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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma autors atbalsta Komisijas priekšlikumu direktīvai par pacienta tiesību piemērošanu 
pārrobežu veselības aprūpē, jo priekšlikuma mērķis ir lielāka pārredzamība un pacientu 
tiesiskās drošības palielināšana. No arvien kvalitatīvāka piedāvājumu klāsta medicīnas 
aprūpes iestādēs un labākas pacientu informēšanas izriet, ka nākotnē vēl vairāk pieaugs 
pacientu mobilitāte. Steidzami jānostiprina pievienotā vērtība, kuru veselības politikā var gūt 
no labi sasaistītā Eiropas medicīniskās aprūpes iestāžu tīklojuma. Vienlaikus jānodrošina, lai 
šis direktīvas priekšlikums dalībvalstīm neradītu vienpusēju izmaksu slogu, kā arī lai neciestu 
valsts veselības aprūpe vai valsts sniegto pakalpojumu klāsts, ja valstī nesamērīgi daudz 
pacientu pieprasītu veselības pakalpojumus.

Pakalpojumu direktīvas piemērojuma jomā nav ietverti veselības pakalpojumi, jo tie ir ar 
augstāku vērtību, un minētais fakts ir atzīstams Eiropas Savienības līmenī, par šiem 
pakalpojumiem pieņemot atsevišķus tiesību aktus. Šajā kontekstā Eiropas Parlaments 
2008. gada maijā iniciatīvas ziņojumā pieprasīja Komisijai izstrādāt jaunas Eiropas līmeņa 
tiesiskās normas par pārrobežu veselības aprūpi. Nākot klajā ar jauno sociālo programmu, 
Komisija 2008. gada jūlijā izsludināja šo direktīvas priekšlikumu, ar kuru galvenokārt 
kodificēja EKT tiesiskās normas pārrobežu veselības aprūpes jautājumos.

Šā atzinuma autors atbalsta Komisijas priekšlikumu atvieglot pārrobežu pacientu mobilitāti un 
sekundārajos tiesību aktos skaidri definēt pacientu tiesības. Pacientiem jāizmanto visa 
medicīnas jomas sinerģija. Lai to nodrošinātu, ir jāveic virkne politiski ekonomisku, ar 
apdrošināšanu saistītu, kā arī organizatorisku pasākumu, piemēram, par dalībvalstīs 
pieejamām gultasvietām un finansēšanas spēju. Lai pacientu plūsma no citām dalībvalstīm 
neizraisītu situācija, ka kādā dalībvalstī saviem iedzīvotājiem vairs nespēj nodrošināt 
medicīnisko aprūpi, pacientiem jādod piekļuve Eiropas iestādēm, ņemot vērā dalībvalstu 
kapacitātes un finansiālās iespējas.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 35. pantu un Līguma par Eiropas Kopienu 
(EKL) 152. panta 1. punktu dalībvalstīm ir jānodrošina augsts veselības aizsardzības līmenis. 
Šobrīd dalībvalstu vidū veselības pakalpojumu klāsts ir ļoti atšķirīgs. Tos jāturpina attīstīt, 
saglabājot kvalitatīvi augstvērtīgu līmeni. Veselība kā augstākā vērtība jāatbalsta ar 
līgumattiecību politikas, kvalitātes nodrošināšanas un tiesībsarga noteikumu palīdzību. 
Pārrobežu veselības aprūpes iespējas nedrīkst veicināt to, ka atsevišķas dalībvalstis pārtrauktu 
savu veselības aprūpes sistēmu attīstību un stimulētu izmantot medicīnisko aprūpi ārpus valsts 
teritorijas.

Šā atzinuma autors piekrīt nosacījumam, ka gadījumā, ja pastāv nopietni draudi kādas 
dalībvalsts veselības sistēmai un/ vai dalībvalsts apgādes ar stacionāriem pakalpojumiem 
finanšu līdzsvaram, dalībvalstīm ļauj ieviest iepriekšēju ārstēšanās izdevumu atlīdzību atļauju. 
Šeit arī jānorāda, ka dalībvalstīm ir jārada iespēja likt atlīdzināt visas ar pakalpojuma 
sniegšanu reāli saistītās izmaksas to dalībvalstu sociālajām sistēmām, no kurām nāk pacienti. 
Stacionāro aprūpi atsevišķās dalībvalstīs daļēji finansē no sociālās apdrošināšanas iemaksām 
un daļēji – no nodokļu ieņēmumiem. Ja uz viespacientiem attiecinās tikai sociālās 
apdrošināšanas tarifus, šādos gadījumos tās dalībvalstis, kuru nepietiekamais pakalpojumu 
klāsts pacientiem liks doties uz citu dalībvalsti izmantot attiecīgos pakalpojumus, tiks 
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nepamatoti atslogotas, šo slogu novadot uz mērķa valsts nodokļu maksātājiem.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2)  Ja ir izpildīti nosacījumi, lai par 
juridisko pamatu noteiktu Līguma 
95. pantu, Kopienas tiesību aktos šo 
juridisko pamatu izmanto pat tad, ja 
veselības aizsardzība ir izšķirīgs faktors 
pieņemtajos lēmumos; šajā ziņā Līguma 
95. panta 3. punkts skaidri nosaka, ka, 
tiecoties pēc saskaņošanas, jānodrošina 
augsts sabiedrības veselības aizsardzības 
līmenis, jo īpaši ņemot vērā visas izmaiņas, 
kuru pamatā ir zinātniski fakti.

(2) Ja ir izpildīti nosacījumi, lai par 
juridisko pamatu noteiktu Līguma 
95. pantu, Kopienas tiesību aktos šo 
juridisko pamatu izmanto pat tad, ja 
veselības aizsardzība ir izšķirīgs faktors 
pieņemtajos lēmumos; šajā ziņā Līguma 
95. panta 3. punkts skaidri nosaka, ka 
jānodrošina augsts sabiedrības veselības 
aizsardzības līmenis, jo īpaši ņemot vērā 
visas izmaiņas, kuru pamatā ir zinātniski 
fakti.

Pamatojums

Par šīs direktīvas mērķi jākļūst pacienta tiesību noskaidrošanai, nevis medicīniskās aprūpes 
organizēšanas saskaņošanai. Tā atrodas tikai dalībvalstu kompetences jomā.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kopienas veselības sistēmas ir Eiropas 
augstā līmeņa sociālās aizsardzības galvenā 
sastāvdaļa, un tās veicina sociālo kohēziju 
un sociālo taisnīgumu, kā arī ilgtspējīgu 
attīstību. Tās arī ir daļa no plašākas 
sistēmas, ko veido vispārējas nozīmes 
pakalpojumi.

(4) Kopienas veselības sistēmas ir Eiropas 
augstā līmeņa sociālās aizsardzības galvenā 
sastāvdaļa, un tās veicina sociālo kohēziju 
un sociālo taisnīgumu, kā arī ilgtspējīgu 
attīstību. Tās arī ir daļa no plašākas 
sistēmas, ko veido vispārējas nozīmes 
pakalpojumi. Tās sakarā ar saviem 
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prioritārajiem mērķiem nodrošināt 
pacientu drošību un garantēt sabiedrības 
veselības aizsardzību bauda vispārējas 
nozīmes pakalpojumos īpašu statusu.

Pamatojums

Lai gan ar šo regulu tika ierosināts atsevišķs regulējums veselības aprūpes pakalpojumiem, 
kas izņemti no Pakalpojumu direktīvas, veselības jautājumu tiek paredzēts risināt līdzīgi kā 
iepriekš Pakalpojumu direktīvas ietvaros. Jānodrošina, ka veselības aprūpes pakalpojumu 
priekšmets vērtību skalā atrodas augstāk par citu pakalpojumu priekšmetiem.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saskaņā ar pētniecības datiem 10 % 
gadījumu veselības aprūpe izraisa 
kaitējumu. Ļoti svarīgi ir noteikt skaidrus 
un vienotus pienākumus, kas jāpilda 
gadījumos, kad veselības aprūpe ir 
izraisījusi kaitējumu, lai izvairītos no tā, ka 
uzticēšanās trūkuma dēļ šie mehānismi ir 
šķērslis pārrobežu veselības aprūpē. 
Ārstniecības valsts sistēmu izraisītā 
kaitējuma atlīdzināšana un kompensācija 
nedrīkst skart dalībvalstu iespēju attiecināt 
savu valsts mēroga sistēmu darbību arī uz 
trešo valstu pacientiem, kas vēlas saņemt 
veselības aprūpi ārzemēs, ja tas pacientam 
ir izdevīgāk, jo īpaši gadījumā, kad 
pacientam ir nepieciešama aprūpe citā 
dalībvalstī.

(15) Saskaņā ar pētniecības datiem 10 % 
gadījumu veselības aprūpe izraisa fizisku
kaitējumu. Ļoti svarīgi ir noteikt skaidrus 
un vienotus pienākumus, kas jāpilda 
gadījumos, kad veselības aprūpe ir 
izraisījusi kaitējumu, lai izvairītos no tā, ka 
uzticēšanās trūkuma dēļ šie mehānismi ir 
šķērslis pārrobežu veselības aprūpē. 
Ārstniecības valsts sistēmu izraisītā 
kaitējuma atlīdzināšana un kompensācija 
nedrīkst skart dalībvalstu iespēju attiecināt 
savu valsts mēroga sistēmu darbību arī uz 
trešo valstu pacientiem, kas vēlas saņemt 
veselības aprūpi ārzemēs, ja tas pacientam 
ir izdevīgāk, jo īpaši gadījumā, kad 
pacientam ir nepieciešama aprūpe citā 
dalībvalstī.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Nekādā ziņā pacients nedrīkst gūt 
finansiālas priekšrocības no citā dalībvalstī 
sniegtas veselības aprūpes, un tādēļ 
izmaksu segšana jāattiecina vienīgi uz 
saņemtās veselības aprūpes faktiskajām
izmaksām. Piederības dalībvalstij būtu 
jāsedz arī citas attiecīgās izmaksas, 
piemēram, terapijas izmaksas.

Pamatojums

Lai gan ar šo regulu tika ierosināts atsevišķs regulējums veselības aprūpes pakalpojumiem, 
kas izņemti no Pakalpojumu direktīvas, veselības jautājumu tiek paredzēts risināt līdzīgi kā 
iepriekš Pakalpojumu direktīvas ietvaros. Jānodrošina, ka veselības aprūpes pakalpojumu 
priekšmets vērtību skalā atrodas augstāk par citu pakalpojumu priekšmetiem.

Grozījums Nr. 5

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. Šo direktīvu piemēro 
obligātajām, privātajām un apvienotajām 
veselības apdrošināšanas sistēmām. 

Pamatojums

Formulējums „jebkādu” ir jāsvītro un jāiekļauj vārds „pārrobežu”, jo pretējā gadījumā nav 
saskaņotības ar EK līguma 152. pantu (Kopienas papildu darbības īstenošana).

Grozījums Nr. 6
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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;

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 5. novembra Direktīva 
2002/83/EK par dzīvības apdrošināšanu1; 
1 OV L 345, 19.12.2002., 1. lpp . 

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) Padomes 1973. gada 24. jūlija Pirmā 
direktīva 73/239/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu koordināciju attiecībā 
uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu 
tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav 
dzīvības apdrošināšana1;
1 OV L 228, 16.8.1973., 3. lpp . 
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Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gc) Padomes 1992. gada 18. jūnija 
Direktīva 92/49/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu koordinēšanu 
attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav 
dzīvības apdrošināšana (Trešā nedzīvības 
apdrošināšanas direktīva)1;
1 OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp .

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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

Pamatojums

Svītrojamais teikums nozīmē „atkāpes iespējas” no Regulas 1408/71/EK iekļaušanu šajā 
direktīvā – nav skaidrs, kādas sekas tas rada un kā to iespējams pārvaldīt, un jānoraida 
Regulas 1408/71/EK pasliktināšana.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Regulas (EK) Nr. 883/2004 spēkā 
stāšanās dienas: 
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 
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. 883/2004 
20. pantu nepiemēro. Tomēr visos 
gadījumos, kad ir izpildīti 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., 
7., 8., un 9. pantu nepiemēro.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) apdrošināta persona, kā to paredz 
attiecīgo privāto veselības apdrošināšanas 
sistēmu politikas nosacījumi;
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Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar Līguma 152. pantu 
ārstniecības dalībvalsts ir pilnībā atbildīga 
par veselības aprūpes sistēmas 
organizāciju un sniegto medicīnisko 
aprūpi.

Pamatojums

Šis punkts netiek vērsts uz „saņēmēju pusi”, tāpēc šeit ir norāde uz EK līgumu.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Saskaņā ar 12. panta 2. punkta 
da) apakšpunktu ārstniecības dalībvalsts 
iestādes ir atbildīgas par pastāvīgu 
uzraudzību, kas balstās uz tur iegūtajiem 
datiem. Vajadzības gadījumā iestādes, 
balstoties uz šīs uzraudzības rezultātiem, 
veic tūlītējus pasākumus, lai nodrošinātu 
sabiedrības veselību un sociālā 
nodrošinājuma sistēmas finanšu līdzsvara 
ievērošanu.

Pamatojums

Tā kā jau tiek vākti dati, nepieciešams, lai tos varētu izmantot, lai palīdzētu dalībvalstīm 
veidot savu nacionālo veselības politiku — „aktīvi rīkoties, nevis tikai reaģēt”.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ņemot vērā, cik būtiski, jo īpaši 
pacientiem, ir saglabāt pārrobežu 
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veselības aprūpes kvalitāti un drošību, 
organizācijās, kas ir iesaistītas 1. un 
3. punktā minēto standartu un 
pamatnostādņu izstrādāšanā, obligāti 
ietilpst pacienta tiesību aizsardzības 
organizācijas un jo īpaši tās, kas risina 
pārrobežu jautājumus.

Grozījums Nr. 16

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 kompetentā iestāde
apdrošinātajai personai atlīdzina faktiskos
izdevumus par veselības aprūpi. Ja ir 
pieejamas vairākas metodes, lai ārstētu 
konkrētu slimību vai ievainojumu, 
pacientam ir tiesības saņemt atlīdzību par 
visām ārstēšanā izmantotajām metodēm, 
kuras starptautiskajā medicīnā ir 
pietiekami izmēģinātas un pārbaudītas, ja 
tās nav pieejamas pacienta piederības 
dalībvalstī. Jebkurā gadījumā piederības 
dalībvalsts ziņā ir noteikt to, kuru veselības 
aprūpi apmaksā, un tas nav atkarīgs no tā, 
kur to sniedz.

Pamatojums

Precizējums, ka izdevumi jāatlīdzina nevis dalībvalstij, bet gan attiecīgajai sociālās 
nodrošināšanas sistēmas iestādei (iestādēm). Precizējums, ka atlīdzināšanā jākompensē ne 
tikai tās izmaksas, kas radušās valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai, bet arī izmaksas, kas 
rodas no valsts līdzekļiem finansētām veselības sistēmām, respektīvi, jauktām sistēmām.
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Grozījums Nr. 17

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 
dalībvalsts atbildīgajām iestādēm 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.

Pamatojums

Precizējums, ka izdevumi jāatlīdzina nevis dalībvalstij, bet gan attiecīgajai sociālās 
nodrošināšanas sistēmas iestādei (iestādēm).

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīm ir mehānisms, kā aprēķina 
izdevumus, ko apdrošinātajai personai par 
citā dalībvalstī sniegtu veselības aprūpi 
atlīdzina valsts sociālā nodrošinājuma
sistēma. Šā mehānisma pamatā ir taisnīgi 
un nediskriminējoši kritēriji, kas ir iepriekš 
zināmi, un izmaksas saskaņā ar šo 
mehānismu atlīdzina vismaz tādā apmērā, 
kāds par identisku vai līdzīgu veselības 
aprūpi tiktu nodrošināts piederības 
dalībvalstī.

4. Dalībvalstīm ir mehānisms, kā aprēķina 
izdevumus, ko apdrošinātajai personai par 
citā dalībvalstī sniegtu veselības aprūpi 
atlīdzina attiecīgā valsts veselības sistēma. 
Šā mehānisma pamatā ir taisnīgi un 
nediskriminējoši kritēriji, kas ir iepriekš 
zināmi, un izmaksas saskaņā ar šo 
mehānismu atlīdzina vismaz tādā apmērā, 
kāds par identisku vai līdzīgu veselības 
aprūpi tiktu nodrošināts piederības 
dalībvalstī.

Pamatojums

Skaidri jāformulē, ka atlīdzināšanā jākompensē ne tikai tās izmaksas, kas radušās valsts 
sociālā nodrošinājuma sistēmai, bet arī izmaksas, kas rodas no valsts līdzekļiem finansētām 
veselības sistēmām, respektīvi, jauktām sistēmām.

Grozījums Nr. 19
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija 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. Komisija, 
sagatavojot šo sarakstu, ņem vērā Eiropas 
references tīklu īpašo nostāju, kā minēts 
15. pantā. 

Grozījums Nr. 20

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 sistēmu piemēro, 
neskarot 3. panta 2. punktu, un tā
jāattiecina vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, lai izvairītos no 
šādas ietekmes, un tā nedrīkst būt patvaļīgi 
diskriminējoša.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Stacionārās un specializētās aprūpes 

atteikums
8.a Ārstniecība dalībvalsts var garantēt 
konkrētajiem veselības aprūpes 
sniedzējiem tiesības atteikt stacionāro un 
specializēto aprūpi tādiem pacientiem , 
kuri dodas uz citu dalībvalsti, lai tur 
saņemtu aprūpi, ja ar to tiek kaitēts citiem 
pacientiem, kuriem ir tādas pašas 
veselības aprūpes vajadzības, piemēram, 
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pagarinot viņu ārstniecības gaidīšanas 
laiku.

Pamatojums

Pārņemts 12. apsvēruma pēdējais teikums. Šis tik būtiskais apsvēruma teikums trūkst 
direktīvas pamattekstā — juridiskās noteiktības un lielākas skaidrības labad būtu vēlams šo 
teikumu iekļaut. Mērķi ļaut pacientiem saņemt veselības aprūpi pēc iespējas tuvu viņu 
dzīvesvietai un darbavietai nedrīkst izjaukt neierobežota viespacientu piekļuve no citām 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 22

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, 
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.

1. Piederības dalībvalsts nodrošina to, ka 
administratīvās procedūras attiecībā uz 
veselības aprūpes izmantošanu citā 
dalībvalstī saistībā ar iepriekšēju atļauju, 
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. Līdz Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 spēkā stāšanās dienai
apdrošinātajai personai sniedz atļauju 
saskaņā ar šīs direktīvas 3. panta 1. punkta 
f) apakšpunktā minētajiem noteikumiem 
par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu 
saskaņā ar Regulas 1408/71 22. panta 
1. punkta c) apakšpunkta un 22. panta 
2. punktu. No Regulas (EK) Nr. 883/2004 
spēkā stāšanās apdrošinātajai personai 
piešķir atļauju atbilstīgi noteikumiem par 
sociālās drošības shēmu koordināciju, kas 
minēti 3. panta 1. punkta f) apakšpunktā 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 
20. pantu.

Grozījums Nr. 23
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. 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.

10. 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. 
Attiecībā uz informāciju par pārrobežu 
veselības aprūpi tās tiesības, kas 
pacientiem ir piešķirtas ar šo direktīvu, ir 
skaidri jānošķir no tām tiesībām, kas 
paredzētas 3. panta 1. punkta 
f) apakšpunktā minētajos noteikumos par 
sociālās drošības sistēmu koordinēšanu. 

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) tas reģistrē visas darbības ārstniecības 
dalībvalstī saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 
15. pantu un paziņo par tām ārstniecības 
dalībvalsts atbildīgajām iestādēm, un 
veselības aprūpes sniedzēji nodod 
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vajadzīgo informāciju, tiklīdz tā viņiem 
kļūst zināma.

Pamatojums

Lai procedūra noritētu pēc iespējas raiti.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina šīs direktīvas 
īstenošanai nepieciešamo savstarpējo 
atbalstu.

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

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Article 15 a
Border regions

Lai turpmāk pēc iespējas efektīvāk veidotu 
veselības aprūpes politiku, Komisija 
izraugās pierobežas reģionus par 
izmēģinājuma rajoniem, kuros var rūpīgi 
pārbaudīt, analizēt un izvērtēt inovatīvās 
iniciatīvas, kas attiecas uz pārrobežu 
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veselības aprūpi. 

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komsija ir atbildīga par attiecīgās 
informācijas vākšanu pacientu un 
praktizējošo medicīnas darbinieku 
pārrobežu plūsmas shematiskam 
atspoguļojumam, lai varētu nekavējoties 
labot jebkādu negatīvu ietekmi un 
turpmāk stimulēt pozitīvu ietekmi. 
Komisija iekļauj šo informāciju 1. punktā 
minētajā ziņojumā.
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