veselības sistēmu 
sadarbība. Lai to izdarītu, ir svarīgi uzlabot noteikumus par pacientu piekļuvi informācijai un 
informācijas avotu likumību saistībā ar veselības aprūpes piedāvājumu, farmācijas 
produktiem un ārstniecību.

Eiropas Komisija ierosina izveidot tīklu, kas apvienotu varas iestādes vai valsts institūcijas, 
kuru pārziņā ir veselības tehnoloģijas vērtēšana, ņemot vērā optimālu jaunās tehnoloģijas 
lietošanu un tādējādi nodrošinot efektīvu un kvalitatīvu veselības aprūpi. Ja šī ideja ir 
pelnījusi atbalstu, tīkla sistēma varētu tikt papildināta.

Tāpat ir svarīgi nodrošināt pēc iespējas ciešāku sadarbību neatliekumu medicīnisko 
pakalpojumu jomā, lai nostiprinātu to koordināciju. Šie nepieciešamība ir uzskatāmāka zonās, 
kas atrodas pie robežām.

Papildus veselības aprūpes problemātikai iepriekšminētajās zonās šai iniciatīvai vajadzētu 
noteikt uzdevumus un nepieciešamās reformas veselības aprūpē.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES DIREKTĪVA par pacienta 
tiesību piemērošanu pārrobežu veselības 
aprūpē

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES DIREKTĪVAI par 
pacienta tiesību piemērošanu saistībā ar 
piekļuvi drošai, augstas kvalitātes un 
efektīvai pārrobežu veselības aprūpei, 
ievērojot taisnīgus noteikumus

Pamatojums

Tiek ierosināts, lai direktīvas pamatmērķis nebūtu tikai pacientu mobilitāte, bet gan trīs 
līnijas, kuras ir Komisijas priekšlikuma pamatā: visu ES veselības sistēmu kopīgi principi, 
Eiropas sadarbība veselības aprūpes jomā un īpaša pārrobežu veselības aprūpes sistēma.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šī direktīva par pacientu tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē 
attiecas uz visiem veselības aprūpes 
veidiem. Kā apstiprinājusi Eiropas 
Kopienu Tiesa, ne veselības aprūpes īpašās 
iezīmes, ne veids, kā tā ir organizēta vai 
finansēta, nemaina to, ka uz to attiecas 
brīvas aprites pamatprincips. Attiecībā uz 
ilgtermiņa aprūpi direktīva neattiecas uz 
palīdzību un atbalstu ģimenēm vai 
privātām personām, kam ilgstoši ir 
konkrētās vajadzības. Tā, piemēram, 
neattiecas arī uz aprūpes ēkām vai 
mājokļiem un palīdzību, ko vecāka gada 
gājuma personām un bērniem sniedz 
sociālie darbinieki vai brīvprātīgie, vai 
darbinieki, kas nav veselības aprūpes 
nozares darbinieki.

(9) Šī direktīva par pacientu tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē 
attiecas uz visiem veselības aprūpes 
veidiem. Kā apstiprinājusi Eiropas 
Kopienu Tiesa, ne veselības aprūpes īpašās 
iezīmes, ne veids, kā tā ir organizēta vai 
finansēta, nemaina to, ka uz to attiecas 
brīvas aprites pamatprincips. Attiecībā uz 
ilgtermiņa aprūpi direktīva neattiecas uz 
palīdzību un atbalstu ģimenēm vai 
privātām personām, kam ilgstoši ir 
konkrētās kopšanas, atbalsta vai aprūpes 
vajadzības, kuras nosaka speciālas 
ārstēšanas vai palīdzības nepieciešamību, 
ko sniedz sociālā nodrošinājuma sistēma.  
Tas pirmām kārtām attiecas uz tādiem 
ilgtermiņa aprūpes pakalpojumiem, kuri 
tiek uzskatīti par nepieciešamiem, lai 
personai nodrošinātu aprūpi, kas ļautu 
dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgi un 
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neatkarīgi. Šī direktīva neattiecas arī uz 
aprūpes ēkām vai mājokļiem un palīdzību, 
ko vecāka gada gājuma personām un 
bērniem sniedz sociālie darbinieki vai 
brīvprātīgie, vai darbinieki, kas nav 
veselības aprūpes nozares darbinieki.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt kāpēc pakalpojumi tādās jomās kā sociālā palīdzības vai 
aprūpe, rehabilitācija ar mērķi atsākt darbu un ilgtermiņa aprūpe nav iekļauti šīs direktīvas 
darbības jomā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšana joprojām būs dalībvalstu kompetencē saskaņā 
ar EK līguma 152. pantu.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

nodrošina tiesības saņemt jebkuras zāles, 
kuru apgrozība vai izmantošana veselības 
aprūpei ir atļauta dalībvalstī, kurā sniedz 
veselības aprūpi, pat tādā gadījumā, ja 
piederības dalībvalstī šīs zāles vai veselības 
aprūpes pakalpojumi nav pieejami, ar 
nosacījumu, ka šīs zāles ir citā dalībvalstī 
sniegtas iedarbīgas ārstniecības 
neatņemama sastāvdaļa.

Pamatojums

Pats svarīgākais ir, lai pacients kādā no dalībvalstīm, kura nav viņa dzīves vietas dalībvalsts, 
varētu izmantot veselības aprūpes pakalpojumus vai zāles pat tad, kad tie vēl nav pieejami 
viņa piederības dalībvalstī.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(43) Medicīnas zinātnes un veselības 
tehnoloģijas nepārtrauktais pilnveidošanas 
darbs dalībvalstu veselības sistēmām 
sniedz iespējas un vienlaikus rada grūtības. 
Tomēr jaunās tehnoloģijas novērtēšana, kā 
arī ierobežojumi, kurus jauno tehnoloģiju 
piekļuvei, varētu noteikt administratīvās 
iestādes, liek uzdot vairākus sabiedrības 
pamatjautājumus, kas rada 
nepieciešamību pēc plaša iesaistīto pušu 
ieguldījuma, kā arī pēc dzīvotspējīga 
pārvaldības modeļa. Tāpēc sadarbībā ir 
jāiesaista ne vien visu dalībvalstu 
atbildīgās iestādes, bet arī visas iesaistītās 
puses, tostarp veselības nozares 
darbinieki, pacientu pārstāvji un ražotāji.
Turklāt šai sadarbībai ir jābūt balstītai uz 
tādiem dzīvotspējīgiem labas pārvaldības 
principiem kā pārredzamība, atvērtība, 
objektivitāte un procedūru taisnīgums. 
Komisijai ir jānodrošina, lai tikai tās 
medicīnas tehnoloģijas novērtēšanas 
organizācijas, kuras atbalsta šos 
principus, varētu pievienoties šim tīklam.
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Pamatojums

Dalībvalstīm, veicot novērtēšanu, priekšnosacījums un nepieciešamība informācijas apmaiņā 
starp veselības tehnoloģijas novērtēšanas organizācijām ir tādi labas prakses principi kā 
laba pārvaldība, pārredzamība un iesaistīto pušu piedalīšanās. Veselības tehnoloģijas 
novērtēšanā ir jāievēro atvērtības un objektivitātes kritēriji un tās pamatā ir jābūt attiecīgo 
pušu, tostarp pacientu un ražotāju dialogam un ieinteresētībai.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 7

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, vienlaikus nodrošinot ES 
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pilsoņiem vienlīdzīgu piekļuvi šai aprūpei 
un ievērojot valstu kompetences veselības 
aprūpes organizēšanas un pakalpojumu 
sniegšanas jomā.

Grozījums Nr. 8

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 4. pantā definēto 
veselības aprūpi, kuru negarantē ar 
Eiropas Parlamenta 2004. gada 29. aprīļa 
Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu1.
___________

OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.

Pamatojums

Direktīvas un regulu pārklāšanās radīs iespēju izveidot divas paralēlas pārrobežu veselības 
aprūpes sistēmas — saskaņā ar regulām par sociālās drošības koordināciju un saskaņā ar šo 
direktīvu un tādējādi veidosies juridiska nenoteiktība. Ir precīzi jānosaka robeža starp 
Regulas Nr. 883/2004 un šīs direktīvas piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo direktīvu nepiemēro pakalpojumiem, 
kas vairāk atbilst ilgtermiņa aprūpei. Tie 
ir galvenokārt pakalpojumi, kurus 
nodrošina ilgu laiku ar mērķi sniegt 
palīdzību personām ikdienas dzīves norišu 
organizēšanai.
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, kāpēc pakalpojumi tādās jomās kā sociālā palīdzība vai 
aprūpe, rehabilitācija ar mērķi atsākt darbu un ilgtermiņa aprūpe nav iekļauti šīs direktīvas 
darbības jomā.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
4. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
4. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Līdzīgi kā 10. apsvērumā pārrobežu veselības aprūpe ietvers gan pacientu mobilitāti šaurākā 
nozīmē, gan tādu veselības aprūpes pakalpojumu mobilitāti, kurus ir iespējams sniegt 
attālināti; šis pants nav piemērots, lai izdarītu atsauci uz veselības aprūpes sniedzējiem.
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
4. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) “apdrošinātā persona” ir: g) “apdrošinātā persona” ir persona, kas ir 
apdrošināta saskaņā ar Regulas (EK) 
883/2004 1. panta c) apakšpunktā sniegto
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) pēc Regulas (EK) Nr. 883/2004 spēkā 
stāšanās dienas — persona, kas ir 
apdrošināta saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 1. panta c) apakšpunkta
noteikumiem;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
II nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

DALĪBVALSTS IESTĀDES, KAS 
ATBILD PAR VESELĪBAS APRŪPES 
KOPĪGO PRINCIPU IEVĒROŠANU

DALĪBVALSTIS, KAS ATBILD PAR 
VESELĪBAS APRŪPES KOPĪGO 
PRINCIPU IEVĒROŠANU

Pamatojums

Ja tiktu izmantots termins „iestādes”, tās būtu jādefinē.  
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārstniecības dalībvalsts iestāžu atbildība Ārstniecības dalībvalsts atbildība

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņu ar II nodaļas virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja veselības aprūpi sniedz dalībvalstī, 
kura nav pacienta piederības dalībvalsts, 
to veic, ievērojot tās dalībvalsts tiesību 
aktus, kurā notiek ārstēšana. Veselības 
aprūpi sniedz, ievērojot tās dalībvalsts 
kvalitātes un drošības standartus un 
pamatnostādnes, kurā notiek ārstēšana. Šī 
dalībvalsts nodrošina to, lai:

Pamatojums

Šāds formulējums akcentē principu, saskaņā ar kuru veselības aprūpes organizēšana un 
nodrošināšana ir dalībvalstu kompetencē. Šīs direktīvas 1. pantā ir jāiekļauj universalitātes, 
taisnīguma un solidaritātes principi.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) pastāv mehānismi, ar kuriem uzrauga, 
lai veselības aprūpes un neatliekamu 
medicīnisku pakalpojumu sniedzēji spēj 
pildīt šos standartus, ievērojot 



AD\769685LV.doc 13/28 PE415.295v02-00

LV

medicīnas praksi; starptautiskās medicīnas zinātnes attīstību
un plaši atzītu labu medicīnas praksi;

Pamatojums

Svarīgi ir, lai kvalitātes standarti aptvertu arī neatliekamus medicīniskos pakalpojumus.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Svarīgi ir, lai kvalitātes standarti aptvertu arī neatliekamus medicīniskos pakalpojumus.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Vēlams svītrot šo punktu, jo veids, kā Komisija ir izstrādājusi šīs pamatnostādnes, tieši 
ietekmē valstu kompetenci veselības aprūpes organizēšanas un sniegšanas jomā.
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Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šīs direktīvas noteikumus, jo 
īpaši 7., 8., un 9. pantu, piederības 
dalībvalsts nodrošina to, ka apdrošinātām 
personām, kas dodas uz citu dalībvalsti, lai 
tur saņemtu veselības aprūpi, vai kuras 
vēlas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī, neliedz šādu iespēju, ja par 
attiecīgo ārstniecības veidu apdrošinātajai 
personai ir tiesības saņemt izdevumu 
atlīdzību, kas paredzēta piederības 
dalībvalsts tiesību aktos. Piederības 
dalībvalsts apdrošinātajai personai atlīdzina 
izdevumus, ko tai būtu maksājusi valsts 
sociālā nodrošinājuma sistēma, ja identiska 
vai līdzīga veselības aprūpe būtu sniegta 
tās teritorijā. Jebkurā gadījumā piederības 
dalībvalsts ziņā ir noteikt to, kuru 
veselības aprūpi apmaksā, un tas nav 
atkarīgs no tā, kur to sniedz.

1. Ievērojot šīs direktīvas noteikumus, jo 
īpaši 7., 8., un 9. pantu, piederības 
dalībvalsts nodrošina to, ka apdrošinātām 
personām, kas dodas uz citu dalībvalsti, lai 
tur saņemtu veselības aprūpi, vai kuras 
vēlas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī, neliedz šādu iespēju, ja par 
attiecīgo ārstniecības veidu apdrošinātajai 
personai ir tiesības saņemt izdevumu 
atlīdzību, kas paredzēta piederības 
dalībvalsts tiesību aktos. Piederības 
dalībvalsts apdrošinātajai personai atlīdzina 
izdevumus, ko tai būtu maksājusi obligātā
sistēma, ja identiska vai līdzīga veselības 
aprūpe būtu sniegta tās teritorijā. 
Pacientam ir tiesības uz ārstēšanas 
metožu apmaksu pat tad, ja šīs metodes 
neapmaksā viņa dalībvalstī, ja vien tas 
tiek darīts uzņēmējā dalībvalstī un ja 
konkrētā metode ir starptautiskās 
medicīnas zinātnes atzīta;

Pamatojums

Dalībvalstis var brīvi veidot savu sociālās drošības sistēmu. Tomēr lietotās ārstēšanas 
metodes bieži ir atkarīgas no šīs medicīnas profesijas paradumiem, un tās ir atkarīgas no 
sagatavošanas un specializācijas. Tam nevajadzētu būt pamatprincipam, no kura ir atkarīga 
atmaksāšana, pacientam svarīgs ir rezultāts. Tas neietekmē atmaksāšanas līmeni, bet dod 
lielāku izvēles brīvību pacientam un īpaši svarīgi tas ir pacientiem ar jaunām un retām 
slimībām.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Jebkurš kādas dalībvalsts pilsonis, 
veicot iemaksas, var iestāties tādas 
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dalībvalsts, kura nav viņa dzīvesvietas 
dalībvalsts, veselības apdrošināšanas 
sistēmā.

Pamatojums

Ievērojot to pilsoņu intereses, kuri atrodas dalībvalstī, kura nav viņu dzīvesvietas dalībvalsts, 
ir jāļauj viņiem piekļūt šīs dalībvalsts veselības apdrošināšanas sistēmai.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Arī izmaksas par veselības aprūpi, kas 
sniegta citā dalībvalstī, piederības 
dalībvalstij saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem ir jāatlīdzina vismaz tādā 
apmērā, kāds par identisku vai līdzīgu 
veselības aprūpi tiktu nodrošināts 
piederības dalībvalstī, nepārsniedzot 
saņemtās veselības aprūpes faktiskās 
izmaksas.

2. Arī izmaksas par veselības aprūpi, kas 
sniegta citā dalībvalstī, piederības 
dalībvalstij saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem ir jāatlīdzina vismaz tādā 
apmērā, kāds par identisku patoloģiju tiktu 
nodrošināts piederības dalībvalstī, 
nepārsniedzot saņemtās veselības aprūpes 
faktiskās izmaksas.

Pamatojums

Dalībvalstis var brīvi veidot savu sociālās drošības sistēmu. Tomēr lietotās ārstēšanas 
metodes bieži ir atkarīgas no šīs medicīnas profesijas paradumiem, un tās ir atkarīgas no 
sagatavošanas un specializācijas. Tam nevajadzētu būt pamatprincipam, no kura ir atkarīga 
atmaksāšana, pacientam svarīgs ir rezultāts. Tas neietekmē atmaksāšanas līmeni, bet dod 
lielāku izvēles brīvību pacientam un īpaši svarīgi tas ir pacientiem ar jaunām un retām 
slimībām.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pacientiem, kas dodas uz citu dalībvalsti,
lai tur saņemtu veselības aprūpi, vai vēlas 
saņemt veselības aprūpi citā dalībvalstī, 
saskaņā ar valsts pasākumiem, ar ko īsteno 

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

Kopienas noteikumus par personas datu 
aizsardzību, jo īpaši Direktīvām 95/46/EK 
un 2002/58/EK, ir tiesības piekļūt savai 
slimības vēsturei. Datus nosūta tikai ar 
īpašu rakstisku pacienta vai viņa radu 
atļauju. 

Pamatojums
Ir svarīgi nodrošināt, lai datus varētu nosūtīt tikai ar rakstisku pacienta vai viņa radu atļauju.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 
nodrošinātu augstas kvalitātes steidzamo 
medicīnisko palīdzību tiem ES pilsoņiem, 
kas citā dalībvalstī ir cietuši negadījumos 
vai kuriem ir nepieciešama steidzama 
medicīniskā aprūpe.

Pamatojums

Sadarbība ir jāparedz ne vien nelaimes gadījumos, bet arī citos gadījumos, kad nepieciešama 
steidzama medicīniskā palīdzība.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visos jautājumos, kas saistīti ar citā 
dalībvalstī sniegtas veselības aprūpes 
izdevumu atlīdzību saskaņā ar šo direktīvu, 
stacionārā aprūpe ir:

1. Visos jautājumos, kas saistīti ar citā 
dalībvalstī sniegtas veselības aprūpes 
izdevumu atlīdzību saskaņā ar šo direktīvu, 
stacionārā aprūpe un specializētā aprūpe 
saskaņā ar piederības dalībvalsts tiesību 
aktos noteikto definīciju ir veselības 
aprūpe, kuras sniegšanai nepieciešama 
ārkārtīgi specializēta un dārga medicīnas 
infrastruktūra un aprīkojums vai kurā 
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ietilpst ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai.

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

b) īpašā sarakstā norādīta veselības 
aprūpe, kurai nav nepieciešama attiecīgā 
pacienta uzturēšanās aprūpes sniegšanas 
vietā vismaz vienu nakti. Šajā sarakstā 
iekļauj tikai: 
- veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums; vai
- veselības aprūpe, kurā ietilpst ārstniecība, 
kas rada konkrētu risku pacientam un 
sabiedrībai.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šo sarakstu sagatavo un var regulāri 
atjaunināt katra piederības dalībvalsts vai 
tās atbildīgās iestādes atkarībā no 
organizācijas īpatnībām.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sistēmas uzdevums ir risināt problēmas, 
kas rodas, kad pēc šā panta īstenošanas 
notiek pacientu aizplūšana, un novērst ļoti

b) sistēmas uzdevums ir risināt būtiskās 
pacientu plūsmas problēmas pēc šā panta 
īstenošanas, un novērst nelabvēlīgu ietekmi 
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nelabvēlīgu ietekmi vai iespējami ļoti
nelabvēlīgu ietekmi uz:

vai iespējami nelabvēlīgu ietekmi uz:

i) dalībvalsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas finansiālo līdzsvaru un/vai

i) dalībvalsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas finansiālo līdzsvaru un/vai

ii) slimnīcu nozarē veikto plānošanu un 
racionalizāciju, kas saistīta ar slimnīcu 
atslogošanu, stacionārās aprūpes 
līdzsvarošanu un loģistikas un finanšu 
resursu izšķērdēšanas novēršanu, visiem 
pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts teritorijā. 

ii) veselības aprūpes nozarē veikto 
plānošanu un racionalizāciju, kas saistīta ar 
slimnīcu atslogošanu, veselības aprūpes 
līdzsvarošanu un loģistikas un finanšu 
resursu izšķērdēšanas novēršanu, visiem 
pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts teritorijā. 

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Piederības dalībvalsts atbildīgās 
iestādes nosaka kritērijus, lai noteiktu, 
kad tiek apdraudēts vai var tikt 
apdraudēts dalībvalstu sociālās drošības 
sistēmas finansiālais līdzsvars vai 
veselības aprūpes nozarē veiktā plānošana 
un racionalizācija.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Iepriekšējās atļaujas sistēma jāattiecina 
vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, un tā nedrīkst 
būt patvaļīgi diskriminējoša.

Pamatojums

Lai panāktu saskaņu ar 8. panta 3. punkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalsts dara zināmu atklātībā visu 
attiecīgo informāciju par iepriekšējās 
atļaujas sistēmām, kas ir izveidotas saskaņā 
ar 3. punkta noteikumiem.

5. Piederības dalībvalsts dara zināmu 
atklātībā slimnīcu un specializēto 
veselības aprūpes pakalpojumu sarakstu 
un visu attiecīgo informāciju par 
iepriekšējās atļaujas sistēmām, kas ir 
izveidotas saskaņā ar 3. punkta 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Iepriekšēju atļauju sistēmu 
nevajadzētu piemērot akūtas saslimšanas 
un ārkārtas gadījumos, kad ir 
nepieciešama steidzama rīcība. Turklāt 
iepriekšējas atļaujas prasību atceļ, ja 
pacientu pārved no vienas slimnīcas uz 
otru citā dalībvalstī.

Pamatojums

Iepriekšēju atļauju sistēmu nevar piemērot akūtos gadījumos. Ārkārtas situācijas ir jāskata 
atsevišķi, jo šajos gadījumos iepriekšēju atļauju nevar saņemt. Hospitalizācijas gadījumā arī 
parasti nav iespējams gaidīt izmaksu segšanu.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Ja apdrošināta persona iesniedz 
jebkādu atļaujas pieprasījumu, lai 
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izmantotu veselības aprūpi citā dalībvalstī, 
piederības dalībvalsts pārbauda, vai ir 
ievēroti Regulas (EK) Nr. 883/2004 
noteikumi, un ja tā — sniedz iepriekšēju 
atļauju saskaņā ar šo regulu.

Pamatojums

Direktīvas priekšlikums saduras ar pastāvošajiem sociālās drošības sistēmas koordinācijas 
noteikumiem. Direktīvas un regulu pārklāšanās radīs iespēju izveidot divas paralēlas 
pārrobežu veselības aprūpes sistēmas. Duāla sistēma ir izveidojusies, jo priekšlikumā ne vien 
nav izdevies noteikt regulas neaptvertās jomas, bet tas ir vērsts arī galvenokārt uz tām 
jomām, kuras jau ir segtas.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Jebkurā gadījumā dalībvalsts var 
nepiešķirt iepriekšēju atļauju, ja tādu 
pašu ārstēšanu ir iespējams nodrošināt tās 
teritorijā medicīniski attaisnojamā laika 
posmā, ņemot vērā konkrētā pacienta 
pašreizējo stāvokli un iespējamo viņa vai 
viņas slimības progresu.

Pamatojums

Tiek ierosināts, lai par veselības jomu atbildīgās valsts iestādes uzņemas atbildību (ar 
iepriekšēju atļauju palīdzību) nodrošināt pilsoņiem veselības aprūpes speciālistu sniegtu 
pienācīgas kvalitātes un drošu aprūpi veselības centros.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalsts nodrošina to, ka 
administratīvās procedūras attiecībā uz 
veselības aprūpes izmantošanu citā 
dalībvalstī saistībā ar iepriekšēju atļauju, 

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

kas minēta 8. pantā, un citā dalībvalstī 
veiktas aprūpes izmaksu segšanu, ir 
pamatotas ar taisnīgiem, 
nediskriminējošiem kritērijiem, kas ir 
iepriekš paziņoti atklātībā un kas ir 
nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, vai 
samērīgi ar to. 

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku skaidrību attiecībā uz direktīvu un regulu.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šādas procesuālās sistēmas ir viegli 
pieejamas, un tās spēj nodrošināt to, ka 
dalībvalstis pieprasījumus taisnīgi un 
objektīvi izskata iepriekš atklāti paziņotos 
laikposmos. 

2. Šādas procesuālās sistēmas ir viegli 
pieejamas, un tās spēj nodrošināt to, ka 
dalībvalstis pieprasījumus taisnīgi un 
objektīvi izskata, ievērojot maksimālos
iepriekš atklāti paziņotos laikposmus. 
Izskatot šādus pieprasījumus, ir jāņem 
vērā steidzamība un individuāli apstākļi.

Pamatojums

Ir svarīgi saglabāt pašreizējo stāvokli, kad sabiedrības veselības nozares speciālisti (īpaši 
primārās aprūpes speciālisti, uzturot sistēmu) lemj par pacientu nepieciešamību izmantot 
citās dalībvalstīs pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus, lai novērstu tādas situācijas, 
kad personas izmanto veselības aprūpes pakalpojumus, kuri tām nav nepieciešami.

Iepriekšējas atļaujas pilsoņi varētu uztvert kā viņu pārrobežu mobilitātes tiesību 
ierobežojumu, lai gan patiesībā tā ir garantija tiem pilsoņiem, kuri pārvietojas.
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Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots

(a) konkrētā medicīniskā situācija, 
(b) pacienta sāpju pakāpe, 
(c)  pacienta invaliditātes veids un 
(d) pacienta spēja veikt profesionālu 
darbību.

Pamatojums

Lai panāktu saskaņu ar 9. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) vienkāršo pacientu piekļuvi 15. pantā 
minētajiem Eiropas references tīkliem.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis vietējā un reģionu mērogā 
vienkāršo sadarbību pārrobežu veselības 

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

jomā, arī izmantojot informācijas un 
saziņas tehnoloģiju, īslaicīgu vai gadījuma 
rakstura pārrobežu veselības aprūpi un 
citus pārrobežu sadarbības veidus. To īpaši 
piemēro ārkārtas medicīniskās palīdzības 
gadījumos ar mērķi nodrošināt labu 
slimnieku pārvadāšanas transporta un 
steidzamās palīdzības transporta darbību.

Pamatojums

Avāriju un steidzamas medicīniskās palīdzības gadījumos pārrobežu sadarbībai īpaši 
glābšanas dienestu jomā būtu jāstrādā īpaši labi, lai birokrātiski šķēršļi neizraisītu 
kavēšanos.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) nodrošināt tādus instrumentus, kas 
pēc iespējas labāk ļautu izmantot 
medicīnas resursus smagos nelaimes 
gadījumos īpaši pierobežas teritorijās.

Pamatojums

Eiropas references tīkliem ir jāņem vērā smagi nelaimes gadījumi, kuros ir nepieciešama 
neatliekamā medicīniskā aprūpe.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ixa) uztur atbilstīgas un efektīvas 
attiecības ar tehnoloģiju piegādātājiem;

Pamatojums

References centriem ir jāpaātrina novatorisku medicīnas tehnoloģiju izplatīšanās, taču tekstā 
nav nevienas norādes par attiecībām ar tehnoloģiju piegādātājiem, kuri ir būtisks inovāciju 
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avots.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbība jaunās tehnoloģijas pārvaldē Sadarbība tehnoloģijas pārvaldē veselības 
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veselības jomā jomā

Pamatojums

Jānovērtē ir visas veselības tehnoloģijas, tostarp arī pastāvošās tehnoloģijas. Tas var 
atvieglot dalībvalstu veselības sistēmu resursu labu piešķiršanu. Turklāt dažos gadījumos 
pastāvošo tehnoloģiju finansējumu varētu novirzīt jaunajām tehnoloģijām.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija, saskaņojot ar Parlamentu, 
nosaka 1. punktā minētā tīkla darbības 
principus, kuru pamatā ir laba 
pārvaldība, tostarp pārredzamība, 
objektivitāte un procedūru taisnīgums, kā 
arī visu iesaistīto sociālo grupu, tostarp 
ārstu, pacientu un ražotāju iesaistīšanās.

Pamatojums

Lai valsts iestāžu vai medicīnas tehnoloģijas novērtēšanas organizāciju sadarbības rezultāts 
būtu līdzsvarots, uz informētību balstīts un pārredzams lēmumu pieņemšanas process, tīklam 
ir jābūt atvērtam attiecībā uz ieinteresēto pušu dalību.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Veselības tehnoloģijas novērtējuma 
sadarbības tīkla mērķis ir:

2. Veselības tehnoloģijas novērtējuma 
sadarbības tīkla mērķis ir:

a) atbalstīt sadarbību starp valsts iestādēm 
un struktūrām;

a) atrast ilgtermiņa risinājumus 
sabiedrības veselības mērķu un zāļu 
pieejamības līdzsvarošanai, inovāciju un 
veselības budžetu atlīdzināšana;
aa) attīstīt pārskatāmas procedūras un 
metodes šo mērķu sasniegšanai;
ab) nodrošināt visu pušu īpaši pacientu, 
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medicīnas darbinieku un ražotāju 
piedalīšanos, izdarot izvēli, kas var 
ietekmēt Eiropas sabiedrības veselību, 
inovācijas un konkurētspēju vidējā un 
ilgākā laika posmā;

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

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

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

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis, ņemot vērā veselības 
tehnoloģijas efektivitātes relatīvo 
novērtējumu, izraugās iestādes un 
struktūras, kas piedalās 1. punktā minētajā 
sadarbības tīklā, un paziņo Komisijai šo 
iestāžu un struktūru kontaktinformāciju.

Pamatojums

Komisija nodrošina, lai tīkls atzītu labas pārvaldības principus. Tādējādi visas veselības 
tehnoloģijas novērtēšanā iesaistītās puses varēs atbalstīt pieņemtos lēmumus.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Tīkla darbībai ir jābūt pārredzamai, lai nodrošinātu to lēmumu ticamību, kuri pieņemti pēc 
informācijas apmaiņas. Tīklam ir jānosaka ar kāda veida informāciju ir jāveic apmaiņa. 
Visiem tīkla dalībniekiem ir jābūt iesaistītiem šajā diskusijā, kam ir jābūt vienai no pirmajām 
tīkla aktivitātēm.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 1. punktā minētais tīkls sniedz 
konsultācijas ražošanas pārstāvjiem, 
pacientu grupām un medicīnas aprindu 
pārstāvjiem, kā arī nodrošina viņu aktīvu 
piedalīšanos.

Pamatojums

Lai valsts iestāžu vai veselības tehnoloģijas novērtēšanas organizāciju sadarbības rezultāts 
būtu līdzsvarots, uz informētību balstīts un pārredzams lēmumu pieņemšanas process, tīklam 
ir jābūt atvērtam attiecībā uz ieinteresēto pušu dalību.
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