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Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 57
1. punkts

1. Noraida direktīvas priekšlikumu.

Or. fr

Pamatojums

Izcelsmes valsts princips nav pieņemams, jo tas rosina pārcelties uz valstīm, kurās ir 
visvaļīgākie nodokļu, sociālie un vides noteikumi, tādējādi graujot darba tirgus struktūru un 
pārkāpjot darba ņēmēju tiesības. Par pakalpojumu liberalizāciju var domāt tikai tad, ja ir 
tikuši saskaņoti pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, jo īpaši sociālajā un nodokļu jomā. Šajā 
direktīvas priekšlikumā nav nekā saistībā ar iepriekš sacīto. Šai direktīvai var būt arī 
katastrofiskas sekas attiecībā uz dalībvalstu veselības aprūpes dienestiem, jo tā, atsakoties no 
atļauju sniegšanas prasībām un procedūrām, draud sagraut to organizāciju.
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Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 58
1.a punkts (jauns)

1.a Šīs direktīvas pieņemšana jāsaista ar nosacījumu, ka tiks pieņemta pamatdirektīva 
par vispārējas nozīmes pakalpojumiem.

Or. fr

Pamatojums

Nav pamata pieņemt direktīvu par pakalpojumu liberalizāciju ES, ja vien pamatdirektīva par 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem vai sabiedriskajiem pakalpojumiem iepriekš nav ļāvusi 
definēt šo pakalpojumu izpildes un sniegšanas nosacījumus.

Direktīvas priekšlikums

Komisijas piedāvātais teksts Parlamenta grozījumi

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 59
1. atsauce

- ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 47. panta 2. punkta 
pirmo un trešo teikumus, kā arī tā 55., 
71. pantu un tā 80. panta 2. punktu;

- ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 47. panta 2. punkta 
pirmo un trešo teikumus, kā arī tā 50., 55., 
71. pantu un tā 80. panta 2. punktu;

Or. fr

Pamatojums

Atsaucoties tikai uz EK dibināšanas līguma 47. panta 2. punkta pirmo un trešo teikumu, 
Komisija ierosina, ka Padomei būtu jālemj ar kvalificēto vairākumu. Tomēr 47. panta 
2. punkta otrais teikums nosaka: „Padome, visā 251. pantā minētās procedūras gaitā lēmumu 
pieņemot vienprātīgi, lemj par direktīvām, kuru ieviešana kaut vienā dalībvalstī groza 
principus, kas noteikti likumos par brīvajās profesijām un kuri attiecas uz fizisko personu 
mācībām un profesionālas darbības iespējām”. Ir jāatsaucas arī uz EK līguma 50. pantu, kas 
attiecas uz pakalpojumu sniegšanas definīciju un noteikumiem.
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Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 60
1.a atsauce (jauna)

ņemot vērā Pamattiesību hartas 8., 15., 21., 
34. līdz 38. un 47. pantus;

Or. fr

Pamatojums

Šie Pamattiesību hartas panti ir svarīgi saistībā ar noteikumiem par pilsoņu tiesībām, kuri ir 
pieminēti direktīvas priekšlikuma 72. atsaucē. Turklāt ir jāatsaucas arī uz citām tiesībām, jo 
īpaši sociālajā un ekonomikas jomā, kas ir saistītas ar sociālo drošību un sociālo palīdzību, 
ar veselības aizsardzību, ar vispārējas ekonomiskas nozīmes pakalpojumu pieejamību, vides 
aizsardzību un patērētāju aizsardzību. Visu šo pantu mērķis ir sasniegt augstus aizsardzības 
standartus vai kvalitātes paaugstināšanu, un gandrīz visos tiek prasīts, kur iespējams, ievērot 
ne tikai Kopienas tiesības, bet arī valstu likumus vai praksi.

Grozījums, ko ierosinājis Frédérique Ries

Grozījums Nr. 61
Apsvērums Nr. 6.a (jauns)

(6.a) Šī direktīva neattiecas uz tādu 
vispārējas ekonomiskas nozīmes 
pakalpojumu liberalizāciju, kas ir rezervēti 
sabiedriskajām vai privātajām struktūrām, 
nedz uz pakalpojumus sniedzošo 
sabiedrisko struktūru privatizāciju. Turklāt 
šī direktīva attiecas tikai uz pakalpojumu 
sniedzējiem, kas atrodas dalībvalstīs un 
neattiecas uz ārējiem aspektiem. Tā 
neattiecas uz sarunām ar starptautiskajām 
tirdzniecības un pakalpojumu 
organizācijām, jo īpaši uz GATS ietvaru.

Or. en

Pamatojums

Šis precizējums ir ļoti svarīgs, lai novērstu jebkādus pārpratumus attiecībā uz direktīvas 
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darbības sfēru.

Grozījums, ko ierosinājis Frédérique Ries

Grozījums Nr. 62
Apsvērums Nr. 6.b (jauns)

(6.b) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
brīvību noteikt atbilstoši Kopienas tiesībām 
to, ko tās uzskata par vispārējas 
ekonomiskas nozīmes pakalpojumiem, kā 
šie pakalpojumi jāorganizē un jāfinansē un 
kādām īpašām saistībām tiem jābūt 
pakļautiem. Šī direktīva nav turpinājums 
Komisijas Baltajai grāmatai par vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis precizējums ir ļoti svarīgs, lai novērstu jebkādus pārpratumus attiecībā uz direktīvas 
darbības sfēru.

Grozījums, ko ierosinājuši Avril Doyle, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 63
Apsvērums Nr. 8

(8) Šī direktīva atbilst citām Kopienas 
pašreizējām iniciatīvām attiecībā uz 
pakalpojumiem, jo īpaši tām, kas attiecas uz 
ar uzņēmējdarbību saistītiem 
pakalpojumiem, pakalpojumu drošību, kā 
arī darbam, kas tiek veikts saistībā ar 
pacientu mobilitāti un Kopienas veselības 
aprūpes sistēmas attīstību. Tā atbilst arī 
pašreizējām iniciatīvām, kas attiecas uz 
iekšējo tirgu, piemēram, Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulas priekšlikumam par 
mārketinga pasākumiem iekšējā tirgū, un 

(8) Šī direktīva atbilst citām Kopienas 
pašreizējām iniciatīvām attiecībā uz 
pakalpojumiem, jo īpaši tām, kas ir attiecas 
uz ar uzņēmējdarbību saistītiem 
pakalpojumiem un pakalpojumu drošību. Tā 
atbilst arī pašreizējām iniciatīvām, kas 
attiecas uz iekšējo tirgu, piemēram, Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulas 
priekšlikumam par mārketinga pasākumiem 
iekšējā tirgū, un tām, kas attiecas uz 
patērētāju aizsardzību, piemēram, direktīvas 
priekšlikumam par negodīgām tirdzniecības 
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tām, kas attiecas uz patērētāju aizsardzību, 
piemēram, direktīvas priekšlikumam par 
negodīgām tirdzniecības darbībām un 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 
priekšlikumam par sadarbību starp valstu 
iestādēm, kas ir atbildīgas par patērētāju 
aizsardzības likumu piemērošanu („Regula 
par sadarbību patērētāju aizsardzības jomā”).

darbībām un Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulas priekšlikumam par 
sadarbību starp valstu iestādēm, kas ir 
atbildīgas par patērētāju aizsardzības likumu 
piemērošanu („Regula par sadarbību 
patērētāju aizsardzības jomā”).

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes pakalpojumi būtiski atšķiras no citiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem. 
Šāda veida horizontāla pamatdirektīva nav atbilstošs instruments, ar ko regulēt veselības 
aprūpes pakalpojumus. 

Lai nodrošinātu pacientu drošību un mobilitāti un lai uzturētu visaugstākos profesionālos 
standartus, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus, ir jāpieņem atsevišķi vertikāli 
likumdošanas akti, kas ir saskaņā ar EKT praksi un attiecas tieši uz veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu, ņemot vērā sagaidāmo pacientu mobilitātes pārskatu un direktīvu 
par profesionālo kvalifikāciju.

Grozījums, ko ierosinājis Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 64
Apsvērums Nr. 14

(14) Pakalpojumu jēdziens ietver lielu skaitu 
vienmēr mainīgu aktivitāšu, ieskaitot ar 
uzņēmējdarbību saistītus pakalpojumus, 
piemēram, vadības konsultācijas, 
sertificēšanu un testēšanu; ēku un telpu 
pārvaldi, ieskaitot biroju uzturēšanu un 
apsardzi; reklāmu; personāla atlases 
pakalpojumus, ieskaitot nodarbinātības 
aģentūras; un tirdzniecības aģentu 
pakalpojumus. Šis jēdziens ietver arī 
pakalpojumus, ko sniedz gan uzņēmumiem, 
gan patērētājiem, piemēram, juridiskie un 
nodokļu konsultāciju pakalpojumi; 
pakalpojumus, kas saistīti ar nekustamo 
īpašumu, piemēram, nekustamā īpašuma 
aģentūras; celtniecību, ieskaitot arhitektu 
pakalpojumus; transportu; izplatīšanas 

(14) Pakalpojumu jēdziens ietver lielu skaitu 
vienmēr mainīgu aktivitāšu, ieskaitot ar 
uzņēmējdarbību saistītus pakalpojumus, 
piemēram, vadības konsultācijas, 
sertificēšanu un testēšanu; ēku un telpu 
pārvaldi, ieskaitot biroju uzturēšanu un 
apsardzi; reklāmu; personāla atlases 
pakalpojumus, ieskaitot nodarbinātības 
aģentūras; Un tirdzniecības aģentu 
pakalpojumus. Šis jēdziens ietver arī 
pakalpojumus, ko sniedz gan uzņēmumiem, 
gan patērētājiem, piemēram, juridiskie un 
nodokļu konsultāciju pakalpojumi; 
pakalpojumus, kas saistīti ar nekustamo 
īpašumu, piemēram, nekustamā īpašuma 
aģentūras; celtniecību, ieskaitot arhitektu 
pakalpojumus; transportu; izplatīšanas 
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tirdzniecību; tirdzniecības izstāžu 
organizēšanu; automobiļu nomu; tūrisma 
birojus; un drošības pakalpojumus. Tas 
ietver arī pakalpojumus patērētājiem, 
piemēram, tādus, kas saistīti ar tūrismu, 
ieskaitot tūrisma gidus; audiovizuālos 
pakalpojumus; atpūtas pakalpojumus, sporta 
centrus un atrakciju parkus. veselības un 
veselības aprūpes pakalpojumus; un 
mājsaimniecības palīdzības pakalpojumus, 
piemēram, palīdzība vecākiem cilvēkiem. 
Šīs aktivitātes var būt saistītas ar 
pakalpojumiem, kam nepieciešams, lai 
pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs atrastos 
tuvumā, ar pakalpojumiem, kuru sniegšanai 
sniedzējam vai saņēmējam ir jāceļo, un ar 
pakalpojumiem, ko var sniegt no attāluma, 
ieskaitot ar Internetu.

tirdzniecību; tirdzniecības izstāžu 
organizēšanu; automobiļu nomu; tūrisma 
birojus; un drošības pakalpojumus. Tas 
ietver arī pakalpojumus patērētājiem, 
piemēram, tādus, kas saistīti ar tūrismu, 
ieskaitot tūrisma gidus; audiovizuālos 
pakalpojumus; atpūtas pakalpojumus, sporta 
centrus un atrakciju parkus. veselības un 
veselības aprūpes pakalpojumus; un 
mājsaimniecības palīdzības pakalpojumus, 
piemēram, palīdzība vecākiem cilvēkiem. 
Šīs aktivitātes var būt saistītas ar 
pakalpojumiem, kam nepieciešams, lai 
pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs atrastos 
tuvumā, ar pakalpojumiem, kuru sniegšanai 
sniedzējam vai saņēmējam ir jāceļo, un ar 
pakalpojumiem, ko var sniegt no attāluma, 
ieskaitot ar Internetu. Šajā direktīvā ir atzīts, 
ka ne visi šie pakalpojumi ir vienlīdz vērtīgi 
vai svarīgi, un tādu pakalpojumu gadījumā, 
kas ir svarīgi cilvēku labklājībai un 
veselībai, to videi un izglītībai, var tikt 
piemēroti principi un prioritātes, kas 
atšķiras no tiem, kas tiek uzskatīti par 
atbilstošiem pakalpojumiem, kas ir mazāk 
svarīgi.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā sabiedrības veselība arī izglītības joma ir ļoti svarīga katrai dalībvalstij. Tā ir to 
prerogatīva un kompetence (subsidiaritātes princips).

Grozījums, ko ierosinājuši Avril Doyle, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 65
Apsvērums Nr. 14

(14) Pakalpojumu jēdziens ietver lielu skaitu 
vienmēr mainīgu aktivitāšu, ieskaitot ar 
uzņēmējdarbību saistītus pakalpojumus, 
piemēram, vadības konsultācijas, 
sertificēšanu un testēšanu; ēku un telpu 
pārvaldi, ieskaitot biroju uzturēšanu un 

(14) Pakalpojumu jēdziens ietver lielu skaitu 
vienmēr mainīgu aktivitāšu, ieskaitot ar 
uzņēmējdarbību saistītus pakalpojumus, 
piemēram, vadības konsultācijas, 
sertificēšanu un testēšanu; ēku un telpu 
pārvaldi, ieskaitot biroju uzturēšanu un 



AM\552506LV.doc 7/75 PE 350.200v02-00

 Ārējais tulkojums LV

apsardzi; reklāmu; personāla atlases 
pakalpojumus, ieskaitot nodarbinātības 
aģentūras; Un tirdzniecības aģentu 
pakalpojumus. Šis jēdziens ietver arī 
pakalpojumus, ko sniedz gan uzņēmumiem, 
gan patērētājiem, piemēram, juridiskie un 
nodokļu konsultāciju pakalpojumi; 
pakalpojumus, kas saistīti ar nekustamo 
īpašumu, piemēram, nekustamā īpašuma 
aģentūras; celtniecību, ieskaitot arhitektu 
pakalpojumus; transportu; izplatīšanas 
tirdzniecību; tirdzniecības izstāžu 
organizēšanu; automobiļu nomu; tūrisma 
birojus; un drošības pakalpojumus. Tas 
ietver arī pakalpojumus patērētājiem, 
piemēram, tādus, kas saistīti ar tūrismu, 
ieskaitot tūrisma gidus; audiovizuālos 
pakalpojumus; atpūtas pakalpojumus, sporta 
centrus un atrakciju parkus. veselības un 
veselības aprūpes pakalpojumus; un 
mājsaimniecības palīdzības pakalpojumus, 
piemēram, palīdzība vecākiem cilvēkiem. 
Šīs aktivitātes var būt saistītas ar 
pakalpojumiem, kam nepieciešams, lai 
pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs atrastos 
tuvumā, ar pakalpojumiem, kuru sniegšanai 
sniedzējam vai saņēmējam ir jāceļo, un ar 
pakalpojumiem, ko var sniegt no attāluma, 
ieskaitot ar Internetu.

apsardzi; reklāmu; personāla atlases 
pakalpojumus, ieskaitot nodarbinātības 
aģentūras; Un tirdzniecības aģentu 
pakalpojumus. Šis jēdziens ietver arī 
pakalpojumus, ko sniedz gan uzņēmumiem, 
gan patērētājiem, piemēram, juridiskie un 
nodokļu konsultāciju pakalpojumi; 
pakalpojumus, kas saistīti ar nekustamo 
īpašumu, piemēram, nekustamā īpašuma 
aģentūras; celtniecību, ieskaitot arhitektu 
pakalpojumus; transportu; izplatīšanas 
tirdzniecību; tirdzniecības izstāžu 
organizēšanu; automobiļu nomu; tūrisma 
birojus; un drošības pakalpojumus. Tas 
ietver arī pakalpojumus patērētājiem, 
piemēram, tādus, kas saistīti ar tūrismu, 
ieskaitot tūrisma gidus; audiovizuālos 
pakalpojumus; atpūtas pakalpojumus, sporta 
centrus un atrakciju parkus. un 
mājsaimniecības palīdzības pakalpojumus, 
piemēram, palīdzība vecākiem cilvēkiem. 
Šīs aktivitātes var būt saistītas ar 
pakalpojumiem, kam nepieciešams, lai 
pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs atrastos 
tuvumā, ar pakalpojumiem, kuru sniegšanai 
sniedzējam vai saņēmējam ir jāceļo, un ar 
pakalpojumiem, ko var sniegt no attāluma, 
ieskaitot ar Internetu.

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes pakalpojumi būtiski atšķiras no citiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem. 
Atzīstot šo kvalitatīvo atšķirību un faktu, ka veselības aprūpes sektors aptver 10% no Eiropas 
nodarbinātības un 10% no Eiropas NKP, šāda veida horizontāla pamatdirektīva nav 
atbilstošs instruments, ar ko regulēt veselības aprūpes pakalpojumus. 
Lai nodrošinātu pacientu drošību un mobilitāti un lai uzturētu visaugstākos profesionālos 
standartus, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus, ir jāpieņem atsevišķi vertikāli 
likumdošanas akti, kas ir saskaņā ar EKT praksi un attiecas tieši uz veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu, pārskatot paredzamo pacientu mobilitāti un ņemot vērā direktīvu par 
profesionālo kvalifikāciju.
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Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 66
Apsvērums Nr. 14.a (jauns)

(14) Ir svarīgi, lai direktīva attiektos arī uz 
veselības aprūpes sektoru un lai brīvība 
sniegt pakalpojumus un brīvība veikt 
uzņēmējdarbību tiek pilnībā īstenotas arī 
šajā jomā. Veselības aprūpes sektors ir ne 
tikai ļoti svarīgs ekonomikas izaugsmei, 
bet, pirmkārt, Eiropas pilsoņiem jābūt 
iespējai izmantot to pamatbrīvības un gūt 
vieglāku piekļuvi pakalpojumiem no citas 
vai citā dalībvalstī. No otras puses, kā 
nosaka ES līgums, sabiedrības veselības 
aizsardzība ir arī svarīga sabiedriskos 
interešu sfēra, kas var attaisnot 
ierobežojumus attiecībā uz brīvību veikt 
uzņēmējdarbību un uz brīvību sniegt 
pakalpojumus. Šajā sakarā jāpievērš 
pienācīga uzmanība arī sabiedrības 
veselības aizsardzībai 15. pantā paredzētās 
novērtēšanas kontekstā.

Or. de

Pamatojums

Ir jāuzsver direktīvas svarīgums veselības aprūpes sektoram, kā arī tas labvēlīgās sekas. Tas 
jo īpaši attiecas uz Eiropas pilsoņiem, kas var gūt labumu, ja šajā jomā tiek uzlabota brīvība 
sniegt pakalpojumus un brīvība veikt uzņēmējdarbību. Tas ir svarīgi it sevišķi tajos 
gadījumos, kad pilsoņu pastāvīgās uzturēšanās valstīs veselības aprūpes pakalpojumi nespēj 
apmierināt pieprasījumu. Tomēr jāuzsver, ka sabiedrības veselības aizsardzība var attaisnot 
ierobežojumus attiecībā uz brīvību sniegt pakalpojumus un uz brīvību veikt uzņēmējdarbību 
ar nosacījumi, ka tie ir nepieciešami un atbilstoši.

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 67
Apsvērums Nr. 14.b (jauns)

(14.b) Brīvības veikt uzņēmējdarbību un 
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brīvības sniegt pakalpojumus īstenošana 
nodrošina, ka sabiedrībai ir arī lielāka 
izvēle tādā būtiskā sektorā kā veselības 
aprūpe, un tādējādi tiek ievērotas 
sabiedrības intereses brīvi izvēlēties 
medicīnas pakalpojumu sniedzējus. 
Prasības par informēšanu, kas ietvertas 
direktīvā, ir ļoti svarīgas, lai pilsoņi spētu 
īstenot savu izvēli, zinot visus svarīgos 
apstākļus. Attiecībā uz pacientu mobilitāti 
šīs prasības nodrošina to, ka pacientiem ir 
vismaz minimāla informācija par 
pakalpojumu sniedzējiem citās dalībvalstīs. 
Tomēr ir jānodrošina arī tas, ka iespējas, 
kas kļūst pieejamas pilsoņiem, neizraisa 
neproporcionālu nastu sociālās drošības 
režīmam. Šajā sakarā būtiska nozīme ir 
atšķirībai, kas Eiropas Kopienu Tiesas 
praksē ir noteikta starp aprūpi, kas tiek 
veikta ārpus slimnīcām, un aprūpi, ko veic 
slimnīcās, tā kā pēdējā gadījumā 
dalībvalstīm ir tiesības pieprasīt iepriekšēju 
atļauju.

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka pacientu lielāka mobilitāte un daudzveidīgākas iespējas palielina 
vajadzību sniegt pacientiem informāciju, un tāpēc direktīvas prasības attiecībā uz 
informēšanu un caurskatāmību ir īpaši svarīgas. Tomēr ir svarīgi nodrošināt, lai finansiālā 
nasta neiziet no kontroles. Šajā sakarā ir svarīgi izveidot atšķirīgu definīciju aprūpei 
slimnīcā.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 68
Apsvērums Nr. 14.a (jauns)

(14.a) Saskaņā ar Līguma 152. panta 
5. punktu veselības aprūpes pakalpojumi 
netiek iekļauti šīs direktīvas darbības sfērā.

Or. fr
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Pamatojums

Šis grozījums atbilst grozījumam Nr. 25, ko iesniegusi Liotard kundze un 14. pantam (pirmā 
atkāpe) (jauns) un 15. panta 3.a. apakšpunktam (jauns).

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 69
Apsvērums Nr. 16

(16) Atlīdzības aspekts nav gadījumos, kad 
valsts bez atlīdzības veic darbības, pildot 
savas sociālās, kultūras, izglītības un 
tiesiskās saistības. Uz šīm darbībām 
neattiecas definīcija, kas ietverta Līguma 
50. pantā, un tāpēc tās nav iekļautas šīs 
direktīvas darbības sfērā.

(16) Atlīdzības aspekts nav gadījumos, kad 
valsts bez atlīdzības vai saņemot tikai daļu 
no izmaksām, kas saistītas ar attiecīgajām 
darbībām vai pakalpojumiem, veic 
darbības, pildot savas sociālās, veselības 
aprūpes, kultūras, izglītības un tiesiskās 
saistības vai deleģē šo darbību veikšanu. Uz 
šīm darbībām neattiecas definīcija, kas 
ietverta Līguma 50. pantā, un tāpēc tās nav 
iekļautas šīs direktīvas darbības sfērā.

Or. fr

Pamatojums

Atlīdzība nav tas faktors, pēc kura pakalpojumu var definēt kā ekonomisku vai ar ekonomiku 
nesaistītu pakalpojumu. Piemēram, dažās dalībvalstīs veselības aprūpes un pārvaldīšanas 
sfērā tas ir kontroles līdzeklis (šādos gadījumos atlīdzība tiek vēlāk atmaksāta).

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 70
Apsvērums Nr. 22

(22) Viena no galvenajām grūtībām, ar kuru 
jo īpaši sastopas mazie un vidējie 
uzņēmumi, piekļūstot pakalpojumu 
sniegšanas aktivitātēm un tos sniedzot, ir 
administratīvo procedūru sarežģītība, ilgums 
un juridiskā neskaidrība. Tāpēc atbilstoši 
noteiktām Kopienas un valstu līmenī 

(22) Viena no galvenajām grūtībām, ar kuru 
jo īpaši sastopas mazie un vidējie 
uzņēmumi, piekļūstot pakalpojumu 
sniegšanas aktivitātēm un tos sniedzot, ir 
administratīvo procedūru sarežģītība, ilgums 
un juridiskā neskaidrība. Tāpēc atbilstoši 
noteiktām Kopienas un valstu līmenī 
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īstenotām mūsdienīgas un labas 
administratīvās prakses iniciatīvām ir 
jānosaka administratīvās vienkāršošanas 
principus, ieviešot un koordinējot Kopienas 
līmenī, cita starpā, viena kontakta punktu 
sistēmu, ierobežojot iepriekšējas atļaujas 
nepieciešamību tikai ar gadījumiem, kur tas 
ir būtiski, un ieviešot kompetento iestāžu
automātiskas atļaujas principu gadījumos, 
kad pagājis noteikts laiks. Šāda 
modernizācija, uzturot caurskatāmības un 
informācijas par pakalpojumu sniedzējiem 
atjaunošanas prasību, ir nepieciešama, lai 
nepieļautu kavēšanos, izmaksas un atturošu 
efektu, kas var rasties, piemēram, dēļ 
nevajadzīgām vai pārlieku sarežģītām un 
nogurdinošām procedūrām, procedūru 
dubultošanās vai dēļ dokumentu 
iesniegšanas formalitātēm, kompetento 
iestāžu diskrecionāro pilnvaru izmantošanas, 
dēļ nenoteikta vai pārāk ilga laika līdz
atbildes saņemšanai, dēļ doto atļauju 
ierobežotā derīguma termiņa vai pārāk lielas 
maksas vai sodanaudas dēļ. Šādām darbībām 
ir sevišķi lielas atturošas sekas attiecībā uz 
pakalpojumu sniedzējiem, kas vēlas attīstīt 
to darbību kādā citā dalībvalstī, un tās ir 
nepieciešams koordinēti modernizēt 
divdesmit piecu dalībvalstu paplašinātajā 
iekšējā tirgū.

īstenotām mūsdienīgas un labas 
administratīvās prakses iniciatīvām ir 
jānosaka administratīvās vienkāršošanas 
principus, ieviešot un koordinējot Kopienas 
līmenī, cita starpā, viena kontakta punktu 
sistēmu un ierobežojot iepriekšējas atļaujas 
nepieciešamību tikai ar gadījumiem, kur tas 
ir būtiski (svītrojums). Šāda modernizācija, 
uzturot caurskatāmības un informācijas par 
pakalpojumu sniedzējiem atjaunošanas 
prasību, ir nepieciešama, lai nepieļautu 
kavēšanos, izmaksas un atturošu efektu, kas 
var rasties, piemēram, dēļ nevajadzīgām vai 
pārlieku sarežģītām un nogurdinošām 
procedūrām, procedūru dubultošanās vai dēļ 
dokumentu iesniegšanas formalitātēm, 
kompetento iestāžu diskrecionāro pilnvaru 
izmantošanas, dēļ nenoteikta vai pārāk ilga 
laika līdz atbildes saņemšanai, dēļ doto 
atļauju ierobežotā derīguma termiņa vai 
pārāk lielas maksas vai sodanaudas dēļ.
Šādām darbībām ir sevišķi lielas atturošas 
sekas attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, 
kas vēlas attīstīt to darbību kādā citā 
dalībvalstī, un tās ir nepieciešams koordinēti 
modernizēt divdesmit piecu dalībvalstu 
paplašinātajā iekšējā tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu 13. panta 4. līdz 6. punktam.

Grozījums, ko ierosinājis Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 71
Apsvērums Nr. 24

(24) Ar administratīvās vienkāršošanas (24) Ar administratīvās vienkāršošanas 
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nolūku nedrīkst ieviest vispārīgas formālas 
prasības, piemēram, tulkojumu 
apstiprināšana, izņemot gadījumus, kad to 
objektīvi attaisno svarīgāki ar sabiedrības 
interesēm saistīti iemesli, piemēram, darba 
ņēmēju aizsardzība. Ir jānodrošina arī tas, ka 
atļauja dod pieeju vai atļauj sniegt 
pakalpojumu visā valsts teritorijā, ja vien 
atsevišķas atļaujas nepieciešamību katrai 
darbības vietai, piemēram, katram jaunam 
lielveikalam, objektīvi neattaisno svarīgāki 
ar sabiedrības interesēm saistīti iemesli, 
piemēram, pilsētvides aizsardzība.

nolūku nedrīkst ieviest vispārīgas formālas 
prasības, piemēram, tulkojumu 
apstiprināšana, izņemot gadījumus, kad to 
objektīvi attaisno svarīgāki ar sabiedrības 
interesēm saistīti iemesli, piemēram, darba 
ņēmēju aizsardzība, sabiedrības veselība, 
vide vai izglītība. Ir jānodrošina arī tas, ka 
atļauja dod pieeju vai atļauj sniegt 
pakalpojumu visā valsts teritorijā, ja vien 
atsevišķas atļaujas nepieciešamību katrai 
darbības vietai, piemēram, katram jaunam 
lielveikalam, objektīvi neattaisno svarīgāki 
ar sabiedrības interesēm saistīti iemesli.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā sabiedrības veselība arī izglītības joma ir ļoti svarīga katrai dalībvalstij. Tā ir to 
prerogatīva un kompetence (subsidiaritāte).

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 72
Apsvērums Nr. 27.a (jauns)

(27.a) Šīs direktīvas noteikumi saistībā ar 
atļauju režīmu attiecas uz gadījumiem, kad 
tirgus dalībnieka piekļuve pakalpojumu 
sniegšanai vai to sniegšana ir atkarīga no 
kompetentas iestādes lēmuma. Tie 
neattiecas nedz uz kompetento iestāžu 
lēmumiem izveidot sabiedrisku vai privātu 
struktūru noteikta pakalpojuma sniegšanai, 
nedz uz kompetento izstāžu līgumu 
slēgšanu, uz ko attiecas likumi par valsts 
pasūtījumu.

Or. fr

Pamatojums

Nav nepieciešams nošķirt tādus valsts varas aktus kā atļauju piešķiršana vai atteikšana 
privātajiem tirgus dalībniekiem un citus valsts varas lēmumus, piemēram, valsts iestāžu 
lēmumus par jaunas slimnīcas celtniecību. Ir skaidri jānorāda, ka direktīva uz šādiem 
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lēmumiem neattiecas. Direktīvas noteikumi par atļauju piešķiršanas procedūrām attiecas tikai 
uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, uz privātās slimnīcām, laboratorijām, 
u.c.

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 73
Apsvērums Nr. 27.b (jauns)

(27.b) Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
praksi sabiedrības veselība un sociālās 
politikas mērķi ir svarīgi ar sabiedrības 
interesēm saistīti iemesli, kas veselības 
aprūpes un sociālo pakalpojumu sektorā 
var attaisnot atļauju režīmu un citus 
pastāvošos ierobežojumus. Ņemot vērā 
īpašos riskus, kas saistīti ar veselības 
aprūpes pakalpojumiem, pārbaude a 
posteriori parasti nav pietiekoša un tāpēc 
iepriekšējo atļauju režīms ir attaisnojams.

Or. fr

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka atļauju režīmi veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sfērās 
parasti ir pieļaujami ar nosacījumi, ka tie nav diskriminējoši un ir caurskatāmi, un tā kā 
pārbaude a posteriori nevar būt pietiekama

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 74
Apsvērums Nr. 27.c (jauns)

(27c) Atļaujai principā vajadzētu atvieglot 
pakalpojuma sniedzēja piekļūšanu 
pakalpojumu sniegšanai vai to sniegšanu 
visā valsts teritorijā. Nedrīkst būt nekādi 
citi noteikumi, ja vien ģeogrāfiskus 
ierobežojumus attaisno svarīgāki ar 
sabiedrības interesēm saistīti iemesli. Var 
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būt attaisnojams, piemēram, lai aizsargātu 
pilsētvidi, pieprasīt atļauju katrai atsevišķai 
ēkai noteikta kompleksa robežās. Direktīva 
nenosaka kompetences sadalījumu 
reģionālajā vai vietējā līmenī. 

Or. fr

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka jo īpaši vides aizsardzības jomā var būt attaisnojams, ka tiek pieprasīta 
atļauja katrai atsevišķai ēkai noteikta kompleksa robežās.

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 75
Apsvērums Nr. 27.d (jauns)

(27d) Šīs direktīvas noteikumi attiecībā uz 
atļauju ilgumu neietekmē dalībvalsts 
iespēju vēlāk atsaukt atļauju, ja 
nosacījumi, kas ir atļaujas pamatā, vairs 
netiek pildīti.

Or. fr

Pamatojums

Saistībā ar mērķi nodrošināt augstu sabiedrības veselības aizsardzības, pacientu drošības 
līmeni, kā arī augstu vides aizsardzības līmeni jābūt iespējai atsaukt atļauju, ja nosacījumi, 
kas ir atļaujas pamatā, vairs netiek pildīti, piemēram, ja slimnīca vairs nepilda atļaujas 
saņemšanas nosacījumus. Ir skaidri jānorāda, ka direktīva šo iespēju neietekmē.

Grozījums, ko ierosinājis Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 76
Apsvērums Nr. 28

(28) Gadījumos, kad atļauju skaits kādas 
darbības veikšanai ir ierobežots, jo ir 
ierobežoti dabas resursi vai ierobežotas 

(28) Gadījumos, kad atļauju skaits kādas 
darbības veikšanai ir ierobežots, jo ir 
ierobežoti dabas resursi vai ierobežotas 
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tehniskās iespējas, kā, piemēram, var būt 
saistībā ar analogo radio frekvenču 
piešķiršanu vai hidroelektrisko staciju 
ekspluatāciju, ir jāizstrādā procedūra, ar 
kuru tiek izvēlēts viens no vairākiem 
potenciāliem kandidātiem ar nolūku atklātā 
sacensībā attīstīt patērētājiem pieejamo 
pakalpojumu kvalitāti un to sniegšanas 
noteikumus. Šādai procedūrai ir jāsniedz 
garantijas, ka tiek nodrošināta caurskatāmība 
un objektivitāte, un piešķirtajai atļaujai 
nedrīkst būt pārāk ilgs termiņš, to nedrīkst 
pagarināt automātiski, un tā uzvarējušajam 
pakalpojumu sniedzējam nedrīkst piešķirt 
nekādas priekšrocības. It īpaši atļaujas 
termiņš ir jāfiksē tā, lai tā neierobežo vai 
nekavē brīvu konkurenci vairāk nekā 
nepieciešams, lai pakalpojumu sniedzējs 
varētu atgūt investīciju izmaksas un gūt 
godīgu peļņu no ieguldītā kapitāla. 
Gadījumos, kad atļauju skaits ir ierobežots 
nevis tāpēc, ka ir ierobežoti dabas resursi vai 
tehniskās iespējas, ir jāpiemēro citi šīs 
direktīvas noteikumi, kas attiecas uz atļauju 
režīmiem.

tehniskās iespējas, kā, piemēram, var būt 
saistībā ar analogo radio frekvenču 
piešķiršanu vai hidroelektrisko staciju 
ekspluatāciju, ir jāizstrādā procedūra, ar 
kuru tiek izvēlēts viens no vairākiem 
potenciāliem kandidātiem ar nolūku atklātā 
sacensībā attīstīt patērētājiem pieejamo 
pakalpojumu kvalitāti un to sniegšanas 
noteikumus. Šādai procedūrai, kas var būt 
saistīta ar tīri komerciāliem un 
nekomerciāliem kritērijiem, kas, cita 
starpā, vērsti uz sabiedrības veselības 
aizsardzību, uz veselības aizsardzību un 
drošību darba vietā, uz vides aizsardzību, uz 
dalībvalsts kultūras mantojuma 
saglabāšanu un izglītības kvalitāti, ir 
jāsniedz garantijas, ka tiek nodrošināta 
caurskatāmība un objektivitāte, un 
piešķirtajai atļaujai nedrīkst būt pārāk ilgs 
termiņš, to nedrīkst pagarināt automātiski, 
un tā uzvarējušajam pakalpojumu 
sniedzējam nedrīkst piešķirt nekādas 
priekšrocības. It īpaši atļaujas termiņš ir 
jāfiksē tā, lai tā neierobežo vai nekavē brīvu 
konkurenci vairāk nekā nepieciešams, lai 
pakalpojumu sniedzējs varētu atgūt 
investīciju izmaksas un gūt godīgu peļņu no 
ieguldītā kapitāla. Gadījumos, kad atļauju 
skaits ir ierobežots nevis tāpēc, ka ir 
ierobežoti dabas resursi vai tehniskās 
iespējas, ir jāpiemēro citi šīs direktīvas 
noteikumi, kas attiecas uz atļauju režīmiem.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā sabiedrības veselība arī izglītības joma ir ļoti svarīga katrai dalībvalstij. Tā ir to 
prerogatīva un kompetence (subsidiaritāte).

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 77
Apsvērums Nr. 28.a (jauns)
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(28.a) Šī direktīva nosaka, ka ir jāuzskata, 
ka atļauja ir piešķirta, ja pēc noteikta laika 
posma iztecēšanas uz pieteikumu nav 
saņemta atbilde. Tomēr uz noteiktiem 
pakalpojumiem var attiecināt atšķirīgus 
noteikumus, ja to objektīvi attaisno 
svarīgāki ar sabiedrības interesēm saistīti 
iemesli, kas jo sevišķi būtu attaisnojami 
attiecībā uz veselības aprūpes 
pakalpojumiem vai pakalpojumiem, kas 
rada īpašu vides apdraudējuma risku.

Or. fr

Pamatojums

Direktīvas noteikumi, kas automātiski piešķir atļauju pēc noteikta atbildes sniegšanai 
paredzēta laika perioda iztecēšanas ir piemēroti tādu pakalpojumu gadījumā, kas nerada 
īpašu risku, ka varētu ciest svarīgākas sabiedrības intereses. Tomēr var attaisnot atsevišķus 
noteikumus, jo īpaši attiecībā uz pakalpojumiem veselības aprūpes sektorā un 
pakalpojumiem, kas rada īpašu vides apdraudējuma risku. Ir skaidri jānorāda, ka sabiedrības 
veselības un vides intereses var attaisnot citādus noteikumus.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 78
Apsvērums Nr. 32

(32) Aizliegums veikt ekonomikas testus, ko 
paredz kā priekšnoteikumu atļaujas 
piešķiršanai, attiecas uz ekonomikas 
testiem kā tādiem, bet ne uz prasībām, ko 
objektīvi attaisno svarīgāki ar sabiedrības 
interesēm saistīti iemesli, piemēram, 
pilsētvides aizsardzība. Šis aizliegums 
neietekmē to iestāžu pilnvaru veikšanu, kas 
ir atbildīgas par konkurences tiesību 
piemērošanu.

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu Nr. 32 14. panta 5. punktam, ko ierosinājusi Liotard.
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Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 79
Apsvērums Nr. 33.a (jauns)

(33.a) Šis direktīvas noteikumi, kas attiecas 
uz savstarpējo novērtēšanas procedūru, 
neietekmē dalībvalstu brīvību izstrādāt 
likumdošanu saistībā ar augstāka līmeņa 
aizsardzību jomās, kas attiecas uz 
sabiedrības interesēm, jo īpaši, tajās, kas 
attiecas uz veselības un sociālās politikas 
mērķiem, kas var attaisnot noteiktus 
ierobežojumus attiecībā uz brīvību veikt 
uzņēmējdarbību, jo īpaši, ja šie 
ierobežojumi vērsti uz sabiedrības veselības 
un sociālās politikas aizsardzību. 
Piemēram, Eiropas Kopienu Tiesa jau ir 
atzinusi, ka noteiktas juridiskās formas 
nepieciešamība, piemēram, bezpeļņas 
organizācija, var būt attaisnojama noteiktu 
pakalpojumu sniegšanai sociālajā sektorā.

Or. fr

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka augsts sabiedrības veselības aizsardzības līmenis var attaisnot 
brīvības veikt uzņēmējdarbību ierobežojumus, t.i., nosakot īpašus noteikumus attiecībā uz 
pakalpojuma sniedzēja juridisko formu, ko gan tomēr nevarētu attaisnot saistībā ar citiem 
pakalpojumiem.

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 80
Apsvērums Nr. 37

(37) Lai nodrošinātu efektīvu pakalpojumu 
aprites brīvības realizāciju un lai nodrošinātu 
to, ka gan pakalpojumu saņēmēji, gan 
sniedzēji varētu gūt labumu un sniegt 
pakalpojumus visā Kopienā neatkarīgi no 
robežām, ir jānosaka princips, ka uz 

(37) Lai nodrošinātu efektīvu pakalpojumu 
aprites brīvības realizāciju un lai nodrošinātu 
to, ka gan pakalpojumu saņēmēji, gan 
sniedzēji varētu gūt labumu un sniegt 
pakalpojumus visā Kopienā neatkarīgi no 
robežām, ir jānosaka princips, ka uz 
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pakalpojumu sniedzēju var attiekties tikai tās 
dalībvalsts likumi, kurā tas izveidots. Šis 
princips ir svarīgs, lai pakalpojumu 
sniedzēji, jo īpaši mazie un vidējie 
uzņēmumi ar pilnu juridisko noteiktību 
varētu izmantot priekšrocības, ko sniedz 
iekšējais tirgus. Šādi atvieglojot 
pakalpojumu aprites brīvību starp 
dalībvalstīm, šis princips, kā arī saskaņošana 
un savstarpējas palīdzības pasākumi 
pakalpojumu saņēmējiem ļaus piekļūt 
lielākam skaitam augstas kvalitātes 
pakalpojumu no citām dalībvalstīm. Šo 
principu jāpapildina ar palīdzības 
mehānismu, kas pakalpojumu saņēmējam 
ļautu jo īpaši saņemt informāciju par 
likumiem citās dalībvalstīs, kā arī ar tiesību 
normu saskaņošanu attiecībā uz ar 
pakalpojumiem saistītu darbību 
caurskatāmību. 

pakalpojumu sniedzēju var attiekties tikai tās 
dalībvalsts likumi, kurā tas izveidots. Šis 
„izcelsmes valsts princips” jau ir izrādījies 
noderīgs Padomes 1989. gada 3. oktobra 
direktīvā Nr. 89/552/EEK (Televīzija bez 
robežām) un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 8. jūnija direktīvā 
Nr. 2000/31/EK. To var izmantot arī citu 
pakalpojumu labā. Šis princips ir svarīgs, 
lai pakalpojumu sniedzēji, jo īpaši mazie un 
vidējie uzņēmumi ar pilnu juridisko 
noteiktību varētu izmantot priekšrocības, ko 
sniedz iekšējais tirgus. Šādi atvieglojot 
pakalpojumu aprites brīvību starp 
dalībvalstīm, šis princips, kā arī saskaņošana 
un savstarpējas palīdzības pasākumi 
pakalpojumu saņēmējiem ļaus piekļūt 
lielākam skaitam augstas kvalitātes 
pakalpojumu no citām dalībvalstīm. Šo 
principu jāpapildina ar palīdzības 
mehānismu, kas pakalpojumu saņēmējam 
ļautu jo īpaši saņemt informāciju par 
likumiem citās dalībvalstīs, kā arī ar tiesību 
normu saskaņošanu attiecībā uz ar 
pakalpojumiem saistītu darbību 
caurskatāmību. Atkāpes no izcelsmes valsts 
principa ir cik vien iespējams jāierobežo. 
Noteikti izņēmumi tomēr ir nepieciešami, jo 
īpaši saistībā ar vides aizsardzību.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāliek lielāks uzsvars uz izcelsmes valsts principa svarīgumu gan pakalpojumu sniedzējam, 
gan saņēmējam, un ir jāatsaucas uz pozitīvo pieredzi, kas līdz šim ar šo principu ir gūta 
saistībā ar citām direktīvām, kas attiecas uz pakalpojumu aprites brīvību. Vienlaicīgi ir 
skaidri jānorāda, ka ir svarīgi saglabāt ļoti ierobežotus izņēmumus, jo īpaši vides 
aizsardzības interesēs.

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 81
Apsvērums Nr. 42
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(42) Izņēmumus no izcelsmes valsts principa 
var paredzēt tajos gadījumos, kad 
dalībvalstī, uz kuru pakalpojumu sniedzējs ir 
devies, ir noteikts vispārīgs attiecīgo 
pakalpojumu aizliegums, ja šo aizliegumu 
objektīvi attaisno iemesli, kas saistīti ar 
sabiedrisko kārtību, sabiedrības drošību vai 
sabiedrības veselību. Šīs izņēmums 
jāierobežo ar vispārīgiem aizliegumiem un 
tas nevar attiekties uz tādiem valstu 
režīmiem, kas, lai arī neaizliedz noteiktu 
darbības veidu vispārīgi, tomēr rezervē šo 
darbību veikšanu vienam vai vairākiem 
īpašiem operatoriem, vai kas aizliedz kādas 
darbības veikšanu, nesaņemot iepriekšēju 
atļauju. Fakts, ka dalībvalsts atļauj kādu 
darbību, bet rezervē to noteiktiem 
operatoriem, nozīmē, ka uz šo darbību 
neattiecas vispārīgs aizliegums un ka tā 
netiek uzskatīta kā pēc būtības pretēja 
sabiedriskajai kārtībai, sabiedrības drošībai 
vai sabiedrības veselībai. Tāpēc šādas 
darbības izslēgšana no Direktīvas darbības 
sfēras nav attaisnojama.

(42) Izņēmumus no izcelsmes valsts principa 
var paredzēt tajos gadījumos, kad 
dalībvalstī, uz kuru pakalpojumu sniedzējs ir 
devies, ir attiecīgie pakalpojumi ir aizliegti, 
ja šo aizliegumu objektīvi attaisno iemesli, 
kas saistīti ar sabiedrisko kārtību, 
sabiedrības drošību vai sabiedrības veselību, 
ieskaitot cilvēka cieņas aizsardzību. Šis 
izņēmums ir jāpiemēro arī gadījumos, kad 
pakalpojumi ir vispārīgi aizliegti, bet tiek 
atļauti noteiktos apstākļos. Šīs izņēmums 
jāierobežo ar vispārīgiem aizliegumiem un 
tas nevar attiekties uz tādiem valstu 
režīmiem, kas, lai arī neaizliedz noteiktu 
darbības veidu vispārīgi, tomēr rezervē šo 
darbību veikšanu vienam vai vairākiem 
īpašiem operatoriem, vai kas aizliedz kādas 
darbības veikšanu, nesaņemot iepriekšēju 
atļauju. Fakts, ka dalībvalsts atļauj kādu 
darbību, bet rezervē to noteiktiem 
operatoriem, nozīmē, ka uz šo darbību 
neattiecas vispārīgs aizliegums un ka tā 
netiek uzskatīta kā pēc būtības pretēja 
sabiedriskajai kārtībai, sabiedrības drošībai 
vai sabiedrības veselībai. Tāpēc vispārīgs 
izņēmums no izcelsmes valsts principa
attiecībā uz šādu darbību nav attaisnojams.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējais izņēmuma formulējums saskaņā ar Direktīvas 17. pantu ir pārāk ierobežojošs. 
Ierosinātie grozījumi jāatspoguļo arī attiecīgajā apsvērumā.

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 82
Apsvērums Nr. 43

(43) Izcelsmes valsts principam nevajadzētu 
attiekties uz īpašām prasībām, kas noteiktas 
valstī, uz kuru pakalpojumu sniedzējs ir 
devies, kas ir nesaraujami saistītas ar vietas 
īpašībām, kurā pakalpojums tiek sniegts, un 

(43) Izcelsmes valsts principam nevajadzētu 
attiekties uz īpašām prasībām, kas noteiktas 
valstī, uz kuru pakalpojumu sniedzējs ir 
devies, kas ir nesaraujami saistītas ar vietas 
īpašībām, kurā pakalpojums tiek sniegts, vai 
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kas ir jāievēro, lai tiktu uzturēta sabiedriskā 
kārtība, sabiedrības drošība, sabiedrības 
veselība vai vides aizsardzība. Tā būtu, 
piemēram, gadījumos, kad atļaujas 
saņemšana ir nepieciešama, lai aizņemtu vai 
izmantotu valsts automaģistrāles, vai saistībā 
ar prasībām, kas attiecas uz sabiedrisko 
pasākumu organizēšanu vai prasībām, kas 
attiecas uz drošību būvlaukumos. 

kas ir saistītas ar īpašo risku, kas rodas 
sniedzot pakalpojumu tieši šajā vietā, un 
kas katrā atsevišķā gadījumā ir jāievēro, lai 
tiktu uzturēta sabiedriskā kārtība, 
sabiedrības drošība, sabiedrības veselība vai 
vides aizsardzība. Tā būtu, piemēram, 
gadījumos, kad atļaujas saņemšana ir 
nepieciešama, lai aizņemtu vai izmantotu 
valsts automaģistrāles, vai saistībā ar 
prasībām, kas attiecas uz sabiedrisko 
pasākumu organizēšanu vai prasībām, kas 
attiecas uz drošību būvlaukumos. 

Or. de

Pamatojums

Apsvērumā jāatspoguļo grozījumi, kas ierosināti 17. panta 17. punktam

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 83
Apsvērums Nr. 47.a (jauns)

(47.a) Izcelsmes valsts princips tikai 
ierobežotā mērā attiecas uz veselības 
aprūpes pakalpojumu sektoru, jo lielākajai 
daļai veselības aprūpes pakalpojumu ir 
nepieciešamas, lai dalībvalstī, kurā šis 
pakalpojums tiek sniegts, būtu izveidots 
uzņēmums, piemēram, slimnīca vai ārsta 
prakses vieta, un tāpēc uz šiem 
pakalpojumiem šis princips neattiecas. 
Noteikumi, kas attiecas uz 16. panta 
izcelsmes valsts principu, ir jāpiemēro tikai 
pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm, bet ne uz personām, ko 
pakalpojumu sniedzējs nodarbina. Turklāt 
ievērojamas vispārīgas atkāpes no 
izcelsmes valsts principa ir jāpiemēro 
pārrobežu veselības aprūpes 
pakalpojumiem, piemēram, izņēmumi, kas 
attiecas uz pakalpojumu sniedzēja 
profesionālo kvalifikāciju vai kas attiecas 
uz risku vietā, kur pakalpojumi tiek sniegti, 
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ieskaitot slimnīcu higiēnas standartus. 
Turklāt, ņemot vērā sabiedrības veselības 
svarīgumu, dalībvalstīm ir tomēr jāsaglabā 
iespēja atsevišķos gadījumos veikt 
pasākumus pret pakalpojumu sniedzējiem 
no citām dalībvalstīm.

Or. de

Pamatojums

Lai arī izcelsmes valsts principa piemērošanai veselības aprūpes sektorā ir ierobežota 
nozīme, dalībvalstīm ir tomēr jāsaglabā iespēja atsevišķos gadījumos veikt pasākumus pret 
pakalpojumu sniedzējiem no citām dalībvalstīm. Ir jāpadara skaidra izcelsmes valsts principa 
piemērošana veselības aprūpes sektorā.

Grozījums, ko ierosinājuši Avril Doyle, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 84
Apsvērums Nr. 51

(51) Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
noteiktajiem principiem attiecībā uz brīvību 
sniegt pakalpojumus un neapdraudot 
dalībvalstu sociālās drošības sistēmu 
finansiālo stabilitāti, jānodrošina lielāka 
juridiskā noteiktība par veselības aprūpes 
izmaksu atlīdzināšanu pacientiem, kas kā 
pakalpojumu saņēmēji gūst labumu no 
pakalpojumu brīvas aprites, kā arī veselības 
aprūpes speciālistiem un sociālās drošības 
sistēmu vadītājiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai arī Eiropas Kopienu Tiesas prakse jau ir noteikusi, ka pacientiem noteiktos apstākļos ir 
tiesības piekļūt medicīniskai aprūpei citā dalībvalstī (piemēram, ja tā saprātīgā termiņā nav 
pieejama to uzturēšanās valstī), ir par agru pieņemt likumdošanas aktus attiecībā uz veselības 
pakalpojumu brīvu apriti, neizskatot pacientu mobilitātes pārskata slēdzienus. Šāda veida 
horizontāla pamatdirektīva nav atbilstošs instruments, ar ko regulēt veselības aprūpes 
pakalpojumus. Tāpēc ir piemērotāk pieņemt īpašus likumdošanas aktus attiecībā uz veselības 
aprūpes pakalpojumiem un pacientu mobilitātes uzlabošanu.
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Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 85
Apsvērums Nr. 51

(51) Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
noteiktajiem principiem attiecībā uz brīvību 
sniegt pakalpojumus un neapdraudot 
dalībvalstu sociālās drošības sistēmu 
finansiālo stabilitāti, jānodrošina lielāka 
juridiskā noteiktība par veselības aprūpes 
izmaksu atlīdzināšanu pacientiem, kas kā 
pakalpojumu saņēmēji gūst labumu no 
pakalpojumu brīvas aprites, kā arī veselības 
aprūpes speciālistiem un sociālās drošības 
sistēmu vadītājiem.

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu, ar kuru svītro 23. pantu.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 86
Apsvērums Nr. 52

(52) Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula 
(EEK) Nr. 1408/71 par sociālās drošības 
režīma piemērošanu darba ņēmējiem, 
pašnodarbinātajiem un to ģimenes 
locekļiem, kas pārvietojas Kopienā un jo 
īpaši tās noteikumi , kas attiecas uz 
pievienošanos sociālās drošības sistēmai, 
pilnā mērā attiecas uz darba ņēmējiem vai 
pašnodarbinātajiem, kas sniedz 
pakalpojumu vai piedalās pakalpojuma 
sniegšanā.

Svītrots
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Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu, ar kuru svītro 23. pantu.

Grozījums, ko ierosinājuši Avril Doyle, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 87
Apsvērums Nr. 53

(53) Regulas (EEK) Nr. 1408/71 22. pants, 
kas attiecas uz apstiprinājumu par citā 
dalībvalstī sniegtas veselības aprūpes 
izmaksu segšanu, veicina, kā to uzsvērusi 
Eiropas Kopienu Tiesa, pacientu brīvas 
pārvietošanās atvieglošanu un medicīnas 
pakalpojumu pārrobežu sniegšanu. Šī 
noteikuma mērķis ir nodrošināt, ka 
apdrošinātas personas, kurām ir šāds 
apstiprinājums, var piekļūt veselības 
aprūpei citā dalībvalstī, piemērojot 
nosacījumus, kas attiecībā uz izmaksu 
segšanu ir tikpat labvēlīgi kā tie, kas 
attiecas uz apdrošinātām personām tajā 
dalībvalstī. Tas tādējādi apdrošinātajām 
personām piešķir tiesības, kas tām savādāk 
nebūtu un atvieglo pakalpojumu brīvu 
apriti. No otras puses, šī noteikuma mērķis 
nav regulēt vai jebkādā mērā kavēt citā 
dalībvalstī sniegtu veselības aprūpes 
pakalpojumu izmaksu segšanu atbilstoši 
likmēm, kas piemērojamas uzturēšanās 
dalībvalstī, pat ja nav bijis iepriekšēja 
apstiprinājuma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai arī Eiropas Kopienu Tiesas prakse jau ir noteikusi, ka pacientiem noteiktos apstākļos ir 
tiesības piekļūt medicīniskai aprūpei citā dalībvalstī (piemēram, ja tā saprātīgā termiņā nav 
pieejama to uzturēšanās valstī), ir par agru pieņemt likumdošanas aktus attiecībā uz veselības 
pakalpojumu brīvu apriti, neizskatot pacientu mobilitātes pārskata slēdzienus. Saskaņā ar 
grozījumiem, kas ierosināti Apsvērumiem Nr. 14, 53, 54, 55, 56, 57 un pantiem 2.2.d., 4.10., 
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17.18., un 23. Šāda veida horizontāla pamatdirektīva nav atbilstošs instruments, ar ko regulēt 
veselības aprūpes pakalpojumus Tāpēc ir piemērotāk pieņemt īpašus likumdošanas aktus 
attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumiem un pacientu mobilitātes uzlabošanu.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 88
Apsvērums Nr. 53

(53) Regulas (EEK) Nr. 1408/71 22. pants, 
kas attiecas uz apstiprinājumu par citā 
dalībvalstī sniegtas veselības aprūpes 
izmaksu segšanu, veicina, kā to uzsvērusi 
Eiropas Kopienu Tiesa, pacientu brīvas 
pārvietošanās atvieglošanu un medicīnas 
pakalpojumu pārrobežu sniegšanu. Šī 
noteikuma mērķis ir nodrošināt, ka 
apdrošinātas personas, kurām ir šāds 
apstiprinājums, var piekļūt veselības 
aprūpei citā dalībvalstī, piemērojot 
nosacījumus, kas attiecībā uz izmaksu 
segšanu ir tikpat labvēlīgi kā tie, kas 
attiecas uz apdrošinātām personām tajā 
dalībvalstī. Tas tādējādi apdrošinātajām 
personām piešķir tiesības, kas tām savādāk 
nebūtu un atvieglo pakalpojumu brīvu 
apriti. No otras puses, šī noteikuma mērķis 
nav regulēt vai jebkādā mērā kavēt citā 
dalībvalstī sniegtu veselības aprūpes 
pakalpojumu izmaksu segšanu atbilstoši 
likmēm, kas piemērojamas uzturēšanās 
dalībvalstī, pat ja nav bijis iepriekšēja 
apstiprinājuma.

Svītrots

Or. fr

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

GrozījumsNr. 89.
Apsvērums Nr. 53

(53) (EEC) Regulas Nr. 1408/71 22. pants, (53) (EEC) Regulas Nr. 1408/71 22. pants, 
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kas attiecas uz autorizāciju saņemt 
izdevumus par veselības aprūpi, kas tiek 
nodrošināta citā dalībvalstī, kā ir uzsvērusi 
Tiesa, sekmē brīvu pacientu kustību un 
ārvalstu medicīnisko pakalpojumu 
sniegšanu. Šī nosacījuma mērķis ir 
nodrošināt to, lai apdrošinātajām personām, 
kam ir autorizācija, būtu iespēja saņemt 
veselības aprūpi citā Dalībvalstī par                 
tādiem pašiem izdevumiem tikpat labvēlīgos 
apstākļos, kādi ir apdrošinātajām personām 
tajā Dalībvalstī. Tādējādi tas piešķir 
apdrošinātajām personām tiesības, kuras 
viņiem citkārt nebūtu, un veicina brīvu 
pakalpojumu kustību. No otras puses, šis 
nosacījums nepakļaujas izmaiņām, ne arī 
jebkādā veidā neattur no izdevumu 
atlīdzības pēc tādām likmēm, kādas ir 
piesaistītajai Dalībvalstij attiecībā uz 
izmaksām, kādas ir noteiktas citā Dalībvalstī 
pat, ja nav iepriekšējas autorizācijas.

kas attiecas uz autorizāciju saņemt 
izdevumus par veselības aprūpu, kas tiek 
nodrošināta citā dalībvalstī, kā ir uzsvērusi 
Tiesa, sekmē brīvu pacientu kustību un 
ārvalstu medicīnisko pakalpojumu 
sniegšanu. Šis nosacījums pilnībā attiecas 
uz ārstēšanos slimnīcā, attiecībā uz kuru ir 
Tiesas noteikusi precedenta tiesības par to, 
ka Dalībvalstis var turpināt prasīt 
iepriekšējo autorizāciju, lai saņemtu 
ārstēšanās izdevumus citās Dalībvalstīs. Šis 
nosacījums attiecas arī uz ambulatoro 
ārstēšanos, kur pacienti pieprasa 
autorizāciju, lai no īpašiem pasākumiem 
gūtu labumu saskaņā ar 1408/7 Regulu. 
(EEC) 1408/71 Regulas 22. Panta mērķis ir 
nodrošināt to, lai apdrošinātajām personām, 
kam ir autorizācija, būtu iespēja saņemt 
veselības aprūpi citā Dalībvalstī par tādiem 
pašiem izdevumiem tikpat labvēlīgos 
apstākļos, kādi ir apdrošinātajām personām 
tajā Dalībvalstī. Tādējādi tas piešķir 
apdrošinātajām personām tiesības, kuras 
viņiem citkārt nebūtu, un veicina brīvu 
pakalpojumu kustību. No otras puses šis 
nosacījums nepakļaujas izmaiņām, ne arī 
jebkādā veidā neattur no izdevumu 
atlīdzības pēc tādām likmēm, kādas ir 
piesaistītajai Dalībvalstij attiecībā uz 
izmaksām, kādas ir noteiktas citā Dalībvalstī 
pat, ja nav iepriekšējas autorizācijas.

Or. de

Pamatojums

Izklāstā vajadzētu skaidri parādīt sakarību starp  1408/71.  Regulas  22.  Pantu un 
priekšlikuma 23. Pantu.

Grozījums, ko ierosinājis Avril Doyle, Frédérique Ries

GrozījumsNr. 90.
Apsvērums Nr. 54

(54) Saskaņā ar precedentu tiesībām, kuras 
ir izstrādājusi Tiesa par brīvu pakalpojumu 

svītrots
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kustību, ir nepieciešams likvidēt prasību 
par iepriekšēju autorizāciju izdevumu 
atlīdzināšanai no Dalībvalsts sociālās 
apdrošināšanas sistēmas par ambulatorās 
aprūpes nodrošināšanu citā Dalībvalstī, un 
Dalībvalstīm jāizdara attiecīgie grozījumi 
savā likumdošanā. Līdz šim, kas attiecas uz 
šādu aprūpes izdevumu atlīdzināšanu, tā ir 
garantēto apjomu robežās, ko garantē 
piesaistītās Dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas programma, un, iespējams, 
nav īpaša iemesla iepriekšējās autorizācijas 
likvidācijai, lai neizjauktu sociālās 
apdrošināšanas sistēmas finansiālo 
līdzsvaru. Kā jau Tiesa nepārtraukti uzsver, 
apstākļi, kādos Dalībvalstis sniedz 
ambulatoro aprūpi savā teritorijā, paliek 
spēkā tad, kad aprūpe tiek nodrošināta 
Dalībvalstī, nevis piesaistītajā Dalībvalstī, 
ja vien šie nosacījumi ir saskaņā ar 
Kopienas likumu. Tādā pašā veidā 
autorizācijas shēmai par izdevumu 
saņemšanu citā Dalībvalstī jābūt saskaņā 
ar šo Direktīvu attiecībā uz nosacījumiem 
nodrošināt autorizāciju un attiecīgās 
procedūras.

Or. en

Pamatojums

Tā kā precedentu tiesības, kuras ir izstrādājusi Eiropas Tiesa, nosaka pacientu tiesības 
saņemt medicīnisko ārstēšanu citā Dalībvalstī ar noteiktiem nosacījumiem (piem., ja tas nav 
iespējams noteiktās laika robežās savās mītnes zemēs), ir pāragri ar likumdošanu noteikt 
medicīnas pakalpojumu brīvu kustību pirms nav izpētes rezultātu secinājumi par pacientu 
kustību. Tas izriet no 14.,53.,54.,55.,56.,57. grozījumu  izklāsta un no 2.2.(d), 4.(10), 17.(18), 
23. Panta. Vietējas nozīmes direktīva nav pareizais instruments, kas noteiktu veselības 
aprūpes pakalpojumus. Tāpēc ir ieteicams pieņemt īpašu likumu par veselības aprūpes 
pakalpojumiem un pacientu kustības uzlabojumu.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums91.
54.

(54) Saskaņā ar precedentu tiesībām, kuras Svītrots
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izstrādājusi Tiesa par brīvu pakalpojumu 
kustību, ir nepieciešams likvidēt prasību 
par iepriekšēju autorizāciju izmaksu 
atlīdzināšanai no Dalībvalsts sociālās 
apdrošināšanas sistēmas par ambulatorās 
aprūpes nodrošināšanu citā Dalībvalstī un 
Dalībvalstij jāizdara attiecīgie grozījumi 
savā likumdošanā. Līdz šim, kas attiecas uz 
šādu aprūpi, tā ir garantēto apjomu 
robežās, ko garantē piesaistītās Dalībvalsts 
veselības apdrošināšanas programma, un, 
iespējams, nav īpaša iemesla iepriekšējas 
autorizācijas likvidācijai, lai neizjauktu 
sociālās apdrošināšanas sistēmas 
finansiālo līdzsvaru. Kā jau Tiesa 
nepārtraukti uzsver, apstākļi, kādos 
Dalībvalstis sniedz ambulatoro aprūpi savā 
teritorijā, paliek spēkā tad, kad aprūpe tiek 
nodrošināta Dalībvalstī, nevis piesaistītajā 
Dalībvalstī, ja vien šie nosacījumi ir 
saskaņā ar Kopienas likumu. Tādā pašā 
veidā autorizācijas shēmai par izmaksu 
saņemšanu citā Dalībvalstī jābūt saskaņā 
ar Direktīvu, kas attiecas uz nosacījumiem 
nodrošināt autorizāciju un attiecīgās 
procedūras.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumiem, kas svītro 23. Pantu.

Grozījums, ko ierosinājušiAvril Doyle, Frédérique Ries

GrozījumsNr. 92. 
Apsvērums Nr.55.

(55) Kā Tiesa ir nepārtraukti uzsvērusi 
attiecībā uz pakalpojumu brīvu kustību, ir 
redzams, ka iepriekšējās autorizācijas 
sistēma slimnīcas aprūpes izdevumu 
atlīdzināšanai citā Dalībvalstī ir 
attaisnojama, lai veiktu plānošanu slimnīcu 
infrastruktūru, ģeogrāfisko atrašanās vietu,  
pārvaldes organizēšanas, iekārtu un pat 

Svītrots
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medicīnas pakalpojumu veidu plānošanu. 
Šādas plānošanas mērķis ir katrā 
Dalībvalstī nodrošināt pietiekami 
pastāvīgu, kvalitatīvu un sabalansētu 
veselības aprūpi slimnīcā, lai nodrošinātu 
efektīvu izmaksu kontroli un, tāpat kā līdz 
šim, iespēju izvairīties no liekas finanšu 
tehnisko vai cilvēku resursu izmantošanas. 
Saskaņā ar Tiesas noteiktajām precedentu 
tiesībām ir pareizi jādefinē koncepcija par 
veselības aprūpi slimnīcā un iepriekšējās 
autorizācijas sistēmai jābūt atbilstošai 
galvenajiem mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Kā izriet no grozījumiem (14.,53.,54.,55.,56.,57. Izklāstā un 2.2.(d), 4.(10), 17.(18), 23. 
Pantā), šajā likumā tiek svītroti medicīnas  pakalpojumi. Šāda veida vietējās nozīmes 
direktīva nav pareizs instruments kā noteikt veselības aprūpes pakalpojumus, tāpēc ir 
ieteicams pieņemt īpašu likumu par veselības aprūpes pakalpojumiem un pacientu kustības 
uzlabošanu.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums93. 
55.

(55) Kā Tiesa ir nepārtraukti uzsvērusi 
attiecībā uz pakalpojumu brīvu kustību, ir 
redzams, ka iepriekšējās autorizācijas 
sistēma slimnīcas aprūpes izdevumu 
atlīdzināšana citā Dalībvalstī, ir 
attaisnojama, lai veiktu slimnīcu 
infrastruktūru, ģeogrāfisko atrašanās vietu, 
pārvaldes organizēšanas, attiecībā uz 
iekārtu un pat medicīnas pakalpojumu 
plānošanu. Šādas plānošanas mērķis ir 
katrā Dalībvalstī nodrošināt pietiekami 
pastāvīgu, kvalitatīvu un sabalansētu 
veselības aprūpi slimnīcā, lai nodrošinātu 
efektīvu izmaksu kontroli un, tāpat kā līdz 
šim, iespēju izvairīties no liekas finanšu 
tehnisko vai cilvēku resursu izmantošanas. 
Saskaņā ar Tiesas noteiktajām precedentu 

Svītrots
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tiesībām, ir pareizi jādefinē koncepcija par 
veselības aprūpi slimnīcā un iepriekšējās 
autorizācijas sistēmai jābūt atbilstošai 
galvenajiem mērķiem.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumiem, kas svītro 23. Pantu.

Grozījums, ko ierosinājušiAvril Doyle, Frédérique Ries

GrozījumsNr. 94. 
Apsvērums Nr. 56

(56) Nr. 1408/7122(EEC) Padomes Regulas 
Pants nosaka apstākļus, kuros kompetenta 
nacionālā institūcija var neatteikt 
autorizāciju, kas tiek pieprasīta uz šī 
nosacījuma pamata. Dalībvalstis var 
neatteikt autorizāciju tajos gadījumos, kad 
nepieciešamās aprūpes izmaksas viņu 
teritorijas slimnīcā tiek segtas no viņu 
sociālās apdrošināšanas sistēmas, un 
ārstēšanu, kas ir identiska vai tik pat 
efektīva, nevar saņemt viņu teritorijā 
saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 
viņu sociālās apdrošināšanas sistēmas 
nosacījumos. Tiesa ir nepārtraukti 
uzsvērusi to, ka nosacījumi attiecībā uz 
pieņemamu kavēšanos ir jāizskata kopā ar 
visiem apstākļiem katrā atsevišķā 
gadījumā, īpaši ņemot vērā ne tikai 
pacienta veselības stāvokli tajā brīdī, kad 
tiek pieprasīta autorizācija, bet arī viņa 
slimības vēsture, un, iespējams, pat 
slimības gaita.

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Kā izriet no grozījumiem (14.,53.,54.,55.,56.,57. Izklāstā un 2.2.(d), 4.(10), 17.(18), 23. 
Pantā),  medicīnas pakalpojumi tiek svītroti šajā likumā. Šāda veida vietējās nozīmes 
direktīva nav pareizs instruments kā noteikt veselības aprūpes pakalpojumus, tāpēc ir 
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ieteicams pieņemt īpašu likumu par veselības aprūpes pakalpojumiem un pacientu kustības 
uzlabošanu.

Grozījums, ko ierosinājusiAnne Ferreira

Grozījums95. 
56.

(56) Nr. 1408/7122(EEC)Padomes Regulas 
Pants nosaka apstākļus, kuros kompetenta 
nacionālā institūcija var neatteikt 
autorizāciju, kas tiek pieprasīta uz šī 
nosacījuma pamata. Dalībvalstis var 
neatteikt autorizāciju tajos gadījumos, kad 
nepieciešamās aprūpes izmaksas viņu 
teritorijas slimnīcā tiek segtas no viņu 
sociālās apdrošināšanas sistēmas, un 
ārstēšanu, kas ir identiska vai tik pat 
efektīva, nevar saņemt viņu teritorijā 
saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 
viņu sociālās apdrošināšanas sistēmas 
nosacījumos. Tiesa ir nepārtraukti 
uzsvērusi to, ka nosacījumi attiecībā uz 
pieņemamu kavēšanos ir jāizskata kopā ar 
visiem apstākļiem katrā atsevišķā 
gadījumā, īpaši ņemot vērā ne tikai 
pacienta veselības stāvokli tajā brīdī, kad 
tiek pieprasīta autorizācija, bet arī viņa 
slimības vēsture, un, iespējams, pat 
slimības gaita.

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumiem, kas svītro 23. Pantu

Grozījums, ko ierosinājisAvril Doyle, Frédérique Ries

GrozījumsNr. 96. 
Apsvērums Nr. 57.

(57) Izdevumi, kurus saņem Dalībvalstu 
apdrošināšanas sistēmas par veselības 
aprūpi, kuru nodrošina citā Dalībvalstī, 

Svītrots
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nedrīkst būt zemāki par veselības aprūpes 
izdevumiem, ko nodrošina viņu pašu 
sociālās apdrošināšanas sistēma savā 
teritorijā. Kā jau Tiesa ir nepārtraukti 
norādījusi attiecībā uz pakalpojumu brīvu 
kustību, izdevumi, kuri tiek atmaksāti par 
ambulatoro aprūpi autorizācijas 
nesaņemšanas gadījumā, saskaņā ar 
piesaistītās Dalībvalsts normām būtiski 
neietekmētu tās sociālās apdrošināšanas 
sistēmas finansēšanu. Gadījumos, kad 
autorizācija tiek piešķirta saskaņā ar Nr. 
1408/71(EEC) Regulas 22. Pantu, 
izdevumu saņemšanu veic saskaņā ar 
likmēm, kas noteiktas Dalībvalstī, kurā tiek 
nodrošināta veselības aprūpe. Tomēr, ja 
izdevumu līmenis ir zemāks, kāds pienāktos 
pacientam, ja viņš saņemtu tādu pašu 
aprūpi piesaistītajā Dalībvalstī, tai būtu 
jāsaņem izdevumu starpība.

Or. en

Pamatojums

Kā izriet no grozījumiem (14.,53.,54.,55.,56.,57. Izklāstā un 2.2.(d), 4.(10), 17.(18), 23. 
Pantā), medicīnas pakalpojumi tiek svītroti šajā likumā. Šāda veida vietējās nozīmes direktīva 
nav pareizs instruments kā noteikt veselības aprūpes pakalpojumus, tāpēc ir ieteicams pieņemt 
īpašu likumu par veselības aprūpes pakalpojumiem un pacientu kustības uzlabošanu.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums97. 
Apsvērums Nr. 57

(57) Izdevumi, kurus saņem Dalībvalstu 
apdrošināšanas sistēmas par veselības 
aprūpi, kuru nodrošina citā Dalībvalstī, 
nedrīkst būt zemāki par veselības aprūpes 
izdevumiem, ko nodrošina viņu pašu 
sociālās apdrošināšanas sistēma savā 
teritorijā. Kā jau Tiesa ir nepārtraukti 
norādījusi attiecībā uz pakalpojumu brīvu 
kustību, izdevumi, kuri tiek atmaksāti par 
ambulatoro aprūpi autorizācijas 
nesaņemšanas gadījumā, saskaņā ar 
piesaistītās Dalībvalsts normām būtiski 
neietekmētu tās sociālās apdrošināšanas 

Svītrots



PE 350.200v02-00 32/75 AM\552506LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

sistēmas finansēšanu. Gadījumos, kad 
autorizācija tiek piešķirta saskaņā ar Nr. 
1408/71(EEC) Regulas 22. Pantu, 
izdevumu saņemšanu veic saskaņā ar 
likmēm, kas noteiktas Dalībvalstī, kurā tiek 
nodrošināta veselības aprūpe. Tomēr, ja 
izdevumu līmenis ir zemāks, kāds pienāktos 
pacientam, ja viņš saņemtu tādu pašu 
aprūpi piesaistītajā Dalībvalstī, tai būtu 
jāsaņem izdevumu starpība.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumiem, kas svītro 23. Pantu.

Grozījums, ko ierosinājisKarsten Friedrich Hoppenstedt

GrozījumsNr. 98. 
Apsvērums Nr.57. a (jauns) 

(57a) Saskaņā ar Tiesas noteiktajām 
precedentu tiesībām starpība starp aprūpi 
slimnīcā un ambulatoro aprūpi ir tā, ka 
veselības aprūpes pakalpojumi, kurus 
sniedz slimnīca, ir infrastruktūrā, kas 
nepašaubāmi ietver zināmas iezīmes, 
saskaņā ar kurām slimnīcu skaits, to 
ģeogrāfiskā atrašanās vieta, to pārvaldes 
veids un metode un iekārtas, kā arī 
medicīnas pakalpojumu veidi, kurus tā spēj 
sniegt, ir tie aspekti, kuri prasa plānošanu. 
Šī nepieciešamā plānošana ne tikai 
nodrošina to, ka ir iespējama nepārtraukta 
un sabalansēta augstas kvalitātes ārstēšana 
slimnīcā, bet arī to, ka tiek kontrolēti 
izdevumi un novērsta neekonomiska pieeja 
finanšu, tehniskajiem un cilvēku resursiem. 
Tātad medicīnas aprūpe tiek uzskatīta par 
aprūpi slimnīcā saskaņā ar Tiesas 
noteiktajām precedenta tiesībām ne tikai, ja 
ir nepieciešama hospitalizācija, bet arī ja ir 
nepieciešama slimnīcas infrastruktūra, 
ieskaitot neatliekamās palīdzības un 
intensīvās medicīnas infrastruktūru 
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pacientu ārstēšanai, kas saistās ar zināmu 
risku pacientam vai prasa augsta līmeņa 
specializāciju un dārgas medicīnas 
iekārtas, tādas kā datortomogrāfiju, kas 
parasti ir nepieciešama slimnīcās.

Or. de

Pamatojums

Vajadzētu veikt grozījumus ieteiktās definīcijas formulējumā par veselības aprūpi slimnīcā, 
kā arī, saistībā ar šo izklāstu, vajadzētu precizēt Direktīvas galveno daļu.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums99.
Apsvērums Nr. 67. 

(67) Ir nepieciešams noteikt to, lai 
Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju 
veicinātu ieinteresētās puses izstrādāt 
darbības  veidus Kopienas līmenī ar mērķi 
īpaši paaugstināt pakalpojumu kvalitāti, 
ņemot vērā katras profesijas specifisko 
raksturu. Šiem darbības veidiem jābūt 
saskaņā ar Kopienas likumu, īpaši 
konkurences likumu.

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumiem 39.  Pantā.

Grozījums, ko ierosinājušiAvril Doyle, Frédérique Ries

GrozījumsNr. 100. 
Apsvērums Nr. 68. 

(68) Šī Direktīva nav pretrunā ar 
likumdošanu vai citām iniciatīvām patērētāju 
aizsardzības jomā.

(68) Šī Direktīva nav pretrunā ar 
likumdošanu vai citām iniciatīvām patērētāju 
aizsardzības jomā un pacientu kustībā . 

Or. en

Pamatojums

Pacientu kustības uzlabošana ir galvenā prioritāte. Tāpēc vajadzētu pieņemt īpašu likumu, lai 
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veicinātu un uzlabotu pacientu brīvu kustību ES.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums101. 
Apsvērums Nr. 72. 

(72) Šī Direktīva respektē pamata tiesības un 
ievēro principus, kuri ir īpaši atzīmēti 
Eiropas Savienības Pamata Tiesību Hartas 
8., 15., 21. un 47. Pantā.

(72) Šī Direktīva respektē pamata tiesības un 
ievēro principus, kuri ir īpaši atzīmēti 
Eiropas Savienības Pamata Tiesību Hartas 
8., 15., 21., no 34. līdz 38. un 47. Pantā.

Or. fr

Pamatojums

Šie Pamata Tiesību Hartas panti ir būtiski nosacījumi par pilsoņu tiesībām, kas minēti 
Direktīvas priekšlikuma 72. punktā. Pie tam, attiecībā uz sociālo drošību un sociālajām 
garantijām, ir jāatsaucas uz citām tiesībām, īpaši sociālajā un ekonomikas jomā, kas ietver 
veselības aizsardzību, vispārējās ekonomiskās nozīmes pakalpojumu saņemšanu, vides 
aizsardzību un patērētāju aizsardzību. Visi šie panti izvirza mērķi sasniegt augsta līmeņa 
aizsardzību vai uzlabot kvalitāti, un lielākā daļa no tiem prasa ievērot, kur vien iespējams, ne 
tikai kopienas likumu, bet arī nacionālo likumu vai praksi.

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

GrozījumsNr. 102. 
1. pants

Šī Direktīva ietver vispārējus nosacījumus, 
kas sekmē brīvību pakalpojuma sniedzējiem 
un brīvu pakalpojumu kustību.

Šī Direktīva ietver vispārējus nosacījumus, 
kas sekmē brīvību pakalpojuma sniedzējiem 
un brīvu pakalpojumu kustību. Tas neprasa, 
lai Dalībvalstis liberalizētu sabiedriskās 
nozīmes pakalpojumus, privatizētu 
sabiedriskos uzņēmumus, kuri piedāvā šos 
pakalpojumus vai atceltu esošos 
monopolus.

Or. de

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka to, ka Direktīva neliek Dalībvalstīm liberalizēt sabiedriskās nozīmes 
pakalpojumus vai privatizēt sabiedriskos uzņēmumus, kas piedāvā šos pakalpojumus , vai arī 
prasa tām likvidēt esošos monopolus, ieskaitot loterijas. No vienas puses, monopoli ierobežo 
riskantu pasākumu vēlmi, bet, no otras puses, veido būtiskus ieņēmumus kopējam labumam. 
Direktīvas galvenajā daļā ir jāietver skaidrs Apsvērums. 
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Grozījums, ko ierosinājušiAvril Doyle, Frédérique Ries

GrozījumsNr. 103. 
2. pants, 2. punkts, jauns (c a) apakšpunkts 

(ca) medicīnas un veselības aprūpes 
pakalpojumi;

Or. en

Pamatojums

Kā izriet no grozījumiem (14.,53.,54.,55.,56.,57. Izklāstā un 2.2.(d), 4.(10), 17.(18), 23. 
Pantā) kas nosaka izņemt veselības aprūpes pakalpojumus no šī likuma. Šāda veida vietējās 
nozīmes direktīva nav pareizs instruments kā noteikt veselības aprūpes pakalpojumus, tāpēc ir 
ieteicams pieņemt īpašu likumu par veselības aprūpes pakalpojumiem un pacientu kustības 
uzlabošanu.

Grozījums, ko ierosinājusiErna Hennicot-Schoepges

Grozījums104. 
2. pants, 2. punkts, (ca) apakšpunkts (jauns)

(ca) ūdens apgādes pakalpojumi

Or. fr

Pamatojums

Šī direktīva nedrīkst apdraudēt principu, ka ūdens apgādes pakalpojumiem noteikti jābūt 
sabiedriskajā sektorā. No 9. līdz 15.Pantam, kas nosaka autorizācijas procedūras, jāieraksta 
papildinājumi  par īpašiem pasākumiem vispārējās nozīmes pakalpojumos, kurus sniedz 
sabiedriskās institūcijas.

Grozījums, ko ierosinājis Richard Seeber

GrozījumsNr. 105. 
3. pants, 2. punkts

Šīs Direktīvas pielietošana neattur citu 
Kopienas instrumentu nosacījumu 
piemērošanu attiecībā uz pakalpojumiem, 
kurus ietver šie nosacījumi.

Šī Direktīva tiek pielietota, ja vien citādi 
nenosaka citi Kopienas instrumenti attiecībā 
uz pakalpojumiem, kurus ietver šie 
nosacījumi.

Or. de
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Pamatojums

Direktīvas nosacījumus par pakalpojumiem nepielieto gadījumos, kad saskaņā ar Kopienas 
instrumentiem ir noteikumi attiecībā uz vides pakalpojumu ieviešanu un sniegšanu (piem. 
EMAS Regula, pamatdirektīva par atkritumiem ). Direktīvā nevajadzētu ietvert pašreizējos 
(kvalitātes) standartus darbības veikšanai.Tāpēc3.(2) Pantam noteikti vajadzētu būt saistībā 
ar citiem Kopienas juridiskajiem nosacījumiem attiecībā uz pakalpojumu nodibināšanas 
brīvību un brīvību sniegt pakalpojumus.

Grozījums, ko ierosinājušiAvril Doyle, Frédérique Ries

GrozījumsNr. 106. 
4. pants, 10. punkts

(10) “veselības aprūpe slimnīcā” nozīmē 
tādu veselības aprūpi, kuru var sniegt tikai 
medicīnas infrastruktūrā un kura prasa 
akomodāciju, tādējādi personai, kas saņem 
aprūpi, infrastruktūras nosaukums, 
organizācijas veids un finansēšana  nav 
svarīgi, lai klasificētu šādu aprūpi kā 
aprūpi slimnīcā;

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Kā izriet no grozījumiem (14.,53.,54.,55.,56.,57. Izklāstā un 2.2.(d), 4.(10), 17.(18), 23. 
Pantā), šajā likumā tiek svītroti medicīnas pakalpojumi. Šāda veida vietējās nozīmes direktīva 
nav pareizs instruments kā noteikt veselības aprūpes pakalpojumus, tāpēc ir ieteicams 
pieņemt īpašu likumu par veselības aprūpes pakalpojumiem un pacientu kustības uzlabošanu.

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

GrozījumsNr. 107. 
4. pants, 10. punkts

(10) “veselības aprūpe slimnīcā” nozīmē 
tādu veselības aprūpi, kuru var sniegt tikai 
medicīnas infrastruktūrā un kura prasa 
akomodāciju, tādējādi personai, kas saņem 
aprūpi, infrastruktūras nosaukums, 
organizācijas veids un finansēšana  nav 
svarīgi, lai klasificētu šādu aprūpi kā 
aprūpi slimnīcā;

Svītrots
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Or. de

Pamatojums

Definīciju par slimnīcas aprūpi vajadzētu pārnest uz 23. Pantu, lai būtu skaidrs, ka šis nav 
jautājums par vispārēju definīciju, saskaņā ar kuru ārstēšanu vajadzētu atstāt tikai slimnīcu 
ziņā, bet gan definīcija, kas ierobežo 23. Panta pielietojuma iespējas. 

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums108.
4. pants, 13. a (jauns) punkts

(13a) "regulētas medicīnas profesijas 
pārstāvis": regulētas profesijas pārstāvis, 
kas veic darbību, lai sniegtu pakalpojumus 
diagnozes noteikšanā vai slimības 
ārstēšanā, kas ir medicīnas, paramedicīnas 
un farmācijas pakalpojumi; 

Or. fr

Pamatojums

Medicīnas profesionālo darbinieku definīcija ir nepieciešama, lai izslēgtu medicīnas 
pakalpojumu izņēmumus, kas ir ietverti (2)(cb) (jauns) Panta 25. Grozījumā (tabulu 
izstrādājusi Liotard kundze).

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums109. 
5. pants, 3. punkts

3. 2. punkts neattiecas uz dokumentiem, kas 
norādīti Direktīvas 46. Pantā../../ Eiropas 
Parlamenta un Padomes vai 45.(3) 
Direktīvas Pantā../../Eiropas Parlamenta un 
Padomes.

3. 2. Punkts neattiecas uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes vai Direktīvas 
nosacījumiem ../../ Eiropas Parlamenta un 
Padomes.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā pieņemšanas procesā var  pielietot citus nosacījumus, kas ir šajās abās direktīvās, tad 
ir ieteicams drīzāk gan atsaukties uz tiem nevis uz īpašiem nosacījumiem. 
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Grozījums, ko ierosinājusi Dorette Corbey

GrozījumsNr. 110. 
7. pants, 1. punkts, (aa) (jauns) apakšpunkts

(aa) vides regulas, kas pielietojamas 
pakalpojumu sfērā un darba likums kā arī  
nodarbinātības nosacījumi, kuri, kā 
minimums, attiecas uz atbilstošo 
pakalpojumu, spēkā esošie nosacījumi, kas 
attiecas uz patērētāju aizsardzību un 
veselības un drošības regulām;

Or. nl

Pamatojums

Pakalpojumu sniedzējiem no ārzemēm ir ļoti svarīgi būt pārliecinātiem, kādas regulas tiek 
pielietotas valstī, kurā tiek sniegti pakalpojumi. Informācijai par vides regulām, 
nodarbinātības apstākļiem utt. tāpat ir jābūt pieejamai no viena informācijas avota.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums111. 
13. pants, 4. punkts

4. Ja neizdodas reaģēt tajā laika periodā, 
kas ir noteikts 3. punktā, tad tiek 
uzskatīts, ka autorizācija ir piešķirta.  
Neskatoties uz to, var ieviest dažādus 
pasākumus attiecībā uz noteiktām 
darbībām, kuras objektīvi tiek 
attaisnotas, neievērojot iemeslus attiecībā 
uz sabiedrības interesēm.

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ja gadījumā netiek ievērots gala termiņš, kurš ir noteikts atbildes saņemšanai, autorizācija 
nevar būt automātiska. Tāpēc varas iestādēs ir jārada vislabvēlīgākie apstākļi pareizai 
lūgumu izskatīšanai, lai pēc iespējas ātrāk pieņemtu lēmumu.
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Grozījums, ko ierosinājusiAnne Ferreira

Grozījums112. 
13. pants, 5. punkts, (c) apakšpunkts

c) atzinums par to, ka ja atbilde netiek 
sniegta noteiktā laikā, norāda,  ka 
autorizācija ir piešķirta.

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumiem 13.(4) Pantā.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums113. 
14. pants, 1. a (jauns) punkts

1a. Šis pants neietver vispārējas nozīmes 
sociālos pakalpojumus, kuri ir obligātie 
sabiedrības pakalpojumi, par kuriem ir 
atbildīga Dalībvalsts vai Kopiena. Tādu 
pakalpojumu speciālais saraksts ietver 
medicīnas pakalpojumus un 
mājsaimniecības pakalpojumus, kas tiek 
sniegti personām, kuras vai nu vecuma, 
nespējas vai bērnu dēļ ir saistītas ar tiem 
un nav spējīgas dzīvot pilnīgi neatkarīgu 
dzīvi. 

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm medicīnas  pakalpojumi nozīmē organizēt un nodrošināt veselības aprūpes 
pakalpojumus saviem pilsoņiem dažādu sistēmu ietvaros, kas, lielākoties, tiek finansēti no 
valsts naudas līdzekļiem. Eiropas Kopienas Līguma 152.(5) Pants, kurš paliek nemainīgs 
jaunajā konstitucionālajā līgumā, nosaka, ka medicīnas pakalpojumu un veselības aprūpes 
organizēšana, kā arī nosacījumi, ir Dalībvalstu jautājums. No tā izriet, ka šī priekšlikuma 
ietvaros nevajadzētu ietvert tādus pakalpojumus, kurus pilnībā vai daļēji finansē no valsts 
naudas līdzekļiem un kas ir noteikti kā valsts pakalpojumi saskaņā ar nacionālo likumu.
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Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums114. 
14. pants, 8. punkts

8) pienākums, lai noteiktā periodā tiktu 
iekļauti reģistrā, kurš ir viņu teritorijā vai, 
lai veiktu darbības noteiktā periodā viņu 
teritorijā. 

Svītrots

Or. fr

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums115. 
15. pants, 1. punkts

1. Dalībvalstis pārbauda, vai saskaņā ar viņu 
likumdošanu kādas no prasībām, kuras 
uzskaitītas otrajā punktā, tiek izvirzītas, un 
pārliecinās, ka visas šīs prasības ir saskaņā 
ar nosacījumiem, kas izklāstīti 3. Punktā. 
Dalībvalstis pielīdzina savus likumus, 
regulas vai administratīvos nosacījumus tā, 
lai tie būtu saskaņā ar iepriekšminētajiem 
nosacījumiem.

1. Dalībvalstis pārbauda, vai saskaņā ar viņu 
likumdošanu kādas no prasībām, kuras 
uzskaitītas otrajā punktā, tiek izvirzītas, un 
norāda, vai visas šīs prasības ir saskaņā ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti 3. Punktā.

Or. fr

Pamatojums

Kas attiecas uz pakalpojumu liberalizāciju, zināmi noteikumi prasa pakāpenisku pieeju. 
Tāpēc nacionālo likumu  saskaņošana ar 3.  punkta nosacījumiem, kur tas ir nepieciešams, 
nedrīkst notikt steigā, vai arī kaitēt atbilstošās likumdošanas harmoniskajiem mērķiem.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums116. 
15. pants, 3. punkts, ievaddaļa

3. Dalībvalstis pārliecinās, lai prasības 
attiecībā uz 2. punktu būtu saskaņā ar 

3. Dalībvalstis norāda, vai prasības attiecībā 
uz 2. punktu ir saskaņā ar šādiem 
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šādiem nosacījumiem: nosacījumiem:

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumiem 15.(1) Pantā.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums117. 
15. pants, 3. a (jauns) punkts

3a. Šis pants neietver vispārējas nozīmes 
sociālos pakalpojumus, kuri ir obligātie 
sabiedrības pakalpojumi, par kuriem ir 
atbildīga Dalībvalsts vai Kopiena. Tādu 
pakalpojumu speciālais saraksts ietver 
medicīnas pakalpojumus un 
mājsaimniecības pakalpojumus, kas tiek 
sniegti personām, kuras vai nu vecuma, 
nespējas vai bērnu dēļ ir saistītas ar tiem 
un nav spējīgas dzīvot pilnīgi neatkarīgu 
dzīvi. 

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm medicīnas  pakalpojumi nozīmē organizēt un nodrošināt veselības aprūpes 
pakalpojumus saviem pilsoņiem dažādu sistēmu ietvaros, kas, lielākoties, tiek finansēti no 
valsts naudas līdzekļiem. Eiropas Kopienas Līguma 152.(5) Pants, kurš paliek nemainīgs 
jaunajā konstitucionālajā līgumā, nosaka, ka medicīnas pakalpojumu un veselības aprūpes 
organizēšana, kā arī nosacījumi, ir Dalībvalstu jautājums. No tā izriet, ka šī priekšlikuma 
ietvaros nevajadzētu ietvert tādus pakalpojumus, kurus pilnībā vai daļēji finansē no valsts 
naudas līdzekļiem un kas ir noteikti kā valsts pakalpojumi saskaņā ar nacionālo likumu.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums118. 
15. pants, 3. b (jauns) punkts

3b. Informācija, kas ir iegūta saskaņā ar šī 
panta 1. līdz 3. punkta nosacījumiem, 
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informācijai vajadzētu palīdzēt uzlabot 
pakalpojuma saņemšanas nosacījumus un 
kvalitāti. Dalībvalstis sadarbībā ar 
Komisiju un Eiropas Parlamentu mudina 
veikt nacionālā mēroga pasākumus vai 
pieņemt likumus ar mērķi uzlabot 
pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu 
saņemšanu savā teritorijā.

Or. fr

Pamatojums

Attiecībā uz grozījumiem 15.(1) Pantā.
Novērtēšanā nevajadzētu izslēgt visu vai daļu no atbilstošajiem kritērijiem tāpēc, ka to 
galvenā funkcija ir nodrošināt sabiedrības intereses. Informācijai vajadzētu dot iespēju 
saskaņot nosacījumus starp Dalībvalstīm, galvenokārt, tiecoties uz mērķi nepārtraukti uzlabot 
pakalpojumus gan saistībā ar to saņemšanu, gan kvalitāti, lai garantētu saviem pilsoņiem 
cienīgus dzīves apstākļus mūsu sabiedrībā un Eiropas sabiedriskajā modelī.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums 118
15. pants, 3.b punkts (jauns)

3.b. Apkopotajai informācijai, saskaņā ar 
noteikumiem, kas ietverti šajā pantā no 1. 
līdz 3. punktam, būtu jārada iespēja uzlabot 
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 
nosacījumus. Dalībvalstīm, sadarbojoties ar 
Komisiju un Eiropas Parlamentu, jāveicina 
nacionālo pasākumu un noteikumu 
pieņemšana, kas vērsta uz pakalpojumu 
kvalitātes un pieejamības apstākļu 
uzlabojumu konkrētās dalībvalsts teritorijā. 

Or. fr

Pamatojums

Sal. grozījumus ar 15. panta 1. punktu.
Novērtēšanas aktivitātēm nevajadzētu būt saistītām ar attiecīgo kritēriju pilnīgu vai daļēju 
atcelšanu, jo to galvenā funkcija ir nodrošināt atbilstību sabiedrības interesēm. Informācijai 
jārada iespēja harmonizēt nosacījumus dalībvalstu starpā, un, visupirms, rīkoties saskaņā ar 
mērķi panākt nepārtrauktu pakalpojumu uzlabošanos kā kvalitātes, tā pieejamības ziņā, lai 
nodrošinātu mūsu līdzpilsoņiem tādus dzīves apstākļus, kas ir mūsu valstu sabiedrību un 
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Eiropas sociālā modeļa cienīgi.

Grozījums, ko ierosinājusiAnne Ferreira

Grozījums119
15. pants, 4., 5. un 6. punkts

4. Savstarpējā novērtējuma ziņojumā, kas 
paredzēts 41. pantā, dalībvalstīm jānorāda:

(a) prasības, ko tās plāno uzturēt 
un iemesli, kādēļ tās uzskata, 
ka šīs prasības atbilst 
nosacījumiem, kas izklāstīti 
3. punktā;

(b) prasības, kas tikušas atceltas 
vai padarītas mazāk stingras.

5. No šīs direktīvas spēkā stāšanās brīža, 
dalībvalstis neievieš nekāda veida jaunas 
prasības, kas līdzinās tām, kas minēti 2. 
punktā, ja vien šī prasība neatbilst 
nosacījumam, kas minēts 3. punktā un 
nepieciešamību pēc tās nav izraisījuši jauni 
apstākļi.
6. Dalībvalstis informē Komisiju par 
jebkāda veida jauniem likumiem, 
nolikumiem vai administratīvajiem 
noteikumiem, kas izvirza prasības, kas 
minētas 5. punktā, kā arī par šo prasību 
iemesliem. Komisija par attiecīgajiem 
noteikumiem informē pārējās dalībvalstis. 
Šāds paziņojums nedrīkst aizkavēt 
atbilstošo noteikumu pieņemšanas 
procesu dalībvalstīs.
Trīs mēnešu laikā no ziņojuma 
saņemšanas brīža Komisijai pārbauda 
visu jauno nosacījumu saderību ar 
Kopienas tiesību aktiem un, gadījumā ja 
tiek konstatēta pretruna, pieņem lēmumu 
uzlikt dalībvalstij par pienākumu 
atturēties no šo noteikumu pieņemšanas 
vai atcelt tos. 

Svītrots
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Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar šajos punktos ietvertajiem noteikumiem, Komisija iejauksies sabiedrības veselības 
pakalpojumu organizēšanā dalībvalstīs. Tas būs klajā pretrunā ar EK Līgumu, īpaši 152. 
panta 5. punktu, kas nosaka, ka par sabiedrības veselības un medicīnas aprūpes pakalpojumu 
organizēšanu un sniegšanu ir atbildīgas dalībvalstis. 

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums 120

16. pants

Izcelsmes valsts princips
(1) Dalībvalstis nodrošina piegādātāju 

padotību vienīgi viņu izcelsmes 
valsts nacionālajiem noteikumiem, 
kas attiecas uz konkrēto darbības 
jomu.

(2) 1. punkts ietver nacionālos 
noteikumus, kas saistīti ar 
pakalpojumu aktivitāšu pieejamību 
un izpildi, īpaši tajās prasībās, kas 
regulē piegādātāja rīcību, 
pakalpojuma kvalitāti vai saturu, 
reklāmu, līgumus un piegādātāja 
atbildību. 

Svītrots

(3) Izcelsmes dalībvalsts atbild par 
piegādātāja un tā nodrošināto 
pakalpojumu uzraudzību, ieskaitot 
tos pakalpojumus, ko tas 
nodrošina citai dalībvalstij.

(4) Dalībvalstis, izmantojot par 
ieganstu apstākļus, kas saistīti ar 
piegādātāja darbības jomu, ja 
piegādātājs dibināts kādā no citām 
dalībvalstīm, nedrīkst ierobežot tā 
pakalpojumu sniegšanas brīvību, 
jo īpaši, izvirzot kādu no šīm 
prasībām:

(a) pienākumu piegādātājam 
dibināt uzņēmumu 
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dalībvalsts teritorijā;
(b) pienākumu piegādātājam 

iesniegt deklarāciju vai 
pieteikumu, vai saņemt 
atļauju no dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, 
ieskaitot ievadīšanu reģistrā 
vai reģistrēšanos 
arodapvienībā, kas atrodas 
šīs dalībvalsts teritorijā;

(c) pienākumu piegādātājam 
reģistrēt adresi vai 
nodrošināt pārstāvi 
dalībvalsts teritorijā, vai 
reģistrēt pakalpojumu 
sniegšanas adresi uz tādas 
personas vārda, kas ir 
pilnvarota darboties šīs 
dalībvalsts teritorijā;

(d) aizliegumu piegādātājam, 
dalībvalsts teritorijā veidot 
noteiktas infrastruktūras, 
ieskaitot biroju vai palātas, 
kas piegādātājam 
nepieciešamas tā sniegto 
pakalpojumu 
nodrošināšanai;

(e) pienākumu piegādātājam 
izpildīt dalībvalsts teritorijā 
spēkā esošas prasības, kas 
saistītas ar pakalpojumu 
aktivitāšu veikšanu;

(f) attiecībās starp piegādātāju 
un saņēmēju piemērot 
specifiskas līgumsaistības, 
kas aizliedz vai ierobežo 
pakalpojumu sniegšanu tad, 
ja to veic pašnodarbināta 
persona;

(g) pienākumu piegādātājam 
nodrošināties ar īpašu, uz 
pakalpojumu sniegšanas 
darbības jomu attiecināmu, 
identitāti apliecinošu 
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dokumentu, ko izdevušas 
dalībvalsts kompetentās 
iestādes;

(h) prasības, kas ietekmē tāda 
aprīkojuma izmantošanu, 
kas ir neatņemama 
piegādātāja nodrošināmā 
pakalpojuma sastāvdaļa;

(i) ierobežojumus brīvībai 
nodrošināt pakalpojumus, 
kas minēti 20. pantā, 23. 
panta 1. punkta 1. 
apakšpunktā vai 25. panta 1. 
punktā.

Or. fr

Pamatojums

Izcelsmes valsts princips šajā pantā pielīdzināms likumīgai kūdīšanai nolūkā veicināt 
uzņēmumus pārcelties uz valstīm ar visliberālākajiem fiskālajiem, sociālajiem un vides 
aizsardzības standartiem, lai veidotu “pastkastes uzņēmumus”, ar kuru palīdzību no 
uzņēmuma mītnesvietas viegli varētu izvērst savu darbību visā ES pie apstākļiem, kas padara 
neiespējamu jebkādu konkurenci. Rezultāts būtu spēcīga spiediena izdarīšana uz tām valstīm, 
kuru sociālie, fiskālie un vides aizsardzības standarti spēcīgāk vērsti uz vispārējo interešu 
aizsardzību. Visu pantu vajadzētu svītrot.

Grozījums, ko ierosinājusiDorette Corbey

Grozījums 121

16. pants, 2.a punkts (jauns)

2a. Saņēmējas dalībvalstis tomēr saglabā 
atbildību par pakalpojumu uzraudzību, lai 
nodrošinātu atbilstību vides aizsardzības 
noteikumiem, drošības noteikumiem, 
veselības aizsardzības nosacījumiem, 
nodarbinātības nosacījumiem, patērētāju 
aizsardzībai un citiem noteikumiem, uz ko, 
kā izriet no 17. panta, nav attiecināms 
izcelsmes valsts princips.
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Or. nl

Pamatojums

Praksē izcelsmes valstij ir ļoti grūti uzraudzīt pakalpojumus, kas tiek sniegti citās valstīs. 
Īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kur nav piemērojams izcelsmes valsts princips. Direktīvai ir 
jābūt arī praktiski pielietojamai.

Grozījums, ko ierosinājis Frédérique Ries

Grozījums 122
16. pants, 3. punkts, ievaddaļa

(3) Dalībvalstis, izmantojot par ieganstu 
apstākļus, kas saistīti ar piegādātāja darbības 
jomu, ja piegādātājs dibināts kādā no citām 
dalībvalstīm, nedrīkst ierobežot tā 
pakalpojumu sniegšanas brīvību, jo īpaši, 
izvirzot kādu no šīm prasībām:

(3) Saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 
9. panta 1. punktā, dalībvalstis, izmantojot 
par ieganstu apstākļus, kas saistīti ar 
piegādātāja darbības jomu, ja piegādātājs 
dibināts kādā no citām dalībvalstīm, nedrīkst 
ierobežot tā pakalpojumu sniegšanas 
brīvību, jo īpaši, izvirzot kādu no šīm 
prasībām

Or. en

Pamatojums

Tie paši nosacījumi jāievēro gan pirmajā šīs direktīvas daļā, kas attiecas uz uzņēmējdarbības
brīvību, gan arī otrajā daļā, kas attiecas uz brīvu pakalpojumu apriti. 

Grozījums, ko ierosinājis Åsa Westlund

Grozījums Nr. 123
16. pants, 3. punkts, c) apakšpunkts

(c) pienākumu piegādātājam reģistrēt 
adresi vai nodrošināt pārstāvi dalībvalsts 
teritorijā, vai reģistrēt pakalpojumu 
sniegšanas adresi uz tādas personas vārda, 
kas ir pilnvarota darboties šīs dalībvalsts 
teritorijā;

Svītrots

Or. sv
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Pamatojums

Atbildība par vides aizsardzības un darba likumdošanas saskaņotības monitoringu vajadzētu 
uzņemties dalībvalstīm. Aizliegums pieprasīt pakalpojuma nodrošinātājam reģistrēt adresi vai 
pārstāvi valsts teritorijā kavēs dalībvalstīm īstenot monitoringa funkciju. Dažās dalībvalstīs 
darba apstākļus, ieskaitot jautājumus, kas saistīti ar darba vidi, lielā mērā nosaka darba 
koplīguma slēgšanas pārrunās starp arodbiedrībām un darba devējiem. Ja šādām pārrunām 
jānotiek, uzņēmuma pārstāvim ir jāatrodas valstī. Ja atcelta prasība nodrošināt 
pārstāvniecību dalībvalstī, pastāv draudi vājināt sabiedrības veselības un vides aizsardzību. 

Grozījums, ko ierosinājis Åsa Westlund

Grozījums Nr. 124. 
16. pants, 3. punkts, d) apakšpunkts

(d) aizliegumu piegādātājam, dalībvalsts 
teritorijā veidot noteiktas infrastruktūras, 
ieskaitot biroju vai palātas, kas 
piegādātājam nepieciešamas tā sniegto 
pakalpojumu nodrošināšanai;

Svītrots

Or. sv

Pamatojums

Atbildība par vides aizsardzības un darba likumdošanas saskaņotības monitoringu ir 
jāuzņemas dalībvalstīm, kā teritorijā darbojas uzņēmums. Aizliegums pieprasīt pakalpojuma 
nodrošinātājam veidot noteiktas infrastruktūras valsts teritorijā kavētu dalībvalstīm īstenot 
monitoringa funkciju. Dažās dalībvalstīs darba apstākļus, ieskaitot jautājumus, kas attiecas 
uz darba vidi, lielā mērā nosaka darba koplīguma slēgšanas pārrunās starp arodbiedrībām 
un darba devējiem. Šādas sarunas atvieglo tas, ja pakalpojumu piegādātājam ir 
infrastruktūra dalībvalstī. Ja pienākums izveidot infrastruktūru dalībvalstī netiek uzlikts, 
pastāv risks vājināt sabiedrības veselības un vides aizsardzību.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums 125
17. pants

16. pantu nepiemēro:
(1) pasta pakalpojumiem tādā 
nozīmē, kā tas norādīts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
97/67/EC 2. panta 1. apakšpunktā; 
(2) elektroenerģijas sadales 
pakalpojumiem tādā nozīmē, kā tas 
norādīts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/54/EC 2. 

Svītrots
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panta 5. apakšpunktā;
(3) gāzes sadales pakalpojumiem 
tādā nozīmē, kā tas norādīts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2003/55/EC 2. panta 5. apakšpunktā;
(4) ūdens sadales pakalpojumiem;
(5) jautājumiem, uz ko attiecas 
Direktīva 96/71/EC;
(6) jautājumiem, uz ko attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 95/46/EC
(7) jautājumiem, uz ko attiecas 
Padomes Direktīva 77/249/EEC
(8) Direktīvas ../../EC pantam [..] par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;
(9) Regulai (EEK) Nr. 1408/71, kas 
nosaka piemērojamos tiesību aktus;
(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva …/../EC [par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijās, kas groza Regulu 
(EEK) 1612/68 un anulētas Direktīvas 
64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 
73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 
90/364/EEK, 90/365/EEK un 
93/96/EEK], kas izklāsta administratīvās 
formalitātes, kas saņēmējam jāuzņemas 
pret uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm;
(11) prasībai pēc īslaicīgas 
uzturēšanās vīzas, ko izvirzījusi 
nosūtītāja dalībvalsts trešo valstu 
pilsoņu nosūtīšanas gadījumā, saskaņā 
ar nosacījumiem, kas izklāstīti 25. panta 
2. punktā;
(12) pilnvarojuma režīmam, kas 
paredzēts Padomes Regulas (EEK) Nr. 
259/93 3. un 4. pantā;
(13) autortiesībām, blakustiesībām un 
tiesībām, uz ko attiecas Padomes 
Direktīva 87/54/EEC un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
96/9/EC, kā arī rūpnieciskā īpašuma 
tiesībām; 
(14) darbībām, kam pēc likumdošanas 
nepieciešama notāra iesaistīšana;
(15) likumā noteiktajai auditēšanai;
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(16) pakalpojumiem, kas tajā 
dalībvalstī, uz kuru piegādātājs īslaicīgi 
pārceļas nolūkā nodrošināt savus 
pakalpojumus, pakļauti pilnīgam 
aizliegumam, pamatojoties uz 
sabiedriskās kārtības, sabiedriskās 
drošības vai sabiedrības veselības 
aizsardzības apsvērumiem;
(17) specifiskām prasībām, kas spēkā 
tajā dalībvalstī, uz kuru pārceļas 
piegādātājs, kas tieši saistītas ar īpašām 
tās vietas pazīmēm, kur tiek nodrošināti 
pakalpojumi, un kuru izpilde ir 
nepieciešama, pamatojoties uz 
sabiedriskās kārtības, sabiedriskās 
drošības vai sabiedrības veselības 
aizsardzības vai vides aizsardzības 
apsvērumiem;
(18) pilnvarojuma sistēmu, kas 
piemērojama stacionārās aprūpes 
izdevumu atlīdzināšanai;
(19) transportlīdzekļu reģistrācijai, ja 
tie tiek nomāti citā dalībvalstī;
(20) pušu brīvībai izvēlēties tiesību 
aktus, kas piemērojami to līgumam;
(21) līgumiem par pakalpojumu 
sniegšanu ko slēdz patērētāji, ja tos 
regulējošie noteikumi nav pilnībā 
saskaņoti Kopienas līmenī;
(22) formālajam līgumu derīgumam, 
radot vai nododot tiesības uz nekustamo 
īpašumu, kur līgumi ir pakļauti 
kategoriskām formālām prasībām, kas 
pamatotas tās dalībvalsts tiesību aktos, 
kur atrodas īpašums;
(23) piegādātāja ārpuslīguma 
atbildībai nelaimes gadījumā, ja tajā 
iesaistīta persona un ja tas izraisīts 
piegādātāja darbību rezultātā tajā 
dalībvalstī, uz kuru piegādātājs īslaicīgi 
pārcēlies.

Or. fr
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Pamatojums

Izcelsmes valsts princips šajā pantā pielīdzināms likumiska kūdīšanai nolūkā veicināt 
uzņēmumus pārcelties uz valstīm ar liberāliem fiskālajiem, sociālajiem un vides aizsardzības 
standartiem, lai veidotu “pastkastes uzņēmumus”, ar kuru palīdzību no uzņēmuma 
mītnesvietas viegli varētu izvērst savu darbību visā ES pie apstākļiem, kas padara 
neiespējamu jebkādu konkurenci. Rezultāts būtu spēcīga spiediena izdarīšana uz tām valstīm, 
kuru sociālie, fiskālie un vides aizsardzības standarti vairāk vērsti uz vispārējo interešu 
aizsardzību. 
Panti, kas attiecas uz izcelsmes valsts principu, ir jāsvītro. 

Grozījums, ko ierosinājis Richard Seeber

Grozījums Nr. 126
17. pants, 4. apakšpunkts

(4) ūdens sadales pakalpojumiem; (4) ūdens sadales pakalpojumiem, 
notekūdeņu izvadīšanu un atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumiem.

Or. de

Pamatojums

Direktīva paredz atkāpes atsevišķos sektoros; jo īpaši pakalpojumus, kas ir vispārējās 
interesēs, nedrīkst pakļaut konkurencei. Elektroenerģijai, gāzei un ūdensapgādei ir 
nepārprotami piešķirts atbrīvojums no konkurences. 

Notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, kas ir vispārējās interesēs, tieši 
tāpat ir jāpiešķir atbrīvojums no konkurences. Termins “atkritumu apsaimniekošana” plašā 
nozīmē ietver atkritumu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi, iznīcināšanu, šķirošanu, 
pārvadāšanu, glabāšanu un uzglabāšanu poligonos.

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 127
17. pants, 4. apakšpunkts

(4) ūdens sadales pakalpojumiem; (4) ūdens sadales un notekūdeņu 
pakalpojumiem; 

Or. de

Pamatojums

Ir nepieļaujami nodrošināt izcelsmes valsts principa atkāpi tikai attiecībā uz ūdens sadali, bet 
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ne uz notekūdeņiem. Arī tie vispārējo interešu un, jo īpaši, vides aizsardzības apsvērumu 
labā, būtu jākvalificē kā atkāpe. 

Grozījums, ko ierosinājusi Dorette Corbey

Grozījums Nr. 128
17. pants, 4.a pants (jauns)

(4a) noteikumi, kas attiecas uz vides 
aizsardzību vai uz drošību un veselību;

Or. nl

Pamatojums

Šie jautājumi ir vispārējās interesēs. Daudzos gadījumos tiek piemēroti saskaņoti tiesību akti. 
Tajos gadījumos, kur tie netiek piemēroti, no demokrātijas viedokļa, ir labāk norādīt 
attiecinājumu uz tās valsts likumiem un noteikumiem, kur pakalpojums tiek sniegts. 

Grozījums, ko ierosinājusi Dorette Corbey

Grozījums Nr. 129
17. pants, 5. a punkts (no jauna)

(5a) noteikumiem un nosacījumiem par 
nosūtītu vai uz vietas noalgotu darbinieku 
nodarbināšanu, uz ko neattiecas Direktīva 
96/71/EC, ja vien minētajiem 
nodarbināšanas noteikumiem un 
nosacījumiem netiek piemērots Eiropas 
līgums;

Or. nl

Pamatojums

Darba apstākļi un nodarbināšanas nosacījumi ir svarīgi veselīgai darba videi. Iestarpinājums 
par Eiropas līgumu ieteikts nolūkā dot sociālajiem partneriem iespēju risināt jautājumus 
progresīvā veidā.
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Grozījums, ko ierosinājisKarsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 130
17. pants, 8. apakšpunkts

(8) Direktīvas ../../EC pantam [..] par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

(8) attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju 
aspektiem, uz ko attiecas Direktīvas ../../EC 
par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu II 
sadaļa

Or. de

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka izcelsmes valsts principa atkāpes attiecas uz visiem pakalpojumu aprites 
brīvības aspektiem, ko paredz Direktīvas par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu II sadaļa. 
Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz ārstu un medicīnas māsu profesionālo kvalifikāciju. Saskaņā 
ar šo direktīvu, uzņēmējas dalībvalstis ir tiesīgas pārbaudīt profesionālās kvalifikācijas, ja tās 
vēl nav saskaņotas tādā pašā veidā, kā tas parasti tiek veikts vietējiem šo profesiju 
pārstāvjiem. 

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 131
17. pants, 12. apakšpunkts

(12) pilnvarojuma režīmam, kas paredzēts 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 259/93 3. un 4. 
pantā; 

(12) attiecībā uz atkritumu pārvadāšanu, 
pilnvarojuma režīmam, kas paredzēts 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 259/93 3. un 4. 
pantā par atkritumu pārvadāšanas 
uzraudzību un kontroli, tos izvedot un 
ievedot Eiropas Kopienas teritorijā, kā arī 
pārvadājot Eiropas Kopienas iekšienē;

Or. de

Pamatojums

Grozījumā piedāvātā precizētā definīcija padara noteikumus vieglāk saprotamus, kā arī 
uzsver ar tiem saistītās vides vajadzības.

Grozījums, ko ierosinājisRichard Seeber

Grozījums Nr. 132
17. pants, 12. apakšpunkts

(12) pilnvarojuma režīmam, kas paredzēts (12) pilnvarojuma režīmam, kas paredzēts 
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Padomes Regulas (EEK) Nr. 259/93 3. un 4. 
pantā;

Padomes Regulas (EEK) Nr. 259/93 3. un 4. 
pantā, kā arī no 6. līdz 11. pantam;

Or. de

Pamatojums

Atkāpe, kas attiecas uz atkritumu pārvadāšanas atļaujas izsniegšanas režīmu ir paredzēta 
vienīgi iznīcināmo atkritumu pārvadāšanai. Sistēmā, ko nosaka EK pārvadāšanas regula, nav 
saskatāma materiāla pamata atteikties ieviest atkāpi arī attiecībā uz pārstrādājamo atkritumu 
pārvadāšanu. Tādēļ šajos grozījumos ieteikts 17. panta 12. apakšpunktā iekļaut arī Regulas 
Nr. 259/93 no 6. līdz 11. pantam, kas attiecas uz pārstrādājamo atkritumu pārvadāšanu. 

Nav nepieciešams paplašināt atkāpes piemērošanu, ja noteikumi attiecas uz atkāpi, kas 
piemērojama vispārējiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā tas ieteikts 17. 
punkta 4. apakšpunkta grozījumos nr. 2 

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 133
17. pants, 16. apakšpunkts

(16) pakalpojumiem, kas tajā dalībvalstī, uz 
kuru piegādātājs īslaicīgi pārceļas nolūkā 
nodrošināt savus pakalpojumus, pakļauti 
pilnīgam aizliegumam, pamatojoties uz 
sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības 
vai sabiedrības veselības aizsardzības 
apsvērumiem;

(16) pakalpojumiem, kas tajā dalībvalstī, uz 
kuru piegādātājs īslaicīgi pārceļas nolūkā 
nodrošināt savus pakalpojumus, pakļauti 
aizliegumam, ja tas pamatots ar
sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības 
vai sabiedrības veselības aizsardzības 
apsvērumiem;

Or. de

Pamatojums

Pašreizējā redakcijā atkāpe ir pārāk ierobežota. Dalībvalstīm jābūt iespējai ierobežot 
pakalpojumus no citām dalībvalstīm, kur šie pakalpojumi pakļauti vispārējam aizliegumam 
konkrētajā valstī, nevis tikai gadījumos, ja tie kategoriski aizliegti bez izņēmumiem. Tas īpaši 
attiecas uz bioētiskiem aizliegumiem, kur attiecīgais pakalpojums var tikt atļauts izņēmuma 
kārtā pie noteiktiem apstākļiem. 
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Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 134
17. pants, 17. apakšpunkts

(17) specifiskām prasībām, kas spēkā tajā 
dalībvalstī, uz kuru pārceļas piegādātājs, kas 
tieši saistītas ar īpašām tās vietas pazīmēm, 
kur tiek nodrošināti pakalpojumi, un kuru 
izpilde ir nepieciešama, pamatojoties uz 
sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības 
vai sabiedrības veselības aizsardzības 
apsvērumiem;

(17) specifiskām prasībām, kas spēkā tajā 
dalībvalstī, uz kuru pārceļas piegādātājs, kas 
tieši saistītas ar īpašām tās vietas pazīmēm, 
kur tiek nodrošināti pakalpojumi, vai ar 
īpašiem draudiem, kas rodas no 
pakalpojumu nodrošināšanas šajā vietā, un 
kuru izpilde ir nepieciešama, pamatojoties 
uz sabiedriskās kārtības, sabiedriskās 
drošības vai sabiedrības veselības 
aizsardzības apsvērumiem;

Or. de

Pamatojums

Tā kā atkāpei efektīvi jākalpo veselības un vides aizsardzības interesēm, tā ir jāpaplašina tā, 
lai ietvertu visus reālos draudus vietā, kur pakalpojums tiek nodrošināts.

Grozījums, ko ierosinājušiAvril Doyle un Frédérique Ries

Grozījums Nr. 135
17. pants, 18. apakšpunkts

(18) pilnvarojuma sistēmu, kas tiek 
piemērota slimnīcas aprūpes izdevumu 
atlīdzināšanai;

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Izrietošs no grozījumiem (14. ,53., 54., 55., 56., 57. apsvērumiem un 2. panta 2. punkta d) 
apakšpunktam, 4. panta 10. punktam, 17. panta 18. punktam un 23. pantam), kā mērķis ir 
izslēgt medicīnas pakalpojumu sniegšanu no šī tiesību akta darbības lauka. Šāda veida 
horizontālas uzbūves direktīva nav piemērots instruments medicīnas aprūpes jautājumu 
risināšanai. Tādēļ ir lietderīgāk pieņemt specifiskus tiesību aktus, kas attiecas uz medicīnas 
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pakalpojumu sniegšanu un slimnieku mobilitātes pilnveidošanu. 

Grozījums, ko ierosinājusi Dorette Corbey

Grozījums Nr. 136
17. pants, 23. punkts

(23) piegādātāja ārpuslīguma atbildībai 
nelaimes gadījumā, ja tajā iesaistīta persona 
un ja tas izraisīts piegādātāja darbību 
rezultātā tajā dalībvalstī, uz kuru piegādātājs 
īslaicīgi pārcēlies.

(23) piegādātāja ārpuslīguma atbildībai 
nelaimes gadījumā, ja tajā iesaistīta persona 
un ja tas izraisīts piegādātāja darbību 
rezultātā tajā dalībvalstī, uz kuru piegādātājs 
īslaicīgi pārcēlies, kā arī atbildībai par videi 
nodarīto kaitējumu.

Or. nl

Pamatojums

Ieteicams skaidri norādīt atbildību par videi nodarītajiem kaitējumiem, jo šajā jomā 
dalībvalstu starpā vēl aizvien pastāv būtiskas atšķirības. 

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 137
17. pants, 23. a apakšpunkts (jauns)

(23a) azartspēļu darbībām, kas ietver azarta 
kāršu spēles uz naudu, kā arī loterijām un 
totalizatoriem;

Or. de

Pamatojums

Atkāpei no izcelsmes valsts principa azartspēļu jomā, kas patlaban ietverta 18. pantā kā 
pagaidu atkāpe, ir jāpiemēro pastāvīgs statuss, tādēļ tā jāpievieno tām atkāpēm, kas 
uzskaitītas 17. pantā. Nav pamatoti ierobežot atkāpes darbības laiku, rēķinoties ar iespējamo 
saskaņošanu Kopienas līmenī nākotnē. Faktiski nav skaidrs, vai attiecībā uz azartspēlēm ir 
nepieciešama saskaņošana EK līmenī un vai tas būs pieņemams dalībvalstīm. 

Grozījums, ko ierosinājusiAnne Ferreira

Grozījums Nr. 138
18. pants
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Pagaidu atkāpes no izcelsmes valsts 
principa 
1. 16. pantu pagaidām nepiemēro:
(a) inkasācijas pakalpojumu procedūrām;
(b) azartspēļu darbībām, kas ietver azarta 
kāršu spēles uz naudu, kā arī loterijām un 
totalizatoriem;
(c) parādu piedzīšanas darbībām tiesas 
ceļā. 
2. Atkāpes, uz ko attiecas šī panta 1. punkta 
a) un c) apakšpunkti, vairs netiek 
piemērotas no brīža, kad stājas spēkā 
saskaņošanas instrumenti, kas minēti 40. 
panta 1. punktā, vai jebkurā gadījumā pēc 
2010. gada 1. janvāra. 
3. Atkāpes, uz ko attiecas šī panta 1. punkta 
a) apakšpunkti, vairs netiek piemērotas no 
brīža, kad stājas spēkā saskaņošanas 
instrumenti, kas minēti 40. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā.

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Izcelsmes valsts princips šajā pantā pielīdzināms likumiskai kūdīšanai nolūkā veicināt 
uzņēmumus pārcelties uz valstīm ar liberāliem fiskālajiem, sociālajiem un vides aizsardzības 
standartiem, lai veidotu “pastkastes uzņēmumus”, ar kuru palīdzību no uzņēmuma 
mītnesvietas viegli varētu izvērst savu darbību visā ES pie apstākļiem, kas padara 
neiespējamu jebkādu konkurenci. Rezultāts būtu spēcīga spiediena izdarīšana uz tām valstīm, 
kuru sociālie, fiskālie un vides aizsardzības standarti vairāk vērsti uz vispārējo interešu
aizsardzību. 
Panti, kas attiecas uz izcelsmes valsts principu, ir jāsvītro. 

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 139
18. pants, 1. punkts, b) apakšpunkts

b) azartspēļu darbībām, kas ietver azarta 
kāršu spēles uz naudu, kā arī loterijām un 

svītrots
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totalizatoriem;

Or. de

Pamatojums

Tā kā 17. pantā ir ieviesta jauna, pastāvīga atkāpe no izcelsmes valsts principa (skat. 
grozījumus nr. 22), pagaidu atkāpe, kas patlaban paredzēta 18. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā, ir jāsvītro.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 140
19. pants

Uz konkrētās lietas apstākļiem balstītas 
atkāpes no izcelsmes valsts principa 
1. Atkāpjoties no 16. panta, vienīgi 
ārkārtējos apstākļos, dalībvalsts attiecībā uz 
piegādātāju, kura mītnes valsts ir cita 
dalībvalsts, drīkst veikt pasākumus, kas 
saistīti ar kādu no šīm jomām:
(a) pakalpojumu drošība, ietverot aspektus, 
kas saistīti ar sabiedrības veselību;
(b) medicīnas aprūpes profesionālo 
pienākumu veikšana;
(c) sabiedriskās kārtības aizsardzība, 
sevišķi tie aspekti, kas saistīti ar 
nepilngadīgo aizsardzību. 
2. Pasākumi, kas paredzēti 1. apakšpunktā, 
drīkst tikt veikti tikai, ja ir saskaņota 
savstarpējās palīdzības procedūra, kas 
izklāstīta 37. pantā un ievērojot visus šos 
nosacījumus:
(a) nacionālie noteikumi, saskaņā ar ko 
tiek veikts pasākums, nav tikuši pakļauti 
saskaņošanai Kopienā tajās jomās, kas 
paredzētas 1. punktā;
(b) pasākumi paredz augstāku saņēmēja
aizsardzības pakāpi, nekā tad, ja 
pasākumus saskaņā ar  nacionālajiem 
noteikumiem veiktu izcelsmes dalībvalsts; 

Svītrots
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(c) izcelsmes dalībvalsts nav veikusi 
nekādus pasākumus, vai ir veikusi 
pasākumus, kas ir nepietiekami, 
salīdzinājumā ar tiem, kas minēti 37. panta 
2. punktā;
(d) pasākumi ir pielāgoti samērīgi.
3. 1. un 2. punkts neskar noteikumus, kas 
izklāstīti Kopienas oficiālajos dokumentos 
un garantē pakalpojumu aprites brīvību vai 
pieļauj atkāpes no tās.

Or. fr

Pamatojums

Izcelsmes valsts princips šajā pantā pielīdzināms likumiskai kūdīšanai nolūkā veicināt 
uzņēmumus pārcelties uz valstīm ar liberāliem fiskālajiem, sociālajiem un vides aizsardzības 
standartiem, lai veidotu “pastkastes uzņēmumus”, ar kuru palīdzību no uzņēmuma 
mītnesvietas viegli varētu izvērst savu darbību visā ES pie apstākļiem, kas padara 
neiespējamu jebkādu konkurenci. Rezultāts būtu spēcīga spiediena izdarīšana uz tām valstīm, 
kuru sociālie, fiskālie un vides aizsardzības standarti vairāk vērsti uz vispārējo interešu 
aizsardzību. 
Panti, kas attiecas uz izcelsmes valsts principu, ir jāsvītro. 

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 141
21. pants, 2. a punkts (jauns)

2a). Ierobežojoši pasākumi, kas pamatoti 
likuma un kārtības, sabiedriskās drošības, 
vides aizsardzības vai sabiedrības veselības 
apsvērumos, nav uzskatāmi par pretrunā
esošiem ar 1. un 2. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Diskriminācijas nepieļaušanas principa ieviešana saņēmēja pusē rada problēmas medicīnisko  
pakalpojumu sniegšanā. Daudzas medicīniskās aprūpes sistēmas ir balstītas uz pakalpojumu 
nodrošināšanas, nevis pieprasījuma principu (brīvas un pret diskrimināciju vērstas  piekļuves 
iespējas visiem pilsoņiem) Saskaņā ar jauno direktīvu, uzņēmums, kas līgumattiecību ceļā 
ienācis citas dalībvalsts medicīniskās aprūpes sistēmā un piekritis uzņemt pacientus no šīs 
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dalībvalsts, nevarēs dot priekšroku tuvākās apkārtnes  pacientu ārstēšanai, lai gan 
medicīniskās aprūpes plānošanas mērķis no piegādātāja puses ir apmierināt to pacientu 
vajadzības, kas dzīvo tuvākajā apkārtnē 

Grozījumu iesnieguši Avril Doyle un Frédérique Ries

Grozījums Nr. 142
23. pants

23. pants
Medicīniskās aprūpes izmaksu pārņemšana

Svītrots

1. Dalībvalstis nedrīkst padarīt 
nestacionārās medicīnas aprūpes izmaksu 
pārņemšanu par priekšnosacījumu citai 
dalībvalstij pakalpojumu sniegšanas 
atļaujas piešķiršanai, gadījumā, ja tās 
teritorijā nodrošinātās aprūpes izmaksas 
būtu pārņēmusi šīs pašas valsts sociālās 
nodrošināšanas sistēma. 
Pacientam, kurš saņēmis nestacionāro 
aprūpi citā dalībvalstī, drīkst izvirzīt 
nosacījumus un formalitātes, kam pakļauta  
nestacionārās aprūpes saņemšana šīs 
dalībvalsts teritorijā, tādām kā prasība, lai 
ģimenes ārsts tiktu apmeklēts pirms vizītes 
pie speciālista, vai noteikumi un 
nosacījumi, kas attiecas uz noteikta veida 
zobārstniecības pakalpojumu izmaksu 
pārņemšanu. 
2. Dalībvalstis nodrošina to, ka autorizācija 
citā dalībvalstī veiktai stacionārās aprūpes 
izmaksu pārņemšanai, ko veic tās sociālās 
nodrošināšanas sistēmas, netiek atteikta 
gadījumā, ja veiktā ārstēšana ir 
kompensējamo pakalpojumu sarakstā, ko 
nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti, un 
ja minētā ārstēšana pacientam nevar tikt 
veikta laika posmā, kas vēlams no 
medicīnas viedokļa, ņemot vērā pacienta 
pašreizējo veselības stāvokli un paredzamo 
slimības gaitu. 
3. Dalībvalstis nodrošina to, ka to sociālās 
nodrošināšanas sistēmas pārņemto izmaksu 
apjoms par medicīnisko aprūpi, kas 
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nodrošināta citā dalībvalstī, nav zemāks par 
to, kādu šīs valsts sociālās nodrošināšanas 
sistēma pārņemtu līdzīgas medicīniskās 
aprūpes gadījumā, ja tā tiktu veikta šīs 
pašas dalībvalsts teritorijā. 
4. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
autorizācijas sistēmas citā valstī 
nodrošinātas medicīniskās aprūpes 
izmaksu pārņemšanai nav pretrunā ar 9., 
10., 11. un 13. pantu.

Or. en

Pamatojums 

Izrietošs no grozījumiem (14. ,53., 54., 55., 56., 57. apsvērumiem un 2. panta 2. punkta d) 
apakšpunktam, 4. panta 10. punktam, 17. panta 18. punktam un 23. pantam), kā mērķis ir 
izslēgt medicīnas pakalpojumu sniegšanu no šī tiesību akta darbības lauka. Šāda veida 
horizontālas uzbūves direktīva nav piemērots instruments medicīnas aprūpes jautājumu 
risināšanai. Tādēļ ir lietderīgāk pieņemt specifiskus tiesību aktus, kas attiecas uz medicīnas 
pakalpojumu sniegšanu un slimnieku mobilitātes uzlabošanu. 

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 143
23. pants

Medicīniskās aprūpes izmaksu 
pārņemšana

1. Dalībvalstis nedrīkst padarīt 
nestacionārās medicīnas aprūpes izmaksu 
pārņemšanu par priekšnosacījumu citai 
dalībvalstij pakalpojumu sniegšanas 
atļaujas piešķiršanai, gadījumā, ja tās 
teritorijā nodrošinātās aprūpes izmaksas 
būtu pārņēmusi šīs pašas valsts sociālās 
nodrošināšanas sistēma. 

Svītrots

Pacientam, kurš saņēmis nestacionāro 
aprūpi citā dalībvalstī, drīkst izvirzīt 
nosacījumus un formalitātes, kam 
pakļauta nestacionārās aprūpes 
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saņemšana šīs dalībvalsts teritorijā, 
tādām kā prasība, lai ģimenes ārsts tiktu 
apmeklēts pirms vizītes pie speciālista, vai 
noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz 
noteikta veida zobārstniecības 
pakalpojumu izmaksu pārņemšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka autorizācija 
citā dalībvalstī veiktai stacionārās aprūpes
izmaksu pārņemšanai, ko veic to sociālās 
nodrošināšanas sistēmas, netiek atteikta 
gadījumā, ja veiktā ārstēšana ir 
kompensējamo pakalpojumu sarakstā, ko 
nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti, 
un ja minētā ārstēšana pacientam nevar 
tikt veikta laika posmā, laika posmā, kas 
vēlams no medicīnas viedokļa, ņemot vērā 
pacienta pašreizējo veselības stāvokli un 
paredzamo slimības gaitu. 
3. Dalībvalstis nodrošina to, ka to sociālās 
nodrošināšanas sistēmas pārņemto 
izmaksu apjoms par medicīnisko aprūpi, 
kas nodrošināta citā dalībvalstī, nav 
zemāks par to, kādu šīs valsts sociālās 
nodrošināšanas sistēma pārņemtu līdzīgas 
medicīniskās aprūpes gadījumā, ja tā tiktu 
veikta šīs pašas dalībvalsts teritorijā.  
4. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
autorizācijas sistēmas citā valstī 
nodrošinātas medicīniskās aprūpes 
izmaksu pārņemšanai nav pretrunā ar 9., 
10., 11. un 13. pantu.
.

Or. fr

Pamatojums

23. pantā izteiktie priekšlikumi, ko šo grozījumu autors atbalsta pēc būtības, nav attiecināmi 
uz šo direktīvu kā pakalpojumi (ar uzņēmējdarbības un pārvietošanās brīvību). Drīzāk, tiem 
jākļūst par atsevišķu Kopienas likumdošanas subjektu. Šo grozījumu autors uzskata, ka tie 
attiecināmi uz Regulu 1408/71/CEE, kas jāgroza debašu ceļā. Ja medicīniskās aprūpes, 
sociālās palīdzības un labklājības jautājumi jāizslēdz no direktīvas priekšlikumu darbības 
lauka, šis pants ir jādzēš. 
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Grozījums, ko ierosinājis Åsa Westlund

Grozījumi Nr. 144
23. pants

1. Dalībvalstis nedrīkst padarīt 
nestacionārās medicīnas aprūpes izmaksu 
pārņemšanu par priekšnosacījumu citai 
dalībvalstij pakalpojumu sniegšanas 
atļaujas piešķiršanai, ja tās teritorijā 
nodrošinātās aprūpes izmaksas būtu 
pārņēmusi šīs pašas valsts sociālās 
nodrošināšanas sistēma.  

Svītrots

Pacientam, kurš saņēmis nestacionāro 
aprūpi citā dalībvalstī, drīkst izvirzīt 
nosacījumus un formalitātes, kam 
pakļauta nestacionārās aprūpes 
saņemšana šīs dalībvalsts teritorijā, 
tādām kā prasība, lai ģimenes ārsts tiktu 
apmeklēts pirms vizītes pie speciālista, vai 
noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz 
noteikta veida zobārstniecības 
pakalpojumu izmaksu pārņemšanu.
2. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
autorizācija citā dalībvalstī veiktai 
stacionārās aprūpes izmaksu 
pārņemšanai, ko veic to sociālās 
nodrošināšanas sistēmas, netiek atteikta 
gadījumā, ja veiktā ārstēšana ir 
kompensējamo pakalpojumu sarakstā, ko 
nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti, 
un ja minētā ārstēšana pacientam nevar 
tikt veikta laika posmā, kas vēlams no 
medicīnas viedokļa, ņemot vērā pacienta 
pašreizējo veselības stāvokli un paredzamo 
slimības gaitu.
3. Dalībvalstis nodrošina to, ka to sociālās 
nodrošināšanas sistēmas pārņemto 
izmaksu apjoms par medicīnisko aprūpi, 
kas nodrošināta citā dalībvalstī, nav 
zemāks par to, kādu šīs valsts sociālās 
nodrošināšanas sistēma pārņemtu līdzīgas 
medicīniskās aprūpes gadījumā, ja tā tiktu 
veikta šīs pašas dalībvalsts teritorijā.

4. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
autorizācijas sistēmas citā valstī 
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nodrošinātas medicīniskās aprūpes 
izmaksu pārņemšanai nav pretrunā ar 9., 
10., 11. un 13. pantu.

Or. sv

Pamatojums

Ja dalībvalstīm tiek uzspiests finansēt medicīnisko aprūpi, ko nodrošina citā dalībvalstī, bez 
iespējas pieprasīt iepriekšēju brīdinājumu, dalībvalstis izvairīsies uzņemties pilnu ekonomisku 
un demokrātisku atbildību par veselības un medicīnisko aprūpi. Praktiski tas novedīs pie tā, 
ka cita dalībvalsts lemj par to, kā tiek tērēti nacionālie veselības un medicīniskās aprūpes 
resursi. Atbildībai par veselības un medicīniskās aprūpes politikas virziena noteikšanu un 
piedāvāto pakalpojumu klāsta izvērtēšanu, saskaņā ar funkciju decentralizācijas principu, 
jāatrodas tik tuvu apakšslāņiem, cik tas vien iespējams. Jautājums par pacientu pārvietošanās 
brīvību ir svarīgs, tomēr tas neattiecas uz direktīvu par pakalpojumiem.

Grozījums, ko ierosinājusi Dorette Corbey

Grozījums Nr. 145
23. pants, 1. punkts, 1. apakšpunkts

1. Dalībvalstis nedrīkst padarīt nestacionārās 
medicīnas aprūpes izmaksu pārņemšanu par 
priekšnosacījumu citai dalībvalstij 
pakalpojumu sniegšanas atļaujas 
piešķiršanai, ja tās teritorijā nodrošinātās 
aprūpes izmaksas būtu pārņēmusi šīs pašas 
valsts sociālās nodrošināšanas sistēma.

1. Dalībvalstis drīkst padarīt nestacionārās 
medicīnas aprūpes izmaksu pārņemšanu par 
priekšnosacījumu citai dalībvalstij 
pakalpojumu sniegšanas atļaujas 
piešķiršanai.

Dalībvalstis garantē, ka citā valstī veiktās 
nestacionārās aprūpes izmaksu 
pārņemšana notiks tādā pašā veidā, kā 
pašā dalībvalsts teritorijā, ja aprūpe nav 
pieejama pacienta dalībvalstī trīs mēnešu 
laikā;

Or. nl

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt spējīgām saglabāt kontroli pār medicīniskās aprūpes pakalpojumu 
pieprasījumu ar autorizācijas sistēmas palīdzību, jo citādi vairs nebūtu iespējams plānot 
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ieguldījumus nacionālajā medicīnas aprūpes sistēmā. Šo grozījumu mērķis ir stimulēt 
dalībvalstis veidot kvalitatīvu medicīniskās aprūpes pakalpojumu sistēmu, kas varētu izpildīt 
pacienta vajadzības pēc iespējas īsākā laikā. 

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījumi 146
23. pants, 3. punkts 

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka to sociālās 
nodrošināšanas sistēmas pārņemto izmaksu 
apjoms par medicīnisko aprūpi, kas 
nodrošināta citā dalībvalstī, nav zemāks par 
to, kādu šīs valsts sociālās nodrošināšanas 
sistēma pārņemtu līdzīgas medicīniskās 
aprūpes gadījumā, ja tā tiktu veikta šīs pašas 
dalībvalsts teritorijā.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka to sociālās 
nodrošināšanas sistēmas pārņemto izmaksu 
apjoms par medicīnisko aprūpi, kas 
nodrošināta citā dalībvalstī, nav zemāks par 
to, kādu šīs valsts sociālās nodrošināšanas 
sistēma pārņemtu līdzīgas medicīniskās 
aprūpes gadījumā, ja tā tiktu veikta šīs pašas 
dalībvalsts teritorijā. Kompensācijas apjomu 
jāierobežo ar faktiskajām ārstēšanas 
izmaksām. 

Or. de

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka kompensācijas apjomu ierobežo faktiskās ārstēšanas izmaksas. Ja 
ārstēšanas izmaksas valstī, kur notikusi ārstēšana, ir zemākas, pacientiem nav tiesību 
pieprasīt starpību. 

Grozījums, ko ierosinājis Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 147
23. pants, 3.a punkts (jauns)

3a. ar “stacionāro aprūpi” šajā pantā tiek 
saprasta medicīniskā aprūpe, ko dalībvalstī, 
kā sociālās nodrošināšanas sistēmai ir 
piesaistīts pacients, nodrošina uz vietas 
medicīniskā iestādē, gan tādēļ, ka 
nepieciešama pacienta uzturēšanās tās 
iekšienē, gan tādēļ, ka ārstēšana var tikt 
nodrošināta tikai medicīniskajā iestādē, 
pamatojoties uz specifisko ārstēšanas 
iedabu vai nopietniem draudiem, kam 
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ārstēšana var pakļaut pacientu. Šādas 
iestādes nosaukums, organizācija un 
finansējuma avoti nav atbilstoši tajā 
notiekošās ārstēšanas apzīmēšanai ar 
terminu “stacionārā aprūpe”;

Or. de

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka kompensācijas apjomu ierobežo faktiskās ārstēšanas izmaksas. Ja 
ārstēšanas izmaksas valstī, kur notikusi ārstēšana, ir zemākas, pacientiem nav tiesību 
pieprasīt starpību. 

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 148
31. pants, 4. punkts

4. Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, 
īsteno atbalstošus pasākumus, kas veicina 
neatkarīga novērtējuma izveidošanos 
attiecībā uz pakalpojumu nodrošināšanas 
kvalitāti un trūkumiem, un īpaši Kopienas 
līmeņa salīdzinošas pārbaudes vai 
izmēģinājumus un to rezultātu izziņošanu. 

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šobrīd šīs darbības jāievieš praksē nacionālā līmenī, profesionālajām organizācijām būtu 
jāmudina to locekļi veikt savu pakalpojumu izvērtēšanu. Daudzas organizācijas vairākās 
dalībvalstīs jau ir sākušas to darīt, tomēr pirmie jūtamie rezultāti nebūs zināmi vēl vairākus 
gadus.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 149
31. pants, 5. punkts
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5. Dalībvalstis un Komisija stimulē Eiropas 
voluntāru Eiropas standartu attīstību ar 
mērķi veicināt saderību starp 
pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti dažādās 
dalībvalstīs, saņēmēja informēšanu un 
pakalpojumu nodrošināšanas kvalitāti. 

5. Dalībvalstis, sadarbībā ar Komisiju, 
stimulē voluntāru Eiropas standartu attīstību 
ar mērķi veicināt saderību starp 
pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti dažādās 
dalībvalstīs, saņēmēja informēšanu un 
pakalpojumu nodrošināšanas kvalitāti.

Or. fr

Pamatojums

Šobrīd šīs darbības jāievieš praksē nacionālā līmenī, profesionālajām organizācijām būtu 
jāmudina to locekļi veikt savu pakalpojumu izvērtēšanu. Daudzas organizācijas vairākās 
dalībvalstīs jau ir sākušas to darīt, tomēr pirmie jūtamie rezultāti nebūs zināmi vēl vairākus 
gadus.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 150
39. pants, 1. punkts, ievaddaļa

1. Dalībvalstis, sadarbībā ar Komisiju,
īsteno atbalstošus pasākumus, lai 
veicinātu Kopienas līmeņa ētikas kodeksa 
veidošanos saskaņā ar Kopienas 
likumdošanu, īpaši šajās jomās: 

1. Dalībvalstis, sadarbībā ar Komisiju,
īsteno atbalstošus pasākumus, lai 
veicinātu uz nacionālajiem ētikas 
kodeksiem balstītu Kopienas līmeņa ētikas 
kodeksa veidošanos saskaņā ar Kopienas 
likumdošanu, visās Savienības valodās un 
īpaši šajās jomās:

Or. fr

Pamatojums

Atsevišķi nacionālie ētikas kodeksi ir integrēti nacionālajos tiesību aktos un tādējādi padarīti 
saistoši. Tādēļ ir svarīgi smelties tajos iedvesmu, ievērojot arī Kopienas likumdošanu, un 
nodrošināt, ka dažādie Kopienas kodeksi ir ar tiem saderīgi.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 151
39. pants, 1. punkts, a) apakšpunkts

a) uzņēmējdarbības komunikācijas saturs 
un detalizētie nosacījumi, kas attiecas uz 
regulētajām profesijām, atbilstoši katras 

Svītrots
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profesijas specifiskajai iedabai; 

Or. fr

Pamatojums

Atsevišķi nacionālie ētikas kodeksi ir integrēti nacionālajos tiesību aktos un tādējādi padarīti 
saistoši. Tādēļ ir svarīgi smelties tajos iedvesmu, ievērojot arī Kopienas likumdošanu, un 
nodrošināt, ka dažādie Kopienas kodeksi ir ar tiem saderīgi 

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 152
39. pants, 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka piegādātāji 
pēc saņēmēja pieprasījuma, vai jebkāda 
veida informatīvos materiālos, kas detalizēti
iepazīstina ar to nodrošinātajiem 
pakalpojumiem, norāda jebkāda veida ētikas 
kodeksus, kam tie pakļauti, kā arī adresi, kur 
šie kodeksi izlasāmi elektroniskā veidā,
norādot valodas, kādās pieejams teksts. 

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka piegādātāji 
jebkāda veida sarakstē ar saņēmēju, vai 
jebkāda veida informatīvos materiālos, kas 
(svītrots) iepazīstina ar to nodrošinātajiem 
pakalpojumiem, norāda jebkāda veida ētikas 
kodeksus, kam tie pakļauti, kā arī adresi, kur 
šos kodeksus var pieprasīt vai izlasīt
elektroniskā veidā.

Or. fr

Pamatojums

Atsevišķi nacionālie ētikas kodeksi ir integrēti nacionālajos tiesību aktos un tādējādi padarīti 
saistoši. Tādēļ ir svarīgi smelties tajos iedvesmu, ievērojot arī Kopienas likumdošanu, un 
nodrošināt, ka dažādie Kopienas kodeksi ir ar tiem saderīgi.

Grozījums, ko ierosinājusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 153
39. pants, 4. punkts

4. Dalībvalstis īsteno atbalstošus 
pasākumus, lai rosinātu profesionālās 
iestādes, organizācijas un apvienības ieviest 
nacionālā līmenī ētikas kodeksus, kas 
pieņemti Kopienas līmenī.

Svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Atsevišķi nacionālie ētikas kodeksi ir integrēti nacionālajos tiesību aktos un tādējādi padarīti 
saistoši. Tādēļ ir svarīgi smelties tajos iedvesmu, ievērojot arī Kopienas likumdošanu, un 
nodrošināt, ka dažādie Kopienas kodeksi ir ar tiem saderīgi.


