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Grozījums Nr. 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva nevis ievieš precizējumus, bet gan vairo nenoteiktību, jo tiek izveidota paralēla 
sistēma jau izveidotajai pacientu tiesību aizsardzības sistēmai, kas noteikta ar regulām 
1408/71 un 883/2004. Tā nerisina jautājumus par veselības aprūpes kvalitāti no pacientu 
viedokļa, tā vietā uzmanību pievēršot veselības aprūpei kā jautājumam par pakalpojumu 
brīvu apriti. Turklāt tā palielina dalībvalstu atbildību veselības aprūpes jomā, kas noteikta 
Līguma 152. pantā.

Grozījums Nr. 43
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 44
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
-

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. pl

Pamatojums

Šis direktīvas priekšlikums ir jānoraida, jo tas ir nepārdomāts un radīs administratīvas 
izmaksas ES līmenī. Direktīvas pieņemšanas dēļ ES līmenī būs jāizveido jauna komitoloģijas 
komiteja (Drošas, kvalitatīvas un efektīvas pārrobežu veselības aprūpes komiteja), kas 
nozīmēs jaunu darba vietu radīšanu.

Grozījums Nr. 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
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estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza.
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones 
que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían 
constituir el núcleo principal de la propuesta.

Grozījums Nr. 46
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES DIREKTĪVA par 
pacientu pārrobežu mobilitāti un pacientu 
tiesībām

Or. nl

Pamatojums

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues (reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border health care.
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.

Grozījums Nr. 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
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līgumu un jo īpaši tā 95. pantu, līgumu un jo īpaši tā 152. pantu,

Or. es

Pamatojums

Līguma 95. pants neattiecas uz šīs direktīvas pieņemšanu, jo tas nav saistīts ar iekšējā tirgus 
izveidošanu vai tā darbību. 152. pants ir labāks pamatojums, kaut arī tajā skaidri noteikts, ka 
Kopienas rīcībai sabiedrības veselības aizsardzības jomā ir pilnībā jāņem vērā dalībvalstu 
atbildība par veselības pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizēšanu un sniegšanu.

Grozījums Nr. 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 16. un 152. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 49
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 42., 152. un 
308. pantu,

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, un jo īpaši tā 95., 137. un 
152. pantu,

Or. fr

Pamatojums

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.

Grozījums Nr. 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. un 152. pantu,

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar 152. pantu Kopiena var pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu (nevis tikai 
atbalstītu) cilvēku augsta līmeņa veselības aizsardzību. Ir jāuzsver, ka direktīva, kas attiecas 
uz  veselības aprūpi, nevar tikt pamatota vienīgi uz iekšējā tirgus noteikumiem, bet ar tās 
palīdzību jācenšas nodrošināt cilvēku veselības augsta līmeņa aizsardzība. 

Grozījums Nr. 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. un 152. pantu,

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas galvenais mērķis nav nodrošināt cilvēku brīvu kustību, bet gan nodrošināt 
augsta līmeņa veselības aprūpi Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) tā kā pilsoņu tiesības uz sociālo 
drošību izriet no tā, ka viņi ir darba 
ņēmēji saskaņā ar  137. pantu, jo īpaši tā 
1., 2. un 4. punktu, un Komisijas 
pienākums ir garantēt, ka dalībvalstis 
pilda savas saistības veselības jomā,

Or. fr
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Grozījums Nr. 54
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Neatkarīgi no šīs direktīvas tas paliek 
dalībvalstu pienākums — nodrošināt 
drošu, augstas kvalitātes, efektīvu un 
kvantitatīvi pietiekošu veselības aprūpi to 
teritorijā. Dalībvalstis nekādā gadījumā 
nedrīkst pamest novārtā savas veselības 
aizsardzības sistēmas tāpēc, ka veselības 
aprūpe pieejama arī citā dalībvalstī. 
Turklāt šī direktīva nekādā veidā nedrīkst 
mudināt pacientus doties uz citu 
dalībvalsti, lai saņemtu veselības aprūpi.

Or. nl

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 55
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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līmenis, jo īpaši ņemot vērā visas 
izmaiņas, kuru pamatā ir zinātniski fakti.

Or. sv

Pamatojums

Veselības aprūpe nelīdzinās jebkuriem citiem pakalpojumiem vai precēm, tāpēc Līguma 
95. pants nevar būt šīs direktīvas juridiskais pamats, tam drīzāk jābūt 152. pantam. 

Grozījums Nr. 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums ir lieks, jo ir grozījums, ar kuru ievieš dubultu juridisko pamatu.
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Grozījums Nr. 57
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Ja nav izpildīti nosacījumi, lai par 
juridisko pamatu noteiktu Līguma 
95. pantu, par juridisko pamatu Kopienas 
tiesību aktos izmanto to pašu, kāds 
noteikts Regulā Nr. 883/2004/EK par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu, un jāņem vērā arī Līguma 
152. pantu. Jānodrošina augsts 
sabiedrības veselības aizsardzības līmenis, 
jo īpaši ņemot vērā visas izmaiņas, kuru 
pamatā ir zinātniski fakti.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 58
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ja ir izpildīti nosacījumi, lai par 
juridisko pamatu noteiktu Līguma 
95. pantu, Kopienas tiesību aktos šo 
juridisko pamatu izmanto pat tad, ja 
veselības aizsardzība ir izšķirīgs faktors 
pieņemtajos lēmumos; šajā ziņā Līguma 

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

95. panta 3. punkts skaidri nosaka, ka, 
tiecoties pēc saskaņošanas, jānodrošina 
augsts sabiedrības veselības aizsardzības 
līmenis.

Or. fr

Pamatojums

Pēdējam teikumam nav pamatojuma, jo šī direktīva attiecas uz nosacījumiem par piekļuvi 
veselības aprūpei un atlīdzības maksājumam par to dalībvalstī, kas nav piederības 
dalībvalsts. 

Grozījums Nr. 59
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šī direktīva ievēro pamattiesības un ir 
saskaņā ar vispārējiem tiesību principiem, 
ko it īpaši atzīst Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta, proti, tiesības uz 
veselības aprūpi un tiesības uz ārstniecību 
saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 
dalībvalstu tiesību aktos un praksē, ir 
atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 35. pantā. Direktīvas īstenošanā un 
piemērošanā jo īpaši jāievēro tiesības uz 
privāto un ģimenes dzīvi, personas datu 
aizsardzība, vienlīdzība likuma priekšā un 
nediskriminācijas princips, tiesības uz 
iedarbīgiem aizsardzības līdzekļiem un 
taisnīgu tiesu saskaņā ar vispārējiem 
tiesību principiem, kas iekļauti Hartas 7., 
8., 20., 21. un 47. punktā.

(3) Šī direktīva ievēro pamattiesības un ir 
saskaņā ar vispārējiem tiesību principiem, 
ko it īpaši atzīst Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta, proti, tiesības uz 
veselības aprūpi un tiesības uz ārstniecību 
saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 
dalībvalstu tiesību aktos un praksē, ir 
atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 34. panta 1. un 2. punktā un 35. 
pantā. Direktīvas īstenošanā un 
piemērošanā jo īpaši jāievēro tiesības uz 
privāto un ģimenes dzīvi, personas datu 
aizsardzība, vienlīdzība likuma priekšā un 
nediskriminācijas princips, tiesības uz 
iedarbīgiem aizsardzības līdzekļiem un 
taisnīgu tiesu saskaņā ar vispārējiem 
tiesību principiem, kas iekļauti Hartas 7., 
8., 20., 21. un 47. punktā.

Or. fr
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Pamatojums

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 35. pants nosaka par mērķi augsta līmeņa veselības 
aizsardzību, izstrādājot un īstenojot Kopienas politikas virzienus, kā arī tiesības saņemt 
ārstēšanu saskaņā ar valstu likumos un praksēs noteiktiem nosacījumiem. Hartas 34. pantā ir 
atzītas un ievērotas tiesības uz sociālās nodrošināšanas maksājumiem un sociālajiem 
pakalpojumiem, kas nodrošina aizsardzību dažādos gadījumos, tostarp slimības gadījumā, 
saskaņā ar Kopienas tiesībām un valstu likumiem. 

Grozījums Nr. 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šī direktīva ievēro pamattiesības un ir 
saskaņā ar vispārējiem tiesību principiem, 
ko it īpaši atzīst Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta, proti, tiesības uz 
veselības aprūpi un tiesības uz ārstniecību 
saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 
dalībvalstu tiesību aktos un praksē, ir 
atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 35. pantā. Direktīvas īstenošanā un 
piemērošanā jo īpaši jāievēro tiesības uz 
privāto un ģimenes dzīvi, personas datu 
aizsardzība, vienlīdzība likuma priekšā un 
nediskriminācijas princips, tiesības uz 
iedarbīgiem aizsardzības līdzekļiem un 
taisnīgu tiesu saskaņā ar vispārējiem 
tiesību principiem, kas iekļauti Hartas 7., 
8., 20., 21. un 47. punktā.

(3) Šī direktīva ievēro pamattiesības un ir 
saskaņā ar vispārējiem tiesību principiem, 
ko it īpaši atzīst Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta, proti, tiesības uz 
veselības aprūpi un tiesības uz ārstniecību 
saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 
dalībvalstu tiesību aktos un praksē, ir 
atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 35. pantā. Direktīvas īstenošanā un 
piemērošanā jo īpaši jāievēro tiesības uz 
privāto un ģimenes dzīvi, personas datu 
aizsardzība, vienlīdzība likuma priekšā un 
nediskriminācijas princips, dalībvalstu 
būtiskus ētikas lēmumus un tiesības uz 
iedarbīgiem aizsardzības līdzekļiem un 
taisnīgu tiesu saskaņā ar vispārējiem 
tiesību principiem, kas iekļauti Hartas 7., 
8., 20., 21. un 47. punktā.

Or. en

Pamatojums

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
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it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Grozījums Nr. 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Veselība un veselības aizsardzības 
sistēmas dalībvalstīs ir vispārsvarīgs 
jautājums. Dalībvalstu veselības sistēmas 
ir Eiropas augstā līmeņa sociālās 
aizsardzības galvenā sastāvdaļa, un tās 
veicina sociālo kohēziju un sociālo 
taisnīgumu, kā arī ilgtspējīgu attīstību. Lai 
gan jāatzīmē to savdabība, tomēr tās ir 
daļa no plašākas sistēmas, ko veido 
vispārējas nozīmes pakalpojumi.

Or. fr

Pamatojums

Veselības aizsardzības sistēmu nozīme nepašaubāmi ir liela, kā to uzsver Komisija, un tas vēl 
vairāk jāizceļ, kā arī jāuzsver, ka tās ir vispārējas nozīmes un tām ir īpašas iezīmes, ko 
nosaka uzdevumi, kuri tām jāveic.

Grozījums Nr. 62
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
gadījumos ir apstiprinājusi, ka visi 
veselības pakalpojumi ir Līguma darbības 
jomā, vienlaikus atzīstot to īpašās iezīmes. 

(5) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
gadījumos ir apstiprinājusi, ka visa 
pārrobežu veselības pakalpojumu 
nodrošināšana ir Līguma darbības jomā, 
vienlaikus atzīstot to īpašās iezīmes. 



AM\763599LV.doc 15/63 PE418.293v01-00

LV

Or. nl

Pamatojums

Eiropas Kopienu Tiesa ir apstiprinājusi līguma piemērojamību tikai attiecībā uz pārrobežu 
medicīniskās aprūpes/pakalpojumu nodrošināšanu. Piemēram, Watts Lietā C-372/04, Tiesa 
lēma, ka nav nozīmes tam, ka Lielbritānijas veselības aprūpes sistēma ir pilnīgi sabiedrisks 
pakalpojums, ko finansē valsts un kas nodrošina veselības aprūpi bez maksas. Galvenā 
nozīme bija darījumam starp Y. Watts un Francijas slimnīcu, tāpēc Y. Watts bija jāmaksā 
par aprūpi, tādējādi viņai kļūstot par pakalpojumu saņēmēju, kā tas noteikts Līgumā. 

Grozījums Nr. 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini,
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
gadījumos ir apstiprinājusi, ka visi 
veselības pakalpojumi ir Līguma darbības 
jomā, vienlaikus atzīstot to īpašās iezīmes.

(5) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
gadījumos ir apstiprinājusi, ka visi 
veselības pakalpojumi ir Līguma darbības 
jomā, vienlaikus atzīstot to īpašās iezīmes. 
Jo īpaši — visiem pilsoņiem, kuriem ir 
Eiropas veselības apdrošināšanas karte, 
ievērojot solidaritātes un savstarpīguma 
principu, jāsaņem neatliekamā 
medicīniskā palīdzība jebkurā dalībvalstī, 
kur pacients tobrīd atrodas, neatkarīgi no 
finansiālām sekām, kādas ārstēšana var 
izraisīt slimnīcai, kas nodrošina šo 
pakalpojumu, vai valstij vai pašvaldībai, 
kas atbildīga par šo slimnīcu. Saskaņā ar 
savstarpīguma principu, pakalpojumi 
jāapmaksā dalībvalstij, kurā neatliekamā 
palīdzība tika sniegta, un sekojoši maksu 
pilnībā atmaksā piederības dalībvalsts.

Or. it

Pamatojums

Arī ar šo direktīvu jāveicina to priekšrocību izmantošana, ko ieviesa Eiropas veselības 
apdrošināšanas karte, un atkārtoti jāapstiprina pacientu tiesības saņemt neatliekamo 
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medicīnisko palīdzību, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī viņi atrodas, un neatkarīgi no viņu 
finansiālā stāvokļa vai piederības dalībvalsts. 

Grozījums Nr. 64
Adamos Adamou

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
gadījumos ir apstiprinājusi, ka visi 
veselības pakalpojumi ir Līguma darbības 
jomā, vienlaikus atzīstot to īpašās iezīmes. 

(5) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
gadījumos ir apstiprinājusi, ka visi 
veselības pakalpojumi ir Līguma darbības 
jomā, vienlaikus atzīstot to īpašās iezīmes. 
Saskaņā ar Līguma 152. pantu Kopienai 
ir tikai komplementāras pilnvaras 
sabiedrības veselības aprūpes sektorā, jo 
par to ir atbildīgas dalībvalstis, kas var 
slēgt savstarpējus nolīgumus, tostarp 
attiecībā uz pacientu pārrobežu veselības 
aprūpi.

Or. el

Pamatojums

Saskaņā ar EK līguma 152. pantu vienīgi dalībvalstis ir atbildīgas par lēmumiem attiecībā uz 
savu veselības aprūpes sistēmu finansēšanu un tās organizēšanu, kā arī par to, kāda aprūpe ir 
uzskatāma par stacionāru aprūpi. 

Grozījums Nr. 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šī direktīva respektē katras 
dalībvalsts tiesības lemt, kāds veselības 
aprūpes veids tai būtu vispiemērotākais, 
kā arī neierobežo šīs tiesības. Nevienu šīs 
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direktīvas noteikumu nevar interpretēt 
tādā veidā, ka tas ierobežotu dalībvalstu 
fundamentālus ētiskus lēmumus, jo īpaši 
attiecībā uz ikviena cilvēka tiesību uz 
dzīvību aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Grozījums Nr. 66
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Kopienu Tiesa jau ir 
risinājusi dažus jautājumus, kas saistīti ar 
pārrobežu veselības aprūpi, jo īpaši 
izdevumu atlīdzību par veselības aprūpi, 
kas sniegta citā dalībvalstī, bet ne tajā, 
kurā aprūpes saņēmējs ir rezidents. 
Veselības aprūpe nav iekļauta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
12. decembra Direktīvas 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū darbības 
jomā, tādēļ ir svarīgi šiem jautājumiem 
veltīt īpašu Kopienas juridisku 
instrumentu, lai nodrošinātu atsevišķos 
Eiropas Kopienu tiesas spriedumos 
nodibināto principu vispārēju un efektīvu 
piemērošanu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Health care was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues ( reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border health care. 
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.

Grozījums Nr. 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs direktīvas mērķis ir izveidot kopīgu 
regulējumu, lai Kopienā sniegtu drošu, 
kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpi un 
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes brīvību un augsta 
līmeņa veselības aizsardzību, vienlaikus 
pilnībā ievērojot to, ka dalībvalstu 
pienākumos ietilpst noteikt sociālā 
nodrošinājuma pabalstu apmēru veselības 
jomā un organizēt un sniegt veselības 
pakalpojumus un medicīnas aprūpi, kā arī 
izmaksāt sociālā nodrošinājuma pabalstus, 
jo īpaši slimības pabalstus.

(8) Šīs direktīvas mērķis ir pieņemt 
normas citā dalībvalstī saņemtas veselības 
aprūpes izmaksu atlīdzināšanai 
pacientiem, kas izvēlas apmeklēt citu 
dalībvalsti ar nolūku saņemt tur veselības 
aprūpi, un sekmē dalībvalstu sadarbību 
saistībā ar veselības tehnoloģiju 
novērtējumu, references centriem un e-
veselību, pilnībā ievērojot valstu 
kompetenci organizēt un sniegt veselības 
aprūpi saskaņā ar vispārējas piekļuves, 
solidaritātes, cenu pieejamības, 
līdzvērtīgas teritoriālās piekļuves un 
demokrātiskās kontroles principiem.
Direktīvā pilnībā ievērots tas, ka saskaņā 
ar līgumu dalībvalstu veselības aprūpes 
pienākumos ietilpst noteikt sociālā 
nodrošinājuma pabalstu apmēru veselības 
jomā un organizēt un sniegt veselības 
pakalpojumus un medicīnas aprūpi, kā arī 
izmaksāt sociālā nodrošinājuma pabalstus, 
jo īpaši slimības pabalstus.

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs direktīvas mērķis ir izveidot kopīgu 
regulējumu, lai Kopienā sniegtu drošu, 
kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpi un 
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes brīvību un augsta līmeņa 
veselības aizsardzību, vienlaikus pilnībā 
ievērojot to, ka dalībvalstu pienākumos 
ietilpst noteikt sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmēru veselības jomā un 
organizēt un sniegt veselības pakalpojumus 
un medicīnas aprūpi, kā arī izmaksāt 
sociālā nodrošinājuma pabalstus, jo īpaši 
slimības pabalstus.

(8) Šīs direktīvas mērķis ir papildināt 
Regulu Nr. 1408/71 un tajā noteikto 
tiesību pārņēmēju Regulu Nr. 883/2004, 
lai Kopienā sniegtu drošu, kvalitatīvu un 
efektīvu veselības aprūpi un nodrošinātu 
pacienta tiesību piemērošanu regulējumā 
par pacientu mobilitāti un augsta līmeņa 
veselības aizsardzību, vienlaikus pilnībā 
ievērojot to, ka dalībvalstu pienākumos 
ietilpst noteikt sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmēru veselības jomā un 
organizēt un sniegt veselības pakalpojumus 
un medicīnas aprūpi, kā arī izmaksāt 
sociālā nodrošinājuma pabalstus, jo īpaši 
slimības pabalstus. 

Or. en

Pamatojums

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
especially as regards the application of patients' rights´. The regulation on the coordination 
of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
ensuring the application of patients' rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.

Grozījums Nr. 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs direktīvas mērķis ir izveidot kopīgu 
regulējumu, lai Kopienā sniegtu drošu, 

(8) Šīs direktīvas mērķis ir izveidot kopīgu 
regulējumu, lai Kopienā sniegtu drošu, 
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kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpi un 
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes brīvību un augsta 
līmeņa veselības aizsardzību, vienlaikus 
pilnībā ievērojot to, ka dalībvalstu 
pienākumos ietilpst noteikt sociālā 
nodrošinājuma pabalstu apmēru veselības 
jomā un organizēt un sniegt veselības 
pakalpojumus un medicīnas aprūpi, kā arī 
izmaksāt sociālā nodrošinājuma pabalstus, 
jo īpaši slimības pabalstus.

kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpi 
attiecībā uz pacientu mobilitāti, kā arī 
augsta līmeņa veselības aizsardzību, 
vienlaikus pilnībā ievērojot to, ka 
dalībvalstu pienākumos ietilpst noteikt 
sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēru 
veselības jomā un organizēt un sniegt 
veselības pakalpojumus un medicīnas 
aprūpi, kā arī izmaksāt sociālā 
nodrošinājuma pabalstus, jo īpaši slimības 
pabalstus.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā direktīva attiecināma tikai uz pacientu mobilitāti nevis uz pakalpojumu sniedzēju 
brīvu pārvietošanos.

Grozījums Nr. 70
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs direktīvas mērķis ir izveidot kopīgu 
regulējumu, lai Kopienā sniegtu drošu, 
kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpi un 
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes brīvību un augsta līmeņa 
veselības aizsardzību, vienlaikus pilnībā 
ievērojot to, ka dalībvalstu pienākumos 
ietilpst noteikt sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmēru veselības jomā un 
organizēt un sniegt veselības pakalpojumus 
un medicīnas aprūpi, kā arī izmaksāt 
sociālā nodrošinājuma pabalstus, jo īpaši 
slimības pabalstus.

(8) Šīs direktīvas mērķis ir izveidot kopīgu 
regulējumu, lai Kopienā sniegtu drošu, 
kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpi 
attiecībā uz pacientu mobilitāti un augsta 
līmeņa veselības aizsardzību, vienlaikus 
pilnībā ievērojot to, ka dalībvalstu 
pienākumos ietilpst noteikt sociālā 
nodrošinājuma pabalstu apmēru veselības 
jomā un organizēt un sniegt veselības 
pakalpojumus un medicīnas aprūpi, kā arī 
izmaksāt sociālā nodrošinājuma pabalstus, 
jo īpaši slimības pabalstus.

Or. en
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt, ka Direktīva neattiecas uz pakalpojumu brīvu apriti vai 
nodrošināšanu. 

Grozījums Nr. 71
Colm Burke

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs direktīvas mērķis ir izveidot kopīgu 
regulējumu, lai Kopienā sniegtu drošu, 
kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpi un
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes brīvību un augsta līmeņa 
veselības aizsardzību, vienlaikus pilnībā 
ievērojot to, ka dalībvalstu pienākumos 
ietilpst noteikt sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmēru veselības jomā un 
organizēt un sniegt veselības pakalpojumus 
un medicīnas aprūpi, kā arī izmaksāt 
sociālā nodrošinājuma pabalstus, jo īpaši 
slimības pabalstus. 

(8) Šīs direktīvas mērķis ir izveidot kopīgu 
regulējumu, lai Kopienā sniegtu drošu, 
kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpi,
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes brīvību un augsta līmeņa 
veselības aizsardzību, kā arī veicināt 
pārrobežu veselības aprūpes sniegšanu,
vienlaikus pilnībā ievērojot to, ka 
dalībvalstu pienākumos ietilpst noteikt 
sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēru 
veselības jomā un organizēt un sniegt 
veselības pakalpojumus un medicīnas 
aprūpi, kā arī izmaksāt sociālā 
nodrošinājuma pabalstus, jo īpaši slimības 
pabalstus.

Or. en

Pamatojums

Tiesību aktam, kura mērķis ir risināt jautājumus par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu 
veselības aprūpes gadījumā, ir arī skaidri jāatzīst ieguvumi no pārrobežu veselības aprūpes 
noteiktos apstākļos.  Īpaši tas attiecas uz retu saslimšanu gadījumiem, kuru kvalitatīva 
ārstēšana, iespējams, nav pieejama attiecīgā dalībvalstī.



PE418.293v01-00 22/63 AM\763599LV.doc

LV

Grozījums Nr. 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs direktīvas mērķis ir izveidot kopīgu 
regulējumu, lai Kopienā sniegtu drošu, 
kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpi un 
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes brīvību un augsta līmeņa 
veselības aizsardzību, vienlaikus pilnībā 
ievērojot to, ka dalībvalstu pienākumos 
ietilpst noteikt sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmēru veselības jomā un 
organizēt un sniegt veselības pakalpojumus 
un medicīnas aprūpi, kā arī izmaksāt 
sociālā nodrošinājuma pabalstus, jo īpaši 
slimības pabalstus.

(8) Šīs direktīvas mērķis ir izveidot kopīgu 
regulējumu, lai Kopienā sniegtu drošu, 
kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpi un 
saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem 
atļautu pacientu mobilitāti un veselības 
aprūpes brīvību un augsta līmeņa veselības 
aizsardzību, vienlaikus pilnībā ievērojot to, 
ka dalībvalstu pienākumos ietilpst noteikt 
sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēru 
veselības jomā un organizēt un sniegt 
veselības pakalpojumus un medicīnas 
aprūpi, kā arī izmaksāt sociālā 
nodrošinājuma pabalstus, jo īpaši slimības 
pabalstus.

Or. fr

Pamatojums

Atkārtoti jāapstiprina pilsoņu tiesības saņemt ārstēšanu dzīvesvietas tuvumā, tāpēc, ja 
pacientu mobilitāte ir atļauta, tam jānotiek saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem. Grozījuma 
otrā daļa ir atgriešanās pie Līguma teksta.

Grozījums Nr. 73
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs direktīvas mērķis ir izveidot kopīgu 
regulējumu, lai Kopienā sniegtu drošu, 
kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpi un 
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes brīvību un augsta līmeņa 
veselības aizsardzību, vienlaikus pilnībā 
ievērojot to, ka dalībvalstu pienākumos 
ietilpst noteikt sociālā nodrošinājuma 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)
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pabalstu apmēru veselības jomā un 
organizēt un sniegt veselības pakalpojumus 
un medicīnas aprūpi, kā arī izmaksāt 
sociālā nodrošinājuma pabalstus, jo īpaši 
slimības pabalstus.

Or. de

Grozījums Nr. 74
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Šī direktīva par pacientu tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē 
attiecas uz visiem veselības aprūpes 
veidiem. Kā apstiprinājusi Eiropas 
Kopienu Tiesa, ne veselības aprūpes īpašās 
iezīmes, ne veids, kā tā ir organizēta vai 
finansēta, nemaina to, ka uz to attiecas 
brīvas aprites pamatprincips. Attiecībā uz 
ilgtermiņa aprūpi direktīva neattiecas uz 
palīdzību un atbalstu ģimenēm vai 
privātām personām, kam ilgstoši ir 
konkrētās kopšanas, atbalsta vai aprūpes 
vajadzības, kuras nosaka speciālas 
ārstēšanas vai palīdzības nepieciešamību, 
ko sniedz sociālā nodrošinājuma sistēma.  
Tas pirmkārt un galvenokārt nozīmē 
tādus ilgtermiņa aprūpes pakalpojumus, 
kuri tiek uzskatīti par nepieciešamiem, lai 
personai nodrošinātu aprūpi, kas ļautu 
dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgi un 
neatkarīgi. Jo īpaši par tādiem uzskatāmi 
pamataprūpes pakalpojumi (mazgāšana, 
ģērbšana, pārtikas sasmalcināšana un 
barošana, palīdzība izkāpt no gultas un 
apgulties, palīdzība staigāt vai stāvēt, 
palīdzība nokļūt līdz tualetei pūšļa vai 
zarnu iztukšošanai), mājas aprūpe 
(piemēram, uzkopšana, apkurināšana, 
trauku mazgāšana, ēdiena gatavošana, 
iepirkšanās, administratīvu formalitāšu 
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kārtošana, un došanās uz sabiedriskiem 
pasākumiem), kā arī ārstnieciskās 
manipulācijas (piemēram, palīdzība 
nomainīt pārsējus, sāpju atvieglošana, 
medikamentu ievadīšana, utt.). Šī 
direktīva, piemēram, neattiecas uz ilgstošu 
aprūpi aprūpes centros vai ikdienas dzīves 
atvieglošanu. 

Or. de

Pamatojums

Šim 9. apsvērumam pamatā ir skaidri jānosaka, ka ilgstošas aprūpes pakalpojumi ir 
izņēmums, jo ir milzīgas atšķirības dalībvalstīs, kas neattiecas tikai uz šādas aprūpes 
sniegšanu, kuras pamatā ir solidaritāte, bet atšķirības ir arī šo pakalpojumu organizēšanā, 
administrēšanā, finansēšanā, ņemot vērā, ka šādu pakalpojumu mērķauditorija ir personas, 
kas (ilgtermiņā) atkarīgas no aprūpes. Mana grozījuma teksts nodrošinātu lielāku skaidrību 
un ierobežotu darbības jomu.

Grozījums Nr. 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Šī direktīva par pacientu tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē 
attiecas uz individuāliem pacientiem, kuri 
izlemj meklēt ārstēšanu citā dalībvalstī, 
kas nav viņu piederības dalībvalsts, tāpēc 
tā attiecas uz visiem veselības aprūpes 
veidiem. Attiecībā uz ilgtermiņa aprūpi 
direktīva neattiecas uz palīdzību un 
atbalstu ģimenēm vai privātām personām, 
kam ilgstoši ir konkrētās vajadzības. Tā, 
piemēram, neattiecas arī uz aprūpes ēkām 
vai mājokļiem un palīdzību, ko vecāka 
gada gājuma personām un bērniem sniedz 
sociālie darbinieki vai brīvprātīgie, vai 
darbinieki, kas nav veselības aprūpes 
nozares darbinieki.
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nozares darbinieki.

Or. fr

Pamatojums

Jānosaka, uz kādiem pacientiem attiecas direktīva. Komisija atsaucas uz Kopienu Tiesas 
judikatūru, bet iekļauj darbības jomu, kas nav paredzēta šajā judikatūrā. Turklāt veicinot 
pārvietošanās brīvību vairāk nekā tiesības saņemt veselības aprūpi savas dzīves vietas 
tuvumā, var novest pie tā, ka pacientiem nāksies ceļot lielus attālumus, lai saņemtu ārstēšanu.

Grozījums Nr. 76
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Pamatojums

Pakalpojuma veids ir skaidrāks kritērijs, lai noteiktu atšķirības, nekā to personu kvalifikācija, 
kas pakalpojumu sniedz. Turklāt aprūpes nepieciešamības ilgums un strikti medicīniskais 
veids arī atšķir veselības aprūpes pakalpojumus no citiem pakalpojumiem. Invalīdu aprūpe, 



PE418.293v01-00 26/63 AM\763599LV.doc

LV

tāpat kā vecāka gadagājuma cilvēku un bērnu aprūpe ir tipisks ilgtermiņa aprūpes piemērs, 
kuru parasti nedefinē kā veselības aprūpes pakalpojumu.

Grozījums Nr. 77
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz šādiem
veselības aprūpes sniegšanas veidiem:

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas vienīgi uz 
veselības aprūpes izmantošanu ārvalstīs:

– veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, 
lai ārstētos pie veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēja tur); to sauc par 
“pacientu mobilitāti”;

– pārrobežu veselības aprūpes sniegšana 
(proti, pakalpojuma piegāde no vienas 
dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts 
teritoriju);piemēram, tālmedicīnas 
pakalpojumi, diagnosticēšana un recepšu 
izrakstīšana no attāluma, laboratorijas 
pakalpojumi;

– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga 
uzturēšanās (proti, veselības aprūpes 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību arī citā 
dalībvalstī) un

– personu pagaidu uzturēšanās (proti, 
medicīnas speciālistu mobilitāte, 
piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta 
dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus).

Or. de
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Grozījums Nr. 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz šādiem 
veselības aprūpes sniegšanas veidiem:

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz veselības 
aprūpes izmantošanu dalībvalstī, kas nav 
dzīvesvietas dalībvalsts, kuru izmanto 
pacients, kurš izvēlas doties uz citu 
dalībvalsti ar mērķi saņemt šo veselības 
aprūpi.

– veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, 
lai ārstētos pie veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēja tur);to sauc par 
“pacientu mobilitāti”;
– pārrobežu veselības aprūpes sniegšana 
(proti, pakalpojuma piegāde no vienas 
dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts 
teritoriju);piemēram, tālmedicīnas 
pakalpojumi, diagnosticēšana un recepšu 
izrakstīšana no attāluma, laboratorijas 
pakalpojumi;
– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga 
uzturēšanās (proti, veselības aprūpes 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību arī citā 
dalībvalstī) un
– personu pagaidu uzturēšanās (proti, 
medicīnas speciālistu mobilitāte, 
piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta 
dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus)..

Or. en
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Grozījums Nr. 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz šādiem 
veselības aprūpes sniegšanas veidiem:

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas vienīgi uz 
veselības aprūpes izmantošanu ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, lai 
ārstētos pie veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēja tur); to sauc par “pacientu 
mobilitāti”;

– veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, lai 
ārstētos pie veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēja tur);to sauc par “pacientu 
mobilitāti”;

– pārrobežu veselības aprūpes sniegšana 
(proti, pakalpojuma piegāde no vienas 
dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts 
teritoriju);piemēram, tālmedicīnas 
pakalpojumi, diagnosticēšana un recepšu 
izrakstīšana no attāluma, laboratorijas 
pakalpojumi;
– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga 
uzturēšanās (proti, veselības aprūpes 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību arī citā 
dalībvalstī) un
– personu pagaidu uzturēšanās (proti, 
medicīnas speciālistu mobilitāte, 
piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta 
dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus)..

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā direktīva attiecas vienīgi uz pacientu mobilitāti. Tāpēc pārrobežu veselības 
aprūpes jēdzienam jānozīmē vienīgi pacientu mobilitāti.
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Grozījums Nr. 80
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz šādiem 
veselības aprūpes sniegšanas veidiem:

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz šādiem 
veselības aprūpes sniegšanas veidiem:

– veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, lai 
ārstētos pie veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēja tur);to sauc par “pacientu 
mobilitāti”;

veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, lai 
ārstētos pie veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēja tur); to sauc par “pacientu 
mobilitāti”;

– pārrobežu veselības aprūpes sniegšana 
(proti, pakalpojuma piegāde no vienas 
dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts 
teritoriju);piemēram, tālmedicīnas 
pakalpojumi, diagnosticēšana un recepšu 
izrakstīšana no attāluma, laboratorijas 
pakalpojumi;
– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga 
uzturēšanās (proti, veselības aprūpes 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību arī citā 
dalībvalstī) un
– personu pagaidu uzturēšanās (proti, 
medicīnas speciālistu mobilitāte, 
piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta 
dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus)..

Or. en

Pamatojums

Direktīvai jāattiecas vienīgi uz pacientu mobilitāti; veselības aprūpes pakalpojumu un 
darbinieku mobilitāte no tās darbības jomas ir jāizslēdz.
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Grozījums Nr. 81
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz šādiem 
veselības aprūpes sniegšanas veidiem:

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” nozīmē:

– veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, 
lai ārstētos pie veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēja tur);to sauc par 
“pacientu mobilitāti”;

– situāciju, kad pacients fiziski apmeklē
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju
dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurai 
piederīga viņa sociālā drošība, lai 
saņemtu tur veselības aprūpes 
pakalpojumus; to sauc par “pacientu 
mobilitāti”;

– pārrobežu veselības aprūpes sniegšana 
(proti, pakalpojuma piegāde no vienas 
dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts 
teritoriju);piemēram, tālmedicīnas
pakalpojumi, diagnosticēšana un recepšu 
izrakstīšana no attāluma, laboratorijas 
pakalpojumi;

- situāciju, kad veselības aprūpe šķērso 
robežas, virtuāli vai citā veidā: pacients 
fiziski nedodas uz citu dalībvalsti, bet tik 
un tā saņem veselības aprūpes 
pakalpojumus no tādas dalībvalsts 
teritorijas, kurai nav piederīga viņa 
sociālā drošība, piemēram, teleķirurģiju, 
medicīnisku konsultāciju, recepšu 
izrakstīšanu un laboratoriskos 
pakalpojumus no attāluma; to sauc par 
“tālmedicīnu”;

– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga 
uzturēšanās (proti, veselības aprūpes 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību arī citā 
dalībvalstī) un

- veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga 
uzturēšanās (proti, veselības aprūpes 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību arī citā 
dalībvalstī);

– personu pagaidu uzturēšanās (proti, 
medicīnas speciālistu mobilitāte, 
piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta 
dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus)..

personu pagaidu uzturēšanās (proti, 
medicīnas speciālistu mobilitāte, 
piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta 
dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus).; kā 
arī
- ar veselības aprūpi saistītu preču iegādi, 
piemēram, medicīnas ierīču iegāde 
dalībvalstī, kurai nav piederīga pircēja 
sociālā drošība; tas var būt, bet var arī 
nebūt saistīts ar pacienta fizisku 
pārvietošanos uz citu dalībvalsti;

Or. nl
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Pamatojums

Grozījuma pirmās daļas mērķis ir uzlabot formulējumu. Otrā daļa attiecas uz veselības 
aprūpes preču iegādi, kas bija, cita starpā, galvenais jautājums spriedumā Decker lietā, kas 
būtu jāiekļauj direktīvā, kuras mērķis būtu kodificēt spriedumus Kohll un Decker lietās. Trešā 
daļa ir precizējums. 

Grozījums Nr. 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz šādiem 
veselības aprūpes sniegšanas veidiem:

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu
veselības aprūpe” attiecas uz šādiem 
veselības aprūpes sniegšanas veidiem:

– veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, lai 
ārstētos pie veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēja tur); to sauc par “pacientu 
mobilitāti”;

veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, lai 
ārstētos pie veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēja tur); to sauc par “pacientu 
mobilitāti”;

– pārrobežu veselības aprūpes sniegšana 
(proti, pakalpojuma piegāde no vienas 
dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts 
teritoriju);piemēram, tālmedicīnas 
pakalpojumi, diagnosticēšana un recepšu 
izrakstīšana no attāluma, laboratorijas 
pakalpojumi;

pārrobežu veselības aprūpes sniegšana 
(proti, pakalpojuma piegāde no vienas 
dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts 
teritoriju); piemēram, tālmedicīnas 
pakalpojumi, diagnosticēšana un recepšu 
izrakstīšana no attāluma, laboratorijas 
pakalpojumi;

– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga 
uzturēšanās (proti, veselības aprūpes 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību arī citā 
dalībvalstī) un
– personu pagaidu uzturēšanās (proti, 
medicīnas speciālistu mobilitāte, 
piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta 
dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus)..

Or. es

Pamatojums

Pārrobežu veselības aprūpe ietvers gan pacientu mobilitāti šaurākā nozīmē, gan tādu 
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veselības aprūpes pakalpojumu mobilitāti, kurus ir iespējams sniegt attālināti; šajā gadījumā 
nevajadzētu skatīt veselības aprūpes speciālistu un pakalpojumu sniedzēju mobilitāti.

Grozījums Nr. 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz šādiem 
veselības aprūpes sniegšanas veidiem:

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz šādiem 
veselības aprūpes sniegšanas veidiem:

– veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, lai 
ārstētos pie veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēja tur); to sauc par “pacientu 
mobilitāti”;

– veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, lai 
ārstētos pie veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēja tur); to sauc par “pacientu 
mobilitāti”;

– pārrobežu veselības aprūpes sniegšana 
(proti, pakalpojuma piegāde no vienas 
dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts 
teritoriju);piemēram, tālmedicīnas 
pakalpojumi, diagnosticēšana un recepšu 
izrakstīšana no attāluma, laboratorijas 
pakalpojumi;

– pārrobežu veselības aprūpes sniegšana 
(proti, pakalpojuma piegāde no vienas 
dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts 
teritoriju); piemēram, tālmedicīnas 
pakalpojumi, diagnosticēšana un recepšu 
izrakstīšana no attāluma, laboratorijas 
pakalpojumi;

– neatliekamās palīdzības sniegšana, un 
— saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem 
— aprūpes sniegšana pacientiem, kas 
izlēmuši doties uz citu dalībvalsti 
(„pakalpojuma sniegšanas dalībvalsts”), 
lai saņemtu plānoto ārstēšanu;

– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga 
uzturēšanās (proti, veselības aprūpes 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību arī citā 
dalībvalstī) un

– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga 
uzturēšanās (proti, veselības aprūpes 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību arī citā 
dalībvalstī); kā arī 

– personu pagaidu uzturēšanās (proti, 
medicīnas speciālistu mobilitāte, 
piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta 
dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus)..

– personu pagaidu uzturēšanās (proti, 
medicīnas speciālistu mobilitāte, 
piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta 
dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus)..

Or. it
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Pamatojums

Arī ar šo direktīvu jāveicina to priekšrocību izmantošana, ko ieviesa Eiropas veselības 
apdrošināšanas karte, un atkārtoti jāapstiprina pacientu tiesības saņemt neatliekamo 
medicīnisko palīdzību, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī viņi atrodas, un neatkarīgi no viņu 
finansiālā stāvokļa vai piederības dalībvalsts. 

Grozījums Nr. 84
Kathy Sinnott

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz šādiem 
veselības aprūpes sniegšanas veidiem:

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz šādiem 
veselības aprūpes sniegšanas veidiem:

– veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, lai 
ārstētos pie veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēja tur);to sauc par “pacientu 
mobilitāti”;

– veselības aprūpes izmantošana ārvalstīs 
(proti, pacients dodas uz citu dalībvalsti, lai 
ārstētos pie veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēja tur);; to sauc par “pacientu 
mobilitāti”;

– pārrobežu veselības aprūpes sniegšana 
(proti, pakalpojuma piegāde no vienas 
dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts 
teritoriju);piemēram, tālmedicīnas 
pakalpojumi, diagnosticēšana un recepšu 
izrakstīšana no attāluma, laboratorijas 
pakalpojumi;

– pārrobežu veselības aprūpes sniegšana 
(proti, pakalpojuma piegāde no vienas 
dalībvalsts teritorijas uz citas dalībvalsts 
teritoriju); piemēram, tālmedicīnas 
pakalpojumi, diagnosticēšana un recepšu 
izrakstīšana no attāluma, laboratorijas 
pakalpojumi;

– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga 
uzturēšanās (proti, veselības aprūpes 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību arī citā 
dalībvalstī) un

– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga 
uzturēšanās (proti, veselības aprūpes 
sniedzējs veic uzņēmējdarbību arī citā 
dalībvalstī); un

– personu pagaidu uzturēšanās (proti, 
medicīnas speciālistu mobilitāte, 
piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta 
dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus).

– personu pagaidu uzturēšanās (proti, 
medicīnas speciālistu mobilitāte, 
piemēram, īslaicīga uzturēšanās pacienta 
dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus)..

– neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesti, kas atbild uz Eiropas 
neatliekamās palīdzības numura 112 
izsaukumiem un sniedz palīdzību 
negadījumos un masveida katastrofās 
cietušajiem, jo īpaši pierobežas zonās.
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Or. en

Pamatojums

Saprotams, ka negadījumu (vai avārijas situāciju) gadījumā veselības aprūpes sniegšanā 
jāparedz iespējami maz administratīvu procedūru iepriekšējas atļaujas saņemšanai. 

Lai ārkārtas situācijās nodrošinātu nekavējošu rīcību pierobežas apgabalos, būs 
nepieciešama plaša dalībvalstu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu sadarbība.

Grozījums Nr. 85
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Turklāt šajā direktīvā jēdziens 
„pārrobežu veselības aprūpe attiecas arī 
uz neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestiem, kas atbild uz Eiropas 
neatliekamās palīdzības numura 112 
izsaukumiem un sniedz palīdzību 
negadījumos un masveida katastrofās 
cietušajiem, jo īpaši pierobežas zonās.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Padomes secinājumos par Eiropas 
Savienības veselības sistēmu kopējām 
vērtībām un principiem dalībvalstis ir 
atzinušas to, ka visām veselības sistēmām 
Kopienā ir vairāki kopīgi darbības principi. 
Šie darbības principi ir arī kvalitāte, 
drošība, un pierādījumiem pamatota un 

(11) Padomes secinājumos par Eiropas 
Savienības veselības sistēmu kopējām 
vērtībām un principiem dalībvalstis ir 
atzinušas to, ka visām veselības sistēmām 
Kopienā ir vairāki kopīgi darbības principi. 
Šie darbības principi ir arī kvalitāte, 
drošība, un pierādījumiem pamatota un 
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ētiska veselības aprūpe, pacienta dalība, 
sūdzību iesniegšanas iespēja, privātuma 
pamattiesības attiecībā uz personas datu 
apstrādi un konfidencialitāte Pacientiem, 
nozares darbiniekiem un par veselības 
sistēmām atbildīgajām iestādēm ir jāspēj 
paļauties uz to, ka šos kopīgos principus 
ievēro un ka pastāv mehānismi to 
īstenošanai Kopienā. Tādēļ ir atbilstīgi 
pieprasīt, lai par šo darbības principu 
ievērošanu ir atbildīgas iestādes tajā 
dalībvalstī, kuras teritorijā sniedz veselības 
aprūpi. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 
pacientu uzticēšanos pārrobežu veselības 
aprūpei, kas savukārt ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes pakalpojumu brīvu apriti 
iekšējā tirgū un augsta līmeņa veselības 
aizsardzību.

ētiska veselības aprūpe, pacienta dalība, 
sūdzību iesniegšanas iespēja, privātuma 
pamattiesības attiecībā uz personas datu 
apstrādi un konfidencialitāte. Pacientiem, 
nozares darbiniekiem un par veselības 
sistēmām atbildīgajām iestādēm ir jāspēj 
paļauties uz to, ka šos kopīgos principus 
ievēro un ka pastāv mehānismi to 
īstenošanai Kopienā. Tādēļ ir atbilstīgi 
pieprasīt, lai par šo darbības principu 
ievērošanu ir atbildīgas iestādes tajā 
dalībvalstī, kuras teritorijā sniedz veselības 
aprūpi. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 
pacientu uzticēšanos pārrobežu veselības 
aprūpei, kas savukārt ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes pakalpojumu brīvu apriti 
iekšējā tirgū un augsta līmeņa veselības 
aizsardzību. Paturot prātā šīs kopīgās 
vērtības, tomēr tiek pieļauts, ka 
dalībvalstis pieņem atšķirīgus lēmumus 
ētikas jautājumos attiecībā uz noteiktiem 
ārstēšanas veidiem un konkrētiem 
pieejamības nosacījumiem. Šī direktīva 
neierobežo viedokļu daudzveidību ētikas 
jomā. Tā neuzliek par pienākumu 
dalībvalstīm padarīt pieejamu savā 
teritorijā, vai apmaksāt (ja tie saņemti citā 
dalībvalstī) ārstēšanu un pakalpojumus, 
kas nav atļauti saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem, noteikumiem un medicīnas 
profesiju rīcības kodeksiem.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Padomes secinājumos par Eiropas 
Savienības veselības sistēmu kopējām 

(11) Padomes secinājumos par Eiropas 
Savienības veselības sistēmu kopējām 
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vērtībām un principiem dalībvalstis ir 
atzinušas to, ka visām veselības sistēmām 
Kopienā ir vairāki kopīgi darbības principi. 
Šie darbības principi ir arī kvalitāte, 
drošība, un pierādījumiem pamatota un 
ētiska veselības aprūpe, pacienta dalība, 
sūdzību iesniegšanas iespēja, privātuma 
pamattiesības attiecībā uz personas datu 
apstrādi un konfidencialitāte Pacientiem, 
nozares darbiniekiem un par veselības 
sistēmām atbildīgajām iestādēm ir jāspēj 
paļauties uz to, ka šos kopīgos principus 
ievēro un ka pastāv mehānismi to 
īstenošanai Kopienā. Tādēļ ir atbilstīgi 
pieprasīt, lai par šo darbības principu 
ievērošanu ir atbildīgas iestādes tajā 
dalībvalstī, kuras teritorijā sniedz veselības 
aprūpi. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 
pacientu uzticēšanos pārrobežu veselības 
aprūpei, kas savukārt ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes pakalpojumu brīvu apriti 
iekšējā tirgū un augsta līmeņa veselības 
aizsardzību.

vērtībām un principiem dalībvalstis ir 
atzinušas to, ka visām veselības sistēmām 
Kopienā ir vairāki kopīgi darbības principi. 
Šie darbības principi ir arī kvalitāte, 
drošība, un pierādījumiem pamatota un 
ētiska veselības aprūpe, pacienta dalība, 
sūdzību iesniegšanas iespēja, privātuma 
pamattiesības attiecībā uz personas datu 
apstrādi un konfidencialitāte. Pacientiem, 
nozares darbiniekiem un par veselības 
sistēmām atbildīgajām iestādēm ir jāspēj 
paļauties uz to, ka šos kopīgos principus 
ievēro un ka pastāv mehānismi to 
īstenošanai Kopienā. Tādēļ ir atbilstīgi 
pieprasīt, lai par šo darbības principu 
ievērošanu ir atbildīgas iestādes tajā 
dalībvalstī, kuras teritorijā sniedz veselības 
aprūpi. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 
pacientu uzticēšanos pārrobežu veselības 
aprūpei, kas savukārt ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes pakalpojumu brīvu apriti 
iekšējā tirgū un augsta līmeņa veselības 
aizsardzību. Paturot prātā šīs kopīgās 
vērtības, tomēr tiek pieļauts, ka 
dalībvalstis pieņem atšķirīgus lēmumus 
ētikas jautājumos attiecībā uz noteiktiem 
ārstēšanas veidiem un konkrētiem 
pieejamības nosacījumiem. Šī direktīva 
neierobežo viedokļu daudzveidību ētikas 
jomā. Tā neuzliek par pienākumu 
dalībvalstīm padarīt pieejamu savā 
teritorijā, vai apmaksāt (ja tie saņemti citā 
dalībvalstī) ārstēšanu un pakalpojumus, 
kas nav atļauti saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem, noteikumiem un medicīnas 
profesiju rīcības kodeksiem.

Or. en

Pamatojums

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
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it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Grozījums Nr. 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Padomes secinājumos par Eiropas 
Savienības veselības sistēmu kopējām 
vērtībām un principiem dalībvalstis ir 
atzinušas to, ka visām veselības sistēmām 
Kopienā ir vairāki kopīgi darbības principi. 
Šie darbības principi ir arī kvalitāte, 
drošība, un pierādījumiem pamatota un 
ētiska veselības aprūpe, pacienta dalība, 
sūdzību iesniegšanas iespēja, privātuma 
pamattiesības attiecībā uz personas datu 
apstrādi un konfidencialitāte Pacientiem, 
nozares darbiniekiem un par veselības 
sistēmām atbildīgajām iestādēm ir jāspēj 
paļauties uz to, ka šos kopīgos principus 
ievēro un ka pastāv mehānismi to 
īstenošanai Kopienā. Tādēļ ir atbilstīgi 
pieprasīt, lai par šo darbības principu 
ievērošanu ir atbildīgas iestādes tajā 
dalībvalstī, kuras teritorijā sniedz veselības 
aprūpi. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 
pacientu uzticēšanos pārrobežu veselības 
aprūpei, kas savukārt ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu pacientu mobilitāti un 
veselības aprūpes pakalpojumu brīvu apriti 
iekšējā tirgū un augsta līmeņa veselības 
aizsardzību. 

(11) Padomes secinājumos par Eiropas 
Savienības veselības sistēmu kopējām 
vērtībām un principiem dalībvalstis ir 
atzinušas to, ka visām veselības sistēmām 
Kopienā ir vairāki kopīgi darbības principi. 
Šie darbības principi ir arī kvalitāte, 
drošība, un pierādījumiem pamatota un 
ētiska veselības aprūpe, pacienta dalība, 
sūdzību iesniegšanas iespēja, privātuma 
pamattiesības attiecībā uz personas datu 
apstrādi un konfidencialitāte. Pacientiem, 
nozares darbiniekiem un par veselības 
sistēmām atbildīgajām iestādēm ir jāspēj 
paļauties uz to, ka šos kopīgos principus 
ievēro un ka pastāv mehānismi to 
īstenošanai Kopienā. Tādēļ ir atbilstīgi 
pieprasīt, lai par šo darbības principu 
ievērošanu ir atbildīgas iestādes tajā 
dalībvalstī, kuras teritorijā sniedz veselības 
aprūpi, un katrā ziņā tās ir atbildīgas par 
veselības aprūpes sniegšanu, kas 
nepieciešama, lai nodrošinātu ārstēšanu 
ārkārtas situācijās. Tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu pacientu uzticēšanos pārrobežu 
veselības aprūpei, kas savukārt ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu pacientu 
mobilitāti un veselības aprūpes 
pakalpojumu brīvu apriti iekšējā tirgū un 
augsta līmeņa veselības aizsardzību. 

Or. it
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Pamatojums

Arī ar šo direktīvu jāveicina to priekšrocību izmantošana, ko ieviesa Eiropas veselības 
apdrošināšanas karte, un atkārtoti jāapstiprina pacientu tiesības saņemt neatliekamo 
medicīnisko palīdzību, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī viņi atrodas, un neatkarīgi no viņu 
finansiālā stāvokļa vai piederības dalībvalsts.

Grozījums Nr. 89
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Visa medicīniskā aprūpe, izņemot 
pamataprūpi, ir saistīta ar sarežģītu 
organizēšanas procesu. Medicīniskās 
aprūpes kvalitāte ir atkarīga no tādiem 
būtiskiem elementiem, kā tās sniedzēju 
profesionālās apmācības līmenis, 
tehnoloģiskās un infrastruktūras 
prasības, organizēšana un pieejamie 
resursi. 

Or. en

Pamatojums

Ikviens medicīniskās aprūpes veids var būt pieaugoši sarežģīts, sākot no pilnīgas 
pamataprūpes, ko var veikt ar vienkāršu ārstēšanu un tai nav vajadzīga nekāda organizēšana, 
līdz aizvien sarežģītākiem procesiem, kam nepieciešami dažādi ārstēšanas veidi, dažādi 
profesionālie dalībnieki un dažreiz — atšķirīgi vides apstākļi. 

Grozījums Nr. 90
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b)Pacientiem brīvi pieejamajai 
informācijai jābūt precīzai un 
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pārredzamai, un tajā neprofesionālim 
saprotamā veidā jāuzrāda saņemtās 
sertifikācijas rezultāti, kuru atzinušas 
visas dalībvalstis, tostarp norādot 
nodrošināto pakalpojumu ikvienu 
trūkumu drošības un kvalitātes jomā.

Or. en

Pamatojums

Jebkurā gadījumā pacientiem jāsaņem precīza un pārredzama informācija, kurā 
neprofesionālim saprotamā veidā jāuzrāda saņemtās sertifikācijas, ko atzinušas visas 
dalībvalstis, kas būs atbildīgas par šo informāciju, kas jāuzskata par pamatelementu, lai 
iesaistītā medicīniskā struktūra saņemtu akreditāciju šajā valstī.

Grozījums Nr. 91
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā to, ka iepriekš nav 
iespējams zināt to, vai konkrēta veselības 
aprūpes sniedzēja veikto aprūpi saņems 
pacients no citas dalībvalsts vai pacients no 
pašu dalībvalsts, un lai nodrošinātu 
pārrobežu veselības aprūpes sniegšanas un 
saņemšanas brīvību, kas ir direktīvas 
mērķis, prasībām par kopīgiem principiem 
un skaidriem kvalitātes un drošības 
standartiem veselības aprūpē ir jāattiecas 
uz visiem veselības aprūpes veidiem.
Dalībvalstu iestādēm ir jāievēro galvenās 
kopīgās vērtības (tās ir universālums, 
kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība, 
taisnīgums un solidaritāte), un Kopienas 
iestādes un visas dalībvalstis vienmēr ir 
atklāti atzinušas to, ka šīs vērtības ir 
raksturīgas visām veselības sistēmām 
Eiropā. Dalībvalstīm turklāt ir jānodrošina, 
kas šīs vērtības ievēro attiecībā uz citu 
dalībvalstu pacientiem un pilsoņiem un ka 

(12) Ņemot vērā to, ka iepriekš nav 
iespējams zināt to, vai konkrēta veselības 
aprūpes sniedzēja veikto aprūpi saņems 
pacients no citas dalībvalsts vai pacients no 
pašu dalībvalsts, prasībām par kopīgiem 
principiem un skaidriem kvalitātes un 
drošības standartiem veselības aprūpē ir 
jāattiecas uz visiem veselības aprūpes 
veidiem. Tas ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanas un saņemšanas brīvību. 
Dalībvalstu iestādēm ir jāievēro galvenās 
kopīgās vērtības (tās ir universālums, 
kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība, 
taisnīgums un solidaritāte). Tās galu galā 
ir vērtības, kuras Kopienas iestādes un 
visu dalībvalstu veselības aizsardzības 
sistēmas vienmēr ir vienbalsīgi atzinušas.
Dalībvalstīm turklāt ir jānodrošina, kas šīs 
vērtības ievēro attiecībā uz citu dalībvalstu 
pacientiem un pilsoņiem un ka visus 
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visus pacientus ārstē, vadoties pēc to 
veselības aprūpes vajadzībām, nevis pēc 
piederības konkrētas dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmai. To darot, 
dalībvalstīm jāievēro brīvas aprites 
princips iekšējā tirgū, nediskriminācija 
inter alia valstspiederības dēļ (vai 
juridiskām personām — tās dalībvalsts 
dēļ, kurā tie veic uzņēmējdarbību), 
jebkura brīvas aprites ierobežojuma 
nepieciešamība un proporcionalitāte.
Tomēr šajā direktīvā nav noteikumu, kas 
paredz to, ka veselības aprūpes 
sniedzējiem citu valstu pacienti būtu 
jāpieņem plānveida ārstniecībai vai 
jāpieņem prioritārā kārtībā, kaitējot 
citiem pacientiem, kuriem ir tādas pašas 
veselības aprūpes vajadzības, piemēram, 
pagarinot to ārstniecības gaidīšanas laiku.

pacientus ārstē, vadoties pēc to veselības 
aprūpes vajadzībām, nevis pēc piederības 
konkrētas dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmai. To darot, 
dalībvalstīm jāievēro brīvas aprites 
princips iekšējā tirgū, nediskriminācija 
inter alia valstspiederības vai reģistrācijas 
vietas dēļ, kā arī jebkura brīvas aprites 
ierobežojuma principa nepieciešamība un 
proporcionalitāte. Tas nozīmē, ka šī 
direktīva nekādā gadījumā nepieprasa, ka 
veselības aprūpes sniedzējiem citu valstu 
pacienti būtu jāpieņem plānveida 
ārstniecībai vai vienmēr tiem jānosaka 
tāda pati maksa, kā pašu dalībvalsts 
pacientiem. Šķēršļus pārvietošanās 
brīvībai var pieļaut, ja to pamatā ir
būtiskas sabiedrības intereses, piemēram, 
ja pacientu pieplūdums apdraud vai var 
apdraudēt veselības aprūpes sistēmas 
darbību vai finanšu līdzsvaru.

Or. nl

Pamatojums

Pirmā daļa — labāks formulējums. Otrā daļa — arī šeit jāņem vērā pamatotas sabiedrības 
intereses saistībā ar dalībvalstu pilnvarām organizēt un finansēt savas veselības aprūpes 
sistēmas (cf. cita starpā judikatūra, kas izriet no sprieduma Frelini lietā).

Grozījums Nr. 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā to, ka iepriekš nav 
iespējams zināt to, vai konkrēta veselības 
aprūpes sniedzēja veikto aprūpi saņems 
pacients no citas dalībvalsts vai pacients no 
pašu dalībvalsts, un lai nodrošinātu 
pārrobežu veselības aprūpes sniegšanas un
saņemšanas brīvību, kas ir direktīvas 
mērķis, prasībām par kopīgiem principiem 

(12) Ņemot vērā to, ka iepriekš nav 
iespējams zināt to, vai konkrēta veselības 
aprūpes sniedzēja veikto aprūpi saņems 
pacients no citas dalībvalsts vai pacients no 
pašu dalībvalsts, un lai nodrošinātu 
pārrobežu veselības aprūpes saņemšanas 
brīvību, kas ir direktīvas mērķis, prasībām 
par kopīgiem principiem un skaidriem 
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un skaidriem kvalitātes un drošības 
standartiem veselības aprūpē ir jāattiecas 
uz visiem veselības aprūpes veidiem. 
Dalībvalstu iestādēm ir jāievēro galvenās 
kopīgās vērtības (tās ir universālums, 
kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība, 
taisnīgums un solidaritāte), un Kopienas 
iestādes un visas dalībvalstis vienmēr ir 
atklāti atzinušas to, ka šīs vērtības ir 
raksturīgas visām veselības sistēmām 
Eiropā. Dalībvalstīm turklāt ir jānodrošina, 
kas šīs vērtības ievēro attiecībā uz citu 
dalībvalstu pacientiem un pilsoņiem un ka 
visus pacientus ārstē, vadoties pēc to 
veselības aprūpes vajadzībām, nevis pēc 
piederības konkrētas dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmai. To darot, 
dalībvalstīm jāievēro brīvas aprites 
princips iekšējā tirgū, nediskriminācija 
inter alia valstspiederības dēļ (vai 
juridiskām personām — tās dalībvalsts 
dēļ, kurā tie veic uzņēmējdarbību),
jebkura brīvas aprites ierobežojuma 
nepieciešamība un proporcionalitāte. 
Tomēr šajā direktīvā nav noteikumu, kas 
paredz to, ka veselības aprūpes sniedzējiem 
citu valstu pacienti būtu jāpieņem 
plānveida ārstniecībai vai jāpieņem 
prioritārā kārtībā, kaitējot citiem 
pacientiem, kuriem ir tādas pašas veselības 
aprūpes vajadzības, piemēram, pagarinot to 
ārstniecības gaidīšanas laiku.

kvalitātes un drošības standartiem 
veselības aprūpē ir jāattiecas uz visiem 
veselības aprūpes veidiem. Dalībvalstu 
iestādēm ir jāievēro galvenās kopīgās 
vērtības (tās ir universālums, kvalitatīvas 
veselības aprūpes pieejamība, taisnīgums 
un solidaritāte), un Kopienas iestādes un 
visas dalībvalstis vienmēr ir atklāti 
atzinušas to, ka šīs vērtības ir raksturīgas 
visām veselības sistēmām Eiropā. 
Dalībvalstīm turklāt ir jānodrošina, kas šīs 
vērtības ievēro attiecībā uz citu dalībvalstu 
pacientiem un pilsoņiem un ka visus 
pacientus ārstē, vadoties pēc to veselības 
aprūpes vajadzībām, nevis pēc piederības 
konkrētas dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmai. To darot, 
dalībvalstīm jāievēro brīvas aprites 
princips iekšējā tirgū, nediskriminācija 
inter alia valstspiederības dēļ, jebkura 
brīvas aprites ierobežojuma nepieciešamība 
un proporcionalitāte. Tomēr šajā direktīvā 
nav noteikumu, kas paredz to, ka veselības 
aprūpes sniedzējiem citu valstu pacienti 
būtu jāpieņem plānveida ārstniecībai vai 
jāpieņem prioritārā kārtībā, kaitējot citiem 
pacientiem, kuriem ir tādas pašas veselības 
aprūpes vajadzības, piemēram, pagarinot to 
ārstniecības gaidīšanas laiku. Tomēr 
jāparedz īpaši noteikumi attiecībā uz 
nelaimes gadījumu upuriem un masveida 
ārkārtas situācijām, kurās nepieciešama 
neatliekama medicīniskā palīdzība.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai kvalitātes standarti un universialitātes un nediskriminācijas principi attiektos arī 
uz neatliekamo medicīnisko palīdzību.
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Grozījums Nr. 93
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā to, ka iepriekš nav 
iespējams zināt to, vai konkrēta veselības 
aprūpes sniedzēja veikto aprūpi saņems 
pacients no citas dalībvalsts vai pacients no 
pašu dalībvalsts, un lai nodrošinātu 
pārrobežu veselības aprūpes sniegšanas un 
saņemšanas brīvību, kas ir direktīvas 
mērķis, prasībām par kopīgiem principiem 
un skaidriem kvalitātes un drošības 
standartiem veselības aprūpē ir jāattiecas 
uz visiem veselības aprūpes veidiem. 
Dalībvalstu iestādēm ir jāievēro galvenās 
kopīgās vērtības (tās ir universālums, 
kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība, 
taisnīgums un solidaritāte), un Kopienas 
iestādes un visas dalībvalstis vienmēr ir 
atklāti atzinušas to, ka šīs vērtības ir 
raksturīgas visām veselības sistēmām 
Eiropā. Dalībvalstīm turklāt ir jānodrošina, 
kas šīs vērtības ievēro attiecībā uz citu 
dalībvalstu pacientiem un pilsoņiem un ka 
visus pacientus ārstē, vadoties pēc to 
veselības aprūpes vajadzībām, nevis pēc 
piederības konkrētas dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmai. To darot, 
dalībvalstīm jāievēro brīvas aprites 
princips iekšējā tirgū, nediskriminācija 
inter alia valstspiederības dēļ (vai 
juridiskām personām — tās dalībvalsts dēļ, 
kurā tie veic uzņēmējdarbību), jebkura 
brīvas aprites ierobežojuma nepieciešamība 
un proporcionalitāte. Tomēr šajā direktīvā 
nav noteikumu, kas paredz to, ka veselības 
aprūpes sniedzējiem citu valstu pacienti 
būtu jāpieņem plānveida ārstniecībai vai 
jāpieņem prioritārā kārtībā, kaitējot citiem 
pacientiem, kuriem ir tādas pašas veselības 
aprūpes vajadzības, piemēram, pagarinot to 
ārstniecības gaidīšanas laiku.

(12) Ņemot vērā to, ka iepriekš nav 
iespējams zināt to, vai konkrēta veselības 
aprūpes sniedzēja veikto aprūpi saņems 
pacients no citas dalībvalsts vai pacients no 
pašu dalībvalsts, un lai nodrošinātu 
pārrobežu veselības aprūpes sniegšanas un 
saņemšanas brīvību, kas ir direktīvas 
mērķis, prasībām par kopīgiem principiem 
un skaidriem kvalitātes un drošības 
standartiem veselības aprūpē ir jāattiecas 
uz visiem veselības aprūpes veidiem. 
Dalībvalstu iestādēm ir jāievēro galvenās 
kopīgās vērtības (tās ir universālums, 
kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība, 
taisnīgums un solidaritāte), un Kopienas 
iestādes un visas dalībvalstis vienmēr ir 
atklāti atzinušas to, ka šīs vērtības ir 
raksturīgas visām veselības sistēmām 
Eiropā. Dalībvalstīm turklāt ir jānodrošina, 
kas šīs vērtības ievēro attiecībā uz citu 
dalībvalstu pacientiem un pilsoņiem un ka 
visus pacientus ārstē, vadoties pēc to 
veselības aprūpes vajadzībām, nevis pēc 
piederības konkrētas dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmai (tas skaidri 
nozīmē to, ka attiecīgās valsts pacienti un 
veselības aprūpes sniedzēji arī netiek 
diskriminēti). To darot, dalībvalstīm 
jāievēro brīvas aprites princips iekšējā 
tirgū, nediskriminācija inter alia 
valstspiederības dēļ (vai juridiskām 
personām — tās dalībvalsts dēļ, kurā tie 
veic uzņēmējdarbību), jebkura brīvas 
aprites ierobežojuma nepieciešamība un 
proporcionalitāte. Tomēr šajā direktīvā nav 
noteikumu, kas paredz to, ka veselības 
aprūpes sniedzējiem citu valstu pacienti 
būtu jāpieņem plānveida ārstniecībai vai 
jāpieņem prioritārā kārtībā, kaitējot citiem 
pacientiem, kuriem ir tādas pašas veselības 
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aprūpes vajadzības, piemēram, pagarinot to 
ārstniecības gaidīšanas laiku.

Or. de

Grozījums Nr. 94
Nicolae Vlad Popa

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā to, ka iepriekš nav 
iespējams zināt to, vai konkrēta veselības 
aprūpes sniedzēja veikto aprūpi saņems 
pacients no citas dalībvalsts vai pacients no 
pašu dalībvalsts, un lai nodrošinātu 
pārrobežu veselības aprūpes sniegšanas un 
saņemšanas brīvību, kas ir direktīvas 
mērķis, prasībām par kopīgiem principiem 
un skaidriem kvalitātes un drošības 
standartiem veselības aprūpē ir jāattiecas 
uz visiem veselības aprūpes veidiem. 
Dalībvalstu iestādēm ir jāievēro galvenās 
kopīgās vērtības (tās ir universālums, 
kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība, 
taisnīgums un solidaritāte), un Kopienas 
iestādes un visas dalībvalstis vienmēr ir 
atklāti atzinušas to, ka šīs vērtības ir 
raksturīgas visām veselības sistēmām 
Eiropā. Dalībvalstīm turklāt ir jānodrošina, 
kas šīs vērtības ievēro attiecībā uz citu 
dalībvalstu pacientiem un pilsoņiem un ka 
visus pacientus ārstē, vadoties pēc to 
veselības aprūpes vajadzībām, nevis pēc 
piederības konkrētas dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmai. To darot, 
dalībvalstīm jāievēro brīvas aprites 
princips iekšējā tirgū, nediskriminācija 
inter alia valstspiederības dēļ (vai 
juridiskām personām — tās dalībvalsts 
dēļ, kurā tie veic uzņēmējdarbību),
jebkura brīvas aprites ierobežojuma 
nepieciešamība un proporcionalitāte. 
Tomēr šajā direktīvā nav noteikumu, kas 

(12) Ņemot vērā to, ka iepriekš nav 
iespējams zināt to, vai konkrēta veselības 
aprūpes sniedzēja veikto aprūpi saņems 
pacients no citas dalībvalsts vai pacients no 
pašu dalībvalsts, un lai nodrošinātu 
pārrobežu veselības aprūpes sniegšanas un 
saņemšanas brīvību, kas ir direktīvas 
mērķis, prasībām par kopīgiem principiem 
un skaidriem kvalitātes un drošības 
standartiem veselības aprūpē ir jāattiecas 
uz visiem veselības aprūpes veidiem. 
Dalībvalstu iestādēm ir jāievēro galvenās 
kopīgās vērtības (tās ir universālums, 
kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība, 
taisnīgums un solidaritāte), un Kopienas 
iestādes un visas dalībvalstis vienmēr ir 
atklāti atzinušas to, ka šīs vērtības ir 
raksturīgas visām veselības sistēmām 
Eiropā. Dalībvalstīm turklāt ir jānodrošina, 
kas šīs vērtības ievēro attiecībā uz citu 
dalībvalstu pacientiem un pilsoņiem un ka 
visus pacientus ārstē, vadoties pēc to 
veselības aprūpes vajadzībām, nevis pēc 
piederības konkrētas dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmai. To darot, 
dalībvalstīm jāievēro fizisku un juridisku 
personu brīvas aprites princips iekšējā 
tirgū, nediskriminācija inter alia 
valstspiederības dēļ, jebkura brīvas aprites 
ierobežojuma nepieciešamība un 
proporcionalitāte. . Tomēr šajā direktīvā 
nav noteikumu, kas paredz to, ka veselības 
aprūpes sniedzējiem citu valstu pacienti 
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paredz to, ka veselības aprūpes sniedzējiem 
citu valstu pacienti būtu jāpieņem 
plānveida ārstniecībai vai jāpieņem 
prioritārā kārtībā, kaitējot citiem 
pacientiem, kuriem ir tādas pašas veselības 
aprūpes vajadzības, piemēram, pagarinot to 
ārstniecības gaidīšanas laiku. 

būtu jāpieņem plānveida ārstniecībai vai 
jāpieņem prioritārā kārtībā, kaitējot citiem 
pacientiem, kuriem ir tādas pašas veselības 
aprūpes vajadzības, piemēram, pagarinot to 
ārstniecības gaidīšanas laiku. 

Or. en

Pamatojums

Sākotnējā tekstā par fiziskām personām tika apzīmēti veselības aprūpes saņēmēji un par 
juridiskām personām veselības aprūpes sniedzēji. Jēdziens „persona” tāpēc nav īsti 
saprotams.

Grozījums Nr. 95
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā to, ka iepriekš nav iespējams 
zināt to, vai konkrēta veselības aprūpes 
sniedzēja veikto aprūpi saņems pacients no 
citas dalībvalsts vai pacients no pašu 
dalībvalsts, un lai nodrošinātu pārrobežu 
veselības aprūpes sniegšanas un 
saņemšanas brīvību, kas ir direktīvas 
mērķis, prasībām par kopīgiem principiem 
un skaidriem kvalitātes un drošības 
standartiem veselības aprūpē ir jāattiecas 
uz visiem veselības aprūpes veidiem. 
Dalībvalstu iestādēm ir jāievēro galvenās 
kopīgās vērtības (tās ir universālums, 
kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība, 
taisnīgums un solidaritāte), un Kopienas 
iestādes un visas dalībvalstis vienmēr ir 
atklāti atzinušas to, ka šīs vērtības ir 
raksturīgas visām veselības sistēmām 
Eiropā. Dalībvalstīm turklāt ir jānodrošina, 
kas šīs vērtības ievēro attiecībā uz citu 
dalībvalstu pacientiem un pilsoņiem un ka 

Ņemot vērā to, ka iepriekš nav iespējams 
zināt to, vai konkrēta veselības aprūpes 
sniedzēja veikto aprūpi saņems pacients no 
citas dalībvalsts vai pacients no pašu 
dalībvalsts, un lai nodrošinātu pārrobežu 
veselības aprūpes sniegšanas un 
saņemšanas brīvību, kas ir direktīvas 
mērķis, prasībām par kopīgiem principiem 
un skaidriem kvalitātes un drošības 
standartiem veselības aprūpē ir jāattiecas 
uz visiem veselības aprūpes veidiem. 
Dalībvalstu iestādēm ir jāievēro galvenās 
kopīgās vērtības (tās ir universālums, 
kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība, 
taisnīgums un solidaritāte), un Kopienas 
iestādes un visas dalībvalstis vienmēr ir 
atklāti atzinušas to, ka šīs vērtības ir 
raksturīgas visām veselības sistēmām 
Eiropā. Dalībvalstīm turklāt ir jānodrošina, 
kas šīs vērtības ievēro attiecībā uz citu 
dalībvalstu pacientiem un pilsoņiem un ka 
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visus pacientus ārstē, vadoties pēc to 
veselības aprūpes vajadzībām, nevis pēc 
piederības konkrētas dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmai. To darot, 
dalībvalstīm jāievēro brīvas aprites 
princips iekšējā tirgū, nediskriminācija 
inter alia valstspiederības dēļ (vai 
juridiskām personām — tās dalībvalsts dēļ, 
kurā tie veic uzņēmējdarbību), jebkura 
brīvas aprites ierobežojuma nepieciešamība 
un proporcionalitāte. Tomēr šajā direktīvā 
nav noteikumu, kas paredz to, ka veselības 
aprūpes sniedzējiem citu valstu pacienti 
būtu jāpieņem plānveida ārstniecībai vai 
jāpieņem prioritārā kārtībā, kaitējot citiem 
pacientiem, kuriem ir tādas pašas veselības 
aprūpes vajadzības, piemēram, pagarinot to 
ārstniecības gaidīšanas laiku. 

visus pacientus ārstē, vadoties pēc to 
veselības aprūpes vajadzībām, nevis pēc 
piederības konkrētas dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmai. To darot, 
dalībvalstīm jāievēro brīvas aprites 
princips iekšējā tirgū, nediskriminācija 
inter alia valstspiederības dēļ (vai 
juridiskām personām — tās dalībvalsts dēļ, 
kurā tie veic uzņēmējdarbību), jebkura 
brīvas aprites ierobežojuma nepieciešamība 
un proporcionalitāte. Tomēr šajā direktīvā 
nav noteikumu, kas paredz to, ka veselības 
aprūpes sniedzējiem citu valstu pacienti 
būtu jāpieņem plānveida ārstniecībai vai 
jāpieņem prioritārā kārtībā, kaitējot citiem 
pacientiem, kuriem ir tādas pašas veselības 
aprūpes vajadzības, piemēram, pagarinot to 
ārstniecības gaidīšanas laiku. Lai dotu 
pacientiem iespēju pieņemt uz 
informāciju pamatotus lēmumus, meklējot  
veselības aprūpi citā dalībvalstī, 
dalībvalstis nodrošina, ka pacienti pēc 
pieprasījuma saņem atbilstīgu 
informāciju par veselības un kvalitātes 
standartiem ārstniecības dalībvalstī, kā arī 
par konkrēta veselības aprūpes sniedzēja 
pakalpojumiem. Šāda informācija ir arī 
tādā formātā, lai būtu pieejama 
invalīdiem.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Kathy Sinnott

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā to, ka iepriekš nav 
iespējams zināt to, vai konkrēta veselības 
aprūpes sniedzēja veikto aprūpi saņems 
pacients no citas dalībvalsts vai pacients no 
pašu dalībvalsts, un lai nodrošinātu 
pārrobežu veselības aprūpes sniegšanas un 

(12) Ņemot vērā to, ka iepriekš nav 
iespējams zināt to, vai konkrēta veselības 
aprūpes sniedzēja veikto aprūpi saņems 
pacients no citas dalībvalsts vai pacients no 
pašu dalībvalsts, un lai nodrošinātu 
pārrobežu veselības aprūpes sniegšanas un 
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saņemšanas brīvību, kas ir direktīvas 
mērķis, prasībām par kopīgiem principiem 
un skaidriem kvalitātes un drošības 
standartiem veselības aprūpē ir jāattiecas 
uz visiem veselības aprūpes veidiem. 
Dalībvalstu iestādēm ir jāievēro galvenās 
kopīgās vērtības (tās ir universālums, 
kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība, 
taisnīgums un solidaritāte), un Kopienas 
iestādes un visas dalībvalstis vienmēr ir 
atklāti atzinušas to, ka šīs vērtības ir 
raksturīgas visām veselības sistēmām 
Eiropā. Dalībvalstīm turklāt ir jānodrošina, 
kas šīs vērtības ievēro attiecībā uz citu 
dalībvalstu pacientiem un pilsoņiem un ka 
visus pacientus ārstē, vadoties pēc to 
veselības aprūpes vajadzībām, nevis pēc 
piederības konkrētas dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmai. To darot, 
dalībvalstīm jāievēro brīvas aprites 
princips iekšējā tirgū, nediskriminācija 
inter alia valstspiederības dēļ (vai 
juridiskām personām — tās dalībvalsts dēļ, 
kurā tie veic uzņēmējdarbību), jebkura 
brīvas aprites ierobežojuma nepieciešamība 
un proporcionalitāte. Tomēr šajā direktīvā 
nav noteikumu, kas paredz to, ka veselības 
aprūpes sniedzējiem citu valstu pacienti 
būtu jāpieņem plānveida ārstniecībai vai 
jāpieņem prioritārā kārtībā, kaitējot citiem 
pacientiem, kuriem ir tādas pašas veselības 
aprūpes vajadzības, piemēram, pagarinot to 
ārstniecības gaidīšanas laiku. 

saņemšanas brīvību, kas ir direktīvas 
mērķis, prasībām par kopīgiem principiem 
un skaidriem kvalitātes un drošības 
standartiem veselības aprūpē ir jāattiecas 
uz visiem veselības aprūpes veidiem. 
Dalībvalstu iestādēm ir jāievēro galvenās 
kopīgās vērtības (tās ir universālums, 
kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība, 
taisnīgums un solidaritāte), un Kopienas 
iestādes un visas dalībvalstis vienmēr ir 
atklāti atzinušas to, ka šīs vērtības ir 
raksturīgas visām veselības sistēmām 
Eiropā. Dalībvalstīm turklāt ir jānodrošina, 
kas šīs vērtības ievēro attiecībā uz citu 
dalībvalstu pacientiem un pilsoņiem un ka 
visus pacientus ārstē, vadoties pēc to 
veselības aprūpes vajadzībām, nevis pēc 
piederības konkrētas dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmai. To darot, 
dalībvalstīm jāievēro brīvas aprites 
princips iekšējā tirgū, nediskriminācija 
inter alia valstspiederības dēļ (vai 
juridiskām personām — tās dalībvalsts dēļ, 
kurā tie veic uzņēmējdarbību), jebkura 
brīvas aprites ierobežojuma nepieciešamība 
un proporcionalitāte. Tomēr šajā direktīvā 
nav noteikumu, kas paredz to, ka veselības 
aprūpes sniedzējiem citu valstu pacienti 
būtu jāpieņem plānveida ārstniecībai vai 
jāpieņem prioritārā kārtībā, kaitējot citiem 
pacientiem, kuriem ir tādas pašas veselības 
aprūpes vajadzības, piemēram, pagarinot to 
ārstniecības gaidīšanas laiku. Tomēr 
jāparedz īpaši noteikumi attiecībā uz 
nelaimes gadījumu upuriem un masveida 
ārkārtas situācijām, kurās nepieciešama 
neatliekama medicīniskā palīdzība. 

Or. en

Pamatojums

Saprotams, ka negadījumu (vai avārijas situāciju) gadījumā veselības aprūpes sniegšanā 
jāparedz iespējami maz administratīvu procedūru iepriekšējas atļaujas saņemšanai. Lai 
ārkārtas situācijās nodrošinātu nekavējošu rīcību pierobežas apgabalos, būs nepieciešama 
plaša dalībvalstu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu sadarbība.
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Grozījums Nr. 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) (12.a) Saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas judikatūru (2004. gada 11. marta 
spriedums Lietā Komisija pret Franciju, 
C-496/01) un ja nav paredzēti 
saskaņošanas pasākumi, Kopienas tiesību 
akti neierobežo dalībvalstu iespējas 
atļauju sistēmas kontekstā pieprasīt 
veselības pakalpojumu sniedzējiem citā 
dalībvalstī, kura vēlas piedāvāt 
pakalpojumus pirmajā dalībvalstī 
apdrošinātiem pacientiem, savu 
sabiedrības veselības aizsardzības līmeni.  
Tomēr noteikumiem, kas jāievēro, lai 
saņemtu šādu atļauju, nevajadzētu 
dublēties ar ekvivalentiem tiesību aktu 
noteikumiem, kurus uzņēmējdarbības 
veikšanas dalībvalsts jau ir izpildījusi.

Or. es

Pamatojums

Šā noteikuma mērķis ir panākt, lai kvalitātes standarti būtu vismaz līdzvērtīgi tās dalībvalsts 
standartiem, kurā pacients ir apdrošināts.

Grozījums Nr. 98
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Turklāt citu dalībvalstu pacientiem 
jābauda tāda pati attieksme kā pacientiem 
no pašu dalībvalsts, un saskaņā ar 

(13) Saskaņā ar vienlīdzības un 
nediskriminācijas principiem, kas atzīti 
Hartas 21. pantā, pacientu no citām 
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vienlīdzības un nediskriminācijas 
principiem, kas atzīti Hartas 21. pantā, 
pacientu diskriminācija dzimuma, rases, 
ādas krāsas, etniskās un sociālās izcelsmes, 
ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai 
pārliecības, politisko vai jebkuru citu 
uzskatu dēļ, saistībā ar piederību 
nacionālajai minoritātei, īpašuma, 
izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ ir pilnībā aizliegta. 
Dalībvalstis dažādām pacientu grupām 
drīkst paredzēt atšķirīgu ārstniecību vienīgi 
tad, ja tās var pierādīt, ka tam ir pienācīgs 
medicīnisks pamatojums, piemēram, īpaši 
pasākumi attiecībā uz sievietēm vai 
dažādam vecumu grupām (piemēram, 
bezmaksas vakcinācija bērniem vai vecāka 
gadu gājuma cilvēkiem). Turklāt šī 
direktīva ievēro pamattiesības un ir saskaņā 
ar principiem, kas atzīti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, tādēļ tā ir jāīsteno un 
jāpiemēro, pienācīgi ievērojot tiesības uz 
vienlīdzību likuma priekšā un 
nediskriminācijas principu, saskaņā ar 
vispārējiem tiesību principiem, kas ir 
iekļauti Hartas 20. un 21. pantā. Šo 
direktīvu piemēro, neskarot Padomes 
2000. gada 29. jūnija Direktīvu 
2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām 
neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, 
kā arī citas direktīvas, ar kurām īsteno EK 
līguma 13. pantu. Ievērojot iepriekš 
minēto, direktīva paredz pacientiem 
iespēju baudīt tādu pašu attieksmi, kāda ir 
pret ārstniecības dalībvalsts 
piederīgajiem, tostarp Kopienas tiesību 
aktos, kā arī ārstniecības dalībvalsts 
tiesību aktos paredzēto aizsardzību pret 
diskrimināciju. 

dalībvalstīm diskriminācija dzimuma, 
rases, ādas krāsas, etniskās un sociālās 
izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, 
ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru 
citu uzskatu dēļ, saistībā ar piederību 
nacionālajai minoritātei, īpašuma, 
izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ ir pilnībā aizliegta. 
Dalībvalstis dažādām pacientu grupām 
drīkst paredzēt atšķirīgu ārstniecību vienīgi 
tad, ja tās var pierādīt, ka tam ir pienācīgs 
medicīnisks pamatojums, piemēram, īpaši 
pasākumi attiecībā uz sievietēm vai 
dažādam vecumu grupām (piemēram, 
bezmaksas vakcinācija bērniem vai vecāka 
gadu gājuma cilvēkiem). Turklāt šī 
direktīva ievēro pamattiesības un ir saskaņā 
ar principiem, kas atzīti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, tādēļ tā ir jāīsteno un 
jāpiemēro, pienācīgi ievērojot tiesības uz 
vienlīdzību likuma priekšā un 
nediskriminācijas principu, saskaņā ar 
vispārējiem tiesību principiem, kas ir 
iekļauti Hartas 20. un 21. pantā. Šo 
direktīvu piemēro, neskarot Padomes 
2000. gada 29. jūnija Direktīvu 
2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām 
neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, 
kā arī citas direktīvas, ar kurām īsteno EK 
līguma 13. pantu.

Or. nl

Pamatojums

Skatīt arī pamatojumu 12. apsvēruma grozījumam.
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Grozījums Nr. 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ja pacienti no citām dalībvalstīm 
vēršas pēc sabiedriskiem pakalpojumiem 
citā valstī, viņiem jāievēro tās dalībvalsts 
vai reģiona tiesiskais regulējums, kurā 
viņi saņem ārstēšanu, gan attiecībā uz 
uzņemšanas procesu, gaidīšanas 
sarakstiem vai ārsta izvēli, gan pacientu 
tiesībām un stacionāra noteikumiem.

Or. es

Pamatojums

Ja pārrobežu pacientiem būtu atšķirīgas tiesības no attiecīgās valsts pacientiem, tas varētu 
novest pie iekšēja saspīlējuma un duālas sistēmas.

Grozījums Nr. 100
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saskaņā ar pētniecības datiem 10 % 
gadījumu veselības aprūpe izraisa 
kaitējumu. Ļoti svarīgi ir noteikt skaidrus 
un vienotus pienākumus, kas jāpilda
gadījumos, kad veselības aprūpe ir 
izraisījusi kaitējumu, lai izvairītos no tā, ka 
uzticēšanās trūkuma dēļ šie mehānismi ir 
šķērslis pārrobežu veselības aprūpē. 
Ārstniecības valsts sistēmu izraisītā 
kaitējuma atlīdzināšana un kompensācija 
nedrīkst skart dalībvalstu iespēju attiecināt 
savu valsts mēroga sistēmu darbību arī uz 

(15) Saskaņā ar pētniecības datiem 10 % 
gadījumu veselības aprūpe izraisa 
kaitējumu. Jānodrošina, ka ārstēšanas 
dalībvalstīm ir sistēma (tostarp cietušo 
aprūpe) gadījumos, kad veselības aprūpe ir 
izraisījusi kaitējumu, kā to noteikusi 
ārstēšanas dalībvalsts, lai izvairītos no tā, 
ka uzticēšanās trūkuma dēļ šie mehānismi 
ir šķērslis pārrobežu veselības aprūpē.  
Ārstniecības valsts sistēmu izraisītā 
kaitējuma atlīdzināšana un kompensācija 
nedrīkst skart dalībvalstu iespēju attiecināt 
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trešo valstu pacientiem, kas vēlas saņemt 
veselības aprūpi ārzemēs, ja tas pacientam 
ir izdevīgāk, jo īpaši gadījumā, kad 
pacientam ir nepieciešama aprūpe citā 
dalībvalstī. 

savu valsts mēroga sistēmu darbību arī uz 
trešo valstu pacientiem, kas vēlas saņemt 
veselības aprūpi ārzemēs, ja tas pacientam 
ir izdevīgāk, jo īpaši gadījumā, kad 
pacientam ir nepieciešama aprūpe citā 
dalībvalstī. 

Or. en

Pamatojums

Nosakot kaitējumu, jāņem vērā, ka dalībvalstīm ir atšķirīgas versijas par kaitējumu, 
pamatojoties uz to tiesību sistēmām. Lai izvairītos no pārpratumiem, jāizmanto ārstēšanas 
dalībvalsts „kaitējuma” juridiskā definīcija.

Grozījums Nr. 101
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt
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Grozījums Nr. 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dalībvalstīm jānodrošina, lai pastāv 
mehānismi, kā aizsargāt pacientus, un 
kaitējuma kompensācija attiecībā uz 
aprūpi, kas sniegta to teritorijā, un lai tie ir 
samērīgi ar riska veidu un apmēru. Tomēr 
šāda mehānisma veida un/vai iezīmju 
izvēle ir dalībvalstu ziņā.

(16) Dalībvalstīm jānodrošina, lai pastāv 
mehānismi, kā aizsargāt pacientus, un 
kaitējuma kompensācija attiecībā uz 
aprūpi, kas sniegta to teritorijā, un lai tie ir 
samērīgi ar riska veidu un apmēru. Tomēr 
šāda mehānisma veida un/vai iezīmju 
izvēle ir dalībvalstu ziņā. Katrā ziņā ir 
jānosaka īpaši koordinācijas pasākumi, 
lai koordinētu stacionāru darbību, kas 
uzskatāmi par izcilības centriem, jo īpaši 
ņemot vērā piekļuves labākajai aprūpei 
garantēšanu tiem pacientiem ES, kam tā 
patiešām nepieciešama. Tālab, un 
gadījumos, kad tas attiecas uz pacientu 
rīcību saskaņā ar izvēli, katrai dalībvalstij 
jānosaka valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes, kas atbildīgas par to, lai 
apstiprinātu, vai tiešām nepieciešams 
izmantot citas dalībvalsts veselības aprūpi, 
kā arī par iepriekšējas atļaujas 
saņemšanas sarakstu izveidi izcilības 
centros dalībvalstī, kas nav pacienta 
dzīvesvietas valsts. Piederības dalībvalstij 
jānodrošina līdzekļi, lai atlīdzinātu tās 
ārstēšanas izmaksas, par kuru saņemta 
iepriekšēja atļauja.

Or. it

Pamatojums

Nepieciešams attīstīt Eiropas izcilības centrus, kas specializētos attiecīgu slimību ārstēšanā, 
un Eiropas pilsoņiem jāvar pilnībā tos izmantot.
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Grozījums Nr. 103
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Tiesības uz personas datu aizsardzību 
ir Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
8. pantā atzītas pamattiesības. Pārrobežu 
veselības aprūpes nepārtraukta norise ir 
atkarīga no personas datu sniegšanas par 
pacienta veselību. Jānodrošina šo personas 
datu brīva aprite starp dalībvalstīm, 
vienlaikus aizsargājot personas 
pamattiesības. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 
95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šo datu brīvu 
apriti nodibina personas tiesības piekļūt 
datiem par savu veselību, piemēram, 
pacienta slimības vēsturei, kurā ir 
informācija par diagnozēm, pārbaužu 
rezultātiem, ārstējošo ārstu slēdzieniem un 
jebkādu sniegto ārstniecību vai 
iejaukšanos. Šos noteikumus piemēro arī 
attiecībā uz pārrobežu veselības aprūpi, uz 
ko attiecas šī direktīva.

(17) Tiesības uz personas datu aizsardzību 
ir Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
8. pantā atzītas pamattiesības. Pārrobežu 
veselības aprūpes nepārtraukta norise ir 
atkarīga no personas datu sniegšanas par 
pacienta veselību. Jānodrošina šo personas 
datu brīva aprite starp dalībvalstīm, 
vienlaikus aizsargājot personas 
pamattiesības. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 
95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šo datu brīvu 
apriti nodibina personas tiesības piekļūt 
datiem par savu veselību, piemēram, 
pacienta slimības vēsturei, kurā ir 
informācija par diagnozēm, pārbaužu 
rezultātiem, ārstējošo ārstu slēdzieniem un 
jebkādu sniegto ārstniecību vai 
iejaukšanos. Šos noteikumus piemēro arī 
attiecībā uz pārrobežu veselības aprūpi, uz 
ko attiecas šī direktīva. Pacientam jābūt 
tiesīgam apturēt savu datu apriti jebkurā 
laikā un saņemt apstiprinājumu, ka viņa 
dati ir dzēsti. 

Or. de

Grozījums Nr. 104
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
spriedumos ir atzinusi pacientu kā 
apdrošināto personu tiesības saņemt citā 

(18) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
spriedumos ir atzinusi pacientu tiesības 
saņemt citā dalībvalstī sniegtas aprūpes vai 
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dalībvalstī sniegtas aprūpes izdevumu 
atlīdzību no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas. Eiropas Kopienu Tiesa ir 
nolēmusi, ka Līguma noteikumi par 
pakalpojumu sniegšanas brīvību nozīmē arī 
veselības aprūpes saņēmēju, tostarp 
personu, kam nepieciešama ārstniecība, 
brīvību pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai 
tur saņemtu šo aprūpi. Tas pats attiecas 
uz veselības aprūpes saņēmējiem, kas 
vēlas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citā veidā, piemēram, 
izmantojot e-veselības pakalpojumus. Lai 
gan Kopienas tiesību akti neierobežo 
dalībvalstu tiesības organizēt savas 
veselības aprūpes un sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, izmantojot 
minētās tiesības, dalībvalstīm jāievēro 
Kopienas tiesību aktu noteikumi, jo īpaši 
Līguma noteikumi par pakalpojumu 
sniegšanas brīvību. Šie noteikumi 
dalībvalstīm neļauj radīt vai saglabāt 
nepamatotus ierobežojumus, izmantojot šo 
brīvību veselības aprūpes jomā.

iegādātu veselības aprūpes preču 
izdevumu atlīdzību no piederības valsts 
sociālā nodrošinājuma sistēmas. Eiropas 
Kopienu Tiesa ir nolēmusi, ka Līguma 
noteikumi par pakalpojumu un preču 
sniegšanas brīvību nozīmē arī pacienta 
tiesības ar nodomu saņemt veselības 
aprūpes pakalpojumus un ar nodomu 
iegādāties veselības aprūpes preces citā 
dalībvalstī. Tas pats attiecas uz veselības 
aprūpes saņēmējiem, kas vēlas saņemt 
veselības aprūpes pakalpojumus ar 
tālmedicīnas starpniecību no citas 
dalībvalsts, kas nav pacienta sociālās 
drošības piederības dalībvalsts. Lai gan 
Kopienas tiesību akti neierobežo 
dalībvalstu tiesības organizēt savas 
veselības aprūpes un sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, izmantojot 
minētās tiesības, dalībvalstīm jāievēro 
Kopienas tiesību aktu noteikumi, jo īpaši 
Līguma noteikumi par pakalpojumu un 
preču sniegšanas brīvību. Šie noteikumi 
dalībvalstīm neļauj radīt vai saglabāt 
nepamatotus ierobežojumus attiecībā uz šo 
brīvību.

Or. nl

Pamatojums

Šis apsvērums attiecas ne vien uz pakalpojumiem, bet arī uz preču iegādi saistībā ar 
pārrobežu veselības aprūpi. Grozījums piedāvā arī labāku formulējumu.

Grozījums Nr. 105
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
spriedumos ir atzinusi pacientu kā 
apdrošināto personu tiesības saņemt citā 

(18) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
spriedumos ir atzinusi pacientu kā 
apdrošināto personu tiesības saņemt citā 
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dalībvalstī sniegtas aprūpes izdevumu 
atlīdzību no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas. Eiropas Kopienu Tiesa ir 
nolēmusi, ka Līguma noteikumi par 
pakalpojumu sniegšanas brīvību nozīmē arī 
veselības aprūpes saņēmēju, tostarp 
personu, kam nepieciešama ārstniecība, 
brīvību pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai 
tur saņemtu šo aprūpi. Tas pats attiecas uz 
veselības aprūpes saņēmējiem, kas vēlas 
saņemt veselības aprūpi citā dalībvalstī 
citā veidā, piemēram, izmantojot e-
veselības pakalpojumus. Lai gan Kopienas 
tiesību akti neierobežo dalībvalstu tiesības 
organizēt savas veselības aprūpes un 
sociālā nodrošinājuma sistēmas, izmantojot 
minētās tiesības, dalībvalstīm jāievēro 
Kopienas tiesību aktu noteikumi, jo īpaši 
Līguma noteikumi par pakalpojumu 
sniegšanas brīvību. Šie noteikumi 
dalībvalstīm neļauj radīt vai saglabāt 
nepamatotus ierobežojumus, izmantojot šo 
brīvību veselības aprūpes jomā.

dalībvalstī sniegtas aprūpes izdevumu 
atlīdzību no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas. Eiropas Kopienu Tiesa ir 
nolēmusi, ka Līguma noteikumi par 
pakalpojumu sniegšanas brīvību nozīmē arī 
veselības aprūpes saņēmēju, tostarp 
personu, kam nepieciešama ārstniecība, 
brīvību pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai 
tur saņemtu šo aprūpi. Lai gan Kopienas 
tiesību akti neierobežo dalībvalstu tiesības 
organizēt savas veselības aprūpes un 
sociālā nodrošinājuma sistēmas, izmantojot 
minētās tiesības, dalībvalstīm jāievēro 
Kopienas tiesību aktu noteikumi, jo īpaši 
Līguma noteikumi par pakalpojumu 
sniegšanas brīvību. Šie noteikumi 
dalībvalstīm neļauj radīt vai saglabāt 
nepamatotus ierobežojumus, izmantojot šo 
brīvību veselības aprūpes jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Stefano Zappalà

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
spriedumos ir atzinusi pacientu kā 
apdrošināto personu tiesības saņemt citā 
dalībvalstī sniegtas aprūpes izdevumu 
atlīdzību no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas. Eiropas Kopienu Tiesa ir 
nolēmusi, ka Līguma noteikumi par 
pakalpojumu sniegšanas brīvību nozīmē arī 
veselības aprūpes saņēmēju, tostarp 
personu, kam nepieciešama ārstniecība, 
brīvību pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai 
tur saņemtu šo aprūpi. Tas pats attiecas uz 

(18) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
spriedumos ir atzinusi pacientu kā 
apdrošināto personu tiesības saņemt citā 
dalībvalstī sniegtas aprūpes izdevumu 
atlīdzību no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas. Eiropas Kopienu Tiesa ir 
nolēmusi, ka Līguma noteikumi par 
pakalpojumu sniegšanas brīvību nozīmē arī 
veselības aprūpes saņēmēju, tostarp 
personu, kam nepieciešama ārstniecība, 
brīvību pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai 
tur saņemtu šo aprūpi. Lai gan Kopienas 
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veselības aprūpes saņēmējiem, kas vēlas 
saņemt veselības aprūpi citā dalībvalstī 
citā veidā, piemēram, izmantojot e-
veselības pakalpojumus. Lai gan Kopienas 
tiesību akti neierobežo dalībvalstu tiesības 
organizēt savas veselības aprūpes un 
sociālā nodrošinājuma sistēmas, izmantojot 
minētās tiesības, dalībvalstīm jāievēro 
Kopienas tiesību aktu noteikumi, jo īpaši 
Līguma noteikumi par pakalpojumu 
sniegšanas brīvību. Šie noteikumi 
dalībvalstīm neļauj radīt vai saglabāt 
nepamatotus ierobežojumus, izmantojot šo 
brīvību veselības aprūpes jomā.

tiesību akti neierobežo dalībvalstu tiesības 
organizēt savas veselības aprūpes un 
sociālā nodrošinājuma sistēmas, izmantojot 
minētās tiesības, dalībvalstīm jāievēro 
Kopienas tiesību aktu noteikumi, jo īpaši 
Līguma noteikumi par pakalpojumu 
sniegšanas brīvību. Šie noteikumi 
dalībvalstīm neļauj radīt vai saglabāt 
nepamatotus ierobežojumus, izmantojot šo 
brīvību veselības aprūpes jomā.

Or. en

Pamatojums

Šis princips nav noteikts ar Tiesas judikatūru. Tāpēc šis teikums apsvērumā ir maldinošs. 
Attiecībā uz interneta farmāciju Eiropas Kopienu Tiesa (C-322/01) ir atzinusi, ka noteikti 
dalībvalstu ierobežojumi zāļu tirdzniecībai ar interneta starpniecību ir atbilstīgi Līguma 
iekšējā tirgus noteikumiem. Lai nodrošinātu pilnīgu skaidrību, šis priekšlikums nedrīkst 
izraisīt šaubas par interneta farmācijas noteikumiem dalībvalstu teritorijā.

Grozījums Nr. 107
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
spriedumos ir atzinusi pacientu kā 
apdrošināto personu tiesības saņemt citā 
dalībvalstī sniegtas aprūpes izdevumu 
atlīdzību no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas. Eiropas Kopienu Tiesa ir 
nolēmusi, ka Līguma noteikumi par 
pakalpojumu sniegšanas brīvību nozīmē arī 
veselības aprūpes saņēmēju, tostarp 
personu, kam nepieciešama ārstniecība, 
brīvību pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai 
tur saņemtu šo aprūpi. Tas pats attiecas uz 

(18) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
spriedumos ir atzinusi pacientu kā 
apdrošināto personu tiesības saņemt citā 
dalībvalstī sniegtas aprūpes izdevumu 
atlīdzību no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas. Eiropas Kopienu Tiesa ir 
nolēmusi, ka Līguma noteikumi par 
pakalpojumu sniegšanas brīvību nozīmē arī 
veselības aprūpes saņēmēju, tostarp 
personu, kam nepieciešama ārstniecība, 
brīvību pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai 
tur saņemtu šo aprūpi. Lai gan Kopienas 
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veselības aprūpes saņēmējiem, kas vēlas 
saņemt veselības aprūpi citā dalībvalstī 
citā veidā, piemēram, izmantojot e-
veselības pakalpojumus. Lai gan Kopienas 
tiesību akti neierobežo dalībvalstu tiesības 
organizēt savas veselības aprūpes un 
sociālā nodrošinājuma sistēmas, izmantojot 
minētās tiesības, dalībvalstīm jāievēro 
Kopienas tiesību aktu noteikumi, jo īpaši 
Līguma noteikumi par pakalpojumu 
sniegšanas brīvību. Šie noteikumi 
dalībvalstīm neļauj radīt vai saglabāt 
nepamatotus ierobežojumus, izmantojot šo 
brīvību veselības aprūpes jomā.

tiesību akti neierobežo dalībvalstu tiesības 
organizēt savas veselības aprūpes un 
sociālā nodrošinājuma sistēmas, izmantojot 
minētās tiesības, dalībvalstīm jāievēro 
Kopienas tiesību aktu noteikumi, jo īpaši 
Līguma noteikumi par pakalpojumu 
sniegšanas brīvību. Šie noteikumi 
dalībvalstīm neļauj radīt vai saglabāt 
nepamatotus ierobežojumus, izmantojot šo 
brīvību veselības aprūpes jomā.

Or. de

Pamatojums

Šis apgalvojums ir maldinošs, jo Eiropas Kopienu Tiesas spriedums neattiecas uz e-veselības 
pakalpojumiem. Attiecībā uz zāļu tirgošanu pa pastu Eiropas Kopienu Tiesa  ir atzinusi, ka 
valstu aizliegumi tirgot recepšu zāles ir saskaņā ar Līgumu (C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband). Lai nodrošinātu juridisku skaidrību, direktīvas priekšlikumā nedrīkst būt 
pretrunīgi apgalvojumi.

Grozījums Nr. 108
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
spriedumos ir atzinusi pacientu kā 
apdrošināto personu tiesības saņemt citā 
dalībvalstī sniegtas aprūpes izdevumu 
atlīdzību no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas. Eiropas Kopienu Tiesa ir 
nolēmusi, ka Līguma noteikumi par 
pakalpojumu sniegšanas brīvību nozīmē arī 
veselības aprūpes saņēmēju, tostarp 
personu, kam nepieciešama ārstniecība, 
brīvību pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai 
tur saņemtu šo aprūpi. Tas pats attiecas uz 

(18) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
spriedumos ir atzinusi pacientu kā 
apdrošināto personu tiesības saņemt citā 
dalībvalstī sniegtas aprūpes izdevumu 
atlīdzību no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas. Eiropas Kopienu Tiesa ir 
nolēmusi, ka Līguma noteikumi par 
pakalpojumu sniegšanas brīvību nozīmē arī 
veselības aprūpes saņēmēju, tostarp 
personu, kam nepieciešama ārstniecība, 
brīvību pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai 
tur saņemtu šo aprūpi. Lai gan Kopienas 
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veselības aprūpes saņēmējiem, kas vēlas 
saņemt veselības aprūpi citā dalībvalstī 
citā veidā, piemēram, izmantojot e-
veselības pakalpojumus. Lai gan Kopienas 
tiesību akti neierobežo dalībvalstu tiesības 
organizēt savas veselības aprūpes un 
sociālā nodrošinājuma sistēmas, izmantojot 
minētās tiesības, dalībvalstīm jāievēro 
Kopienas tiesību aktu noteikumi, jo īpaši 
Līguma noteikumi par pakalpojumu 
sniegšanas brīvību. Šie noteikumi 
dalībvalstīm neļauj radīt vai saglabāt 
nepamatotus ierobežojumus, izmantojot šo 
brīvību veselības aprūpes jomā.

tiesību akti neierobežo dalībvalstu tiesības 
organizēt savas veselības aprūpes un 
sociālā nodrošinājuma sistēmas, izmantojot 
minētās tiesības, dalībvalstīm jāievēro 
Kopienas tiesību aktu noteikumi, jo īpaši 
Līguma noteikumi par pakalpojumu 
sniegšanas brīvību. Šie noteikumi 
dalībvalstīm neļauj radīt vai saglabāt 
nepamatotus ierobežojumus, izmantojot šo 
brīvību veselības aprūpes jomā.

Or. fr

Pamatojums

Šis princips nav noteikts Tiesas judikatūrā. Tāpēc tas jāsvītro. Šis grozījums ir saistīts ar 
grozījumu 41a (jauns) apsvērumam.

Grozījums Nr. 109
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
nodibinātajiem principiem un 
neapdraudot dalībvalstu veselības aprūpes 
un sociālā nodrošinājuma sistēmu 
līdzsvaru, jānodrošina lielāka juridiskā 
noteiktība attiecībā uz veselības aprūpes 
izmaksu atlīdzināšanu pacientiem, kā arī 
veselības nozares darbiniekiem, veselības 
aprūpes sniedzējiem un sociālā 
nodrošinājuma iestādēm.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Kopienu Tiesas judikatūras piemērošana un īstenošana ir vienīgi dalībvalstu 
kompetencē, un vairākas dalībvalstis jau ir veikušas šādus pasākumus. Nav vajadzības šos 
jautājumus iekļaut atsevišķā direktīvā par pārrobežu veselības aprūpi.

Grozījums Nr. 110
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lietderīgi noteikt, ka arī pacientiem, 
kas dodas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citos apstākļos nekā tie, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 1408/71 
izveidotajā sociālā nodrošinājuma 
koordinēšanas sistēmā, ir tiesības 
izmantot pakalpojumu brīvas aprites 
principus saskaņā ar Līgumu un ar šīs 
direktīvas noteikumiem. Jāgarantē šādas 
veselības aprūpes izdevumu segšana 
pacientiem vismaz tādā apmērā, kāds par 
identisku vai līdzīgu veselības aprūpi tiem 
tiktu nodrošināts piederības dalībvalsts 
teritorijā. Minētais noteikums nekādi 
neskar dalībvalstu pienākumu noteikt to 
pilsoņiem pieejamo slimības pabalstu 
apmēru un būtiski neietekmē valsts 
veselības aprūpes sistēmu finansēšanu. 
Dalībvalstīm ir iespēja valsts tiesību aktos 
noteikt to, ka izmaksas atlīdzina, vadoties 
pēc likmēm, kas ir spēkā ārstniecības 
dalībvalstī, ja tas pacientam ir izdevīgāk. 
Jo īpaši tas var attiekties uz jebkādu 
ārstniecību, ko sniedz, izmantojot Eiropas 
references tīklus, kas minēti šīs direktīvas 
15. pantā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
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the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.

Grozījums Nr. 111
Maria Berger

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lietderīgi noteikt, ka arī pacientiem, 
kas dodas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citos apstākļos nekā tie, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 1408/71 
izveidotajā sociālā nodrošinājuma 
koordinēšanas sistēmā, ir tiesības izmantot 
pakalpojumu brīvas aprites principus 
saskaņā ar Līgumu un ar šīs direktīvas 
noteikumiem. Jāgarantē šādas veselības 
aprūpes izdevumu segšana pacientiem 
vismaz tādā apmērā, kāds par identisku 
vai līdzīgu veselības aprūpi tiem tiktu 
nodrošināts piederības dalībvalsts 
teritorijā. Minētais noteikums nekādi 
neskar dalībvalstu pienākumu noteikt to 
pilsoņiem pieejamo slimības pabalstu 
apmēru un būtiski neietekmē valsts 
veselības aprūpes sistēmu finansēšanu. 
Dalībvalstīm ir iespēja valsts tiesību aktos 
noteikt to, ka izmaksas atlīdzina, vadoties 
pēc likmēm, kas ir spēkā ārstniecības 
dalībvalstī, ja tas pacientam ir izdevīgāk. 
Jo īpaši tas var attiekties uz jebkādu 
ārstniecību, ko sniedz, izmantojot Eiropas 
references tīklus, kas minēti šīs direktīvas 
15. pantā.

(21) Lietderīgi noteikt, ka arī pacientiem, 
kas dodas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citos apstākļos nekā tie, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 1408/71 
izveidotajā sociālā nodrošinājuma 
koordinēšanas sistēmā, ir tiesības izmantot 
pakalpojumu brīvas aprites principus 
saskaņā ar Līgumu un ar šīs direktīvas 
noteikumiem. Jāgarantē šādas veselības 
aprūpes izdevumu segšana pacientiem. 
Minētais noteikums nekādi neskar 
dalībvalstu pienākumu noteikt to pilsoņiem 
pieejamo slimības pabalstu apmēru un 
būtiski neietekmē valsts veselības aprūpes 
sistēmu finansēšanu. Dalībvalstis valsts 
tiesību aktos nosaka to, ka izmaksas 
atlīdzina, vadoties pēc likmēm, kas ir spēkā 
ārstniecības dalībvalstī. Jo īpaši tas attiecas
uz jebkādu ārstniecību, ko sniedz, 
izmantojot Eiropas references tīklus, kas 
minēti šīs direktīvas 15. pantā.

Or. de
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Grozījums Nr. 112
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lietderīgi noteikt, ka arī pacientiem, 
kas dodas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citos apstākļos nekā tie, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 1408/71 
izveidotajā sociālā nodrošinājuma 
koordinēšanas sistēmā, ir tiesības izmantot 
pakalpojumu brīvas aprites principus 
saskaņā ar Līgumu un ar šīs direktīvas 
noteikumiem. Jāgarantē šādas veselības 
aprūpes izdevumu segšana pacientiem 
vismaz tādā apmērā, kāds par identisku vai 
līdzīgu veselības aprūpi tiem tiktu 
nodrošināts piederības dalībvalsts teritorijā. 
Minētais noteikums nekādi neskar 
dalībvalstu pienākumu noteikt to pilsoņiem 
pieejamo slimības pabalstu apmēru un 
būtiski neietekmē valsts veselības aprūpes 
sistēmu finansēšanu. Dalībvalstīm ir 
iespēja valsts tiesību aktos noteikt to, ka 
izmaksas atlīdzina, vadoties pēc likmēm, 
kas ir spēkā ārstniecības dalībvalstī, ja tas 
pacientam ir izdevīgāk. Jo īpaši tas var 
attiekties uz jebkādu ārstniecību, ko sniedz, 
izmantojot Eiropas references tīklus, kas 
minēti šīs direktīvas 15. pantā.

(21) Lietderīgi noteikt, ka arī pacientiem, 
kas dodas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citos apstākļos nekā tie, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 1408/71 
izveidotajā sociālā nodrošinājuma 
koordinēšanas sistēmā, ir tiesības izmantot 
pakalpojumu un preču brīvas aprites 
principus saskaņā ar Līgumu un ar šīs 
direktīvas noteikumiem. Jāgarantē šādas 
veselības aprūpes un šo preču izdevumu 
segšana pacientiem vismaz tādā apmērā, 
kāds par identisku vai līdzīgu veselības 
aprūpi vai precēm tiem tiktu nodrošināts 
piederības dalībvalsts teritorijā. Minētais 
noteikums nekādi neskar dalībvalstu 
pienākumu noteikt to pilsoņiem pieejamo 
slimības pabalstu apmēru un būtiski 
neietekmē valsts veselības aprūpes sistēmu 
finansēšanu. Dalībvalstīm ir iespēja valsts 
tiesību aktos noteikt to, ka izmaksas 
atlīdzina, vadoties pēc likmēm, kas ir spēkā 
ārstniecības dalībvalstī, ja tas pacientam ir 
izdevīgāk. Jo īpaši tas var attiekties uz 
jebkādu ārstniecību, ko sniedz, izmantojot 
Eiropas references tīklus, kas minēti šīs 
direktīvas 15. pantā.

Or. nl

Pamatojums

Šī direktīva attiecas ne vien uz pakalpojumiem, bet arī uz preču iegādi saistībā ar pārrobežu 
veselības aprūpi. Grozījums piedāvā arī labāku formulējumu.
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Grozījums Nr. 113
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lietderīgi noteikt, ka arī pacientiem, 
kas dodas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citos apstākļos nekā tie, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 1408/71 
izveidotajā sociālā nodrošinājuma 
koordinēšanas sistēmā, ir tiesības izmantot 
pakalpojumu brīvas aprites principus 
saskaņā ar Līgumu un ar šīs direktīvas 
noteikumiem. Jāgarantē šādas veselības 
aprūpes izdevumu segšana pacientiem 
vismaz tādā apmērā, kāds par identisku vai 
līdzīgu veselības aprūpi tiem tiktu 
nodrošināts piederības dalībvalsts teritorijā. 
Minētais noteikums nekādi neskar 
dalībvalstu pienākumu noteikt to pilsoņiem 
pieejamo slimības pabalstu apmēru un 
būtiski neietekmē valsts veselības aprūpes 
sistēmu finansēšanu. Dalībvalstīm ir 
iespēja valsts tiesību aktos noteikt to, ka 
izmaksas atlīdzina, vadoties pēc likmēm, 
kas ir spēkā ārstniecības dalībvalstī, ja tas 
pacientam ir izdevīgāk. Jo īpaši tas var 
attiekties uz jebkādu ārstniecību, ko sniedz, 
izmantojot Eiropas references tīklus, kas 
minēti šīs direktīvas 15. pantā.

(21) Lietderīgi noteikt, ka arī pacientiem, 
kas dodas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citos apstākļos nekā tie, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 1408/71 
izveidotajā sociālā nodrošinājuma 
koordinēšanas sistēmā, ir tiesības izmantot 
pakalpojumu brīvas aprites principus 
saskaņā ar Līgumu un ar šīs direktīvas 
noteikumiem. Jāgarantē šādas veselības 
aprūpes izdevumu segšana pacientiem 
vismaz tādā apmērā, kāds par šo veselības 
aprūpi tiem tiktu nodrošināts piederības 
dalībvalsts teritorijā. Minētais noteikums 
nekādi neskar dalībvalstu pienākumu 
noteikt to pilsoņiem pieejamo slimības 
pabalstu apmēru un būtiski neietekmē 
valsts veselības aprūpes sistēmu 
finansēšanu. Dalībvalstīm ir iespēja valsts 
tiesību aktos noteikt to, ka izmaksas 
atlīdzina, vadoties pēc likmēm, kas ir spēkā 
ārstniecības dalībvalstī, ja tas pacientam ir 
izdevīgāk. Jo īpaši tas var attiekties uz 
jebkādu ārstniecību, ko sniedz, izmantojot 
Eiropas references tīklus, kas minēti šīs 
direktīvas 15. pantā.

Or. en

Pamatojums

Frāze „identisku vai līdzīgu” ir juridiski neskaidra un tā jāsvītro.
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Grozījums Nr. 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lietderīgi noteikt, ka arī pacientiem, 
kas dodas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citos apstākļos nekā tie, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 1408/71 
izveidotajā sociālā nodrošinājuma 
koordinēšanas sistēmā, ir tiesības izmantot 
pakalpojumu brīvas aprites principus 
saskaņā ar Līgumu un ar šīs direktīvas 
noteikumiem. Jāgarantē šādas veselības 
aprūpes izdevumu segšana pacientiem 
vismaz tādā apmērā, kāds par identisku vai 
līdzīgu veselības aprūpi tiem tiktu 
nodrošināts piederības dalībvalsts teritorijā. 
Minētais noteikums nekādi neskar 
dalībvalstu pienākumu noteikt to pilsoņiem 
pieejamo slimības pabalstu apmēru un 
būtiski neietekmē valsts veselības aprūpes 
sistēmu finansēšanu. Dalībvalstīm ir 
iespēja valsts tiesību aktos noteikt to, ka 
izmaksas atlīdzina, vadoties pēc likmēm, 
kas ir spēkā ārstniecības dalībvalstī, ja tas 
pacientam ir izdevīgāk. Jo īpaši tas var 
attiekties uz jebkādu ārstniecību, ko sniedz, 
izmantojot Eiropas references tīklus, kas 
minēti šīs direktīvas 15. pantā.

(21) Lietderīgi noteikt, ka arī pacientiem, 
kas dodas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citos apstākļos nekā tie, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 1408/71 
izveidotajā sociālā nodrošinājuma 
koordinēšanas sistēmā, ir tiesības izmantot 
pakalpojumu brīvas aprites principus 
saskaņā ar Līgumu un ar šīs direktīvas 
noteikumiem. Jāgarantē šādas veselības 
aprūpes izdevumu segšana pacientiem 
vismaz tādā apmērā, kāds par identisku vai 
līdzīgu veselības aprūpi tiem tiktu 
nodrošināts piederības dalībvalsts teritorijā. 
Minētais noteikums nekādi neskar 
dalībvalstu pienākumu noteikt to pilsoņiem 
pieejamo slimības pabalstu apmēru. Tajā 
pašā laikā jānovērš būtiska ietekme uz 
valsts veselības aprūpes sistēmu 
finansēšanu. Dalībvalstīm ir iespēja valsts 
tiesību aktos noteikt to, ka izmaksas 
atlīdzina, vadoties pēc likmēm, kas ir spēkā 
ārstniecības dalībvalstī, ja tas pacientam ir 
izdevīgāk. Jo īpaši tas var attiekties uz 
jebkādu ārstniecību, ko sniedz, izmantojot 
Eiropas references tīklus, kas minēti šīs 
direktīvas 15. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Tādēļ no pacienta viedokļa abas svītrots
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sistēmas ir saskanīgas; piemēro šo 
direktīvu vai Regulu Nr. 1408/71. Katrā 
ziņā jebkura apdrošinātā persona, kura 
pieprasa atļauju citā valstī saņemt 
ārstniecību, kas nepieciešama tās stāvoklī, 
vienmēr saņem šādu atļauju saskaņā ar 
Regulā 1408/71 un 883/04 paredzētajiem 
nosacījumiem, ja attiecīgo ārstniecību 
nevar saņemt no medicīniski pieņemamā 
laikposmā, ievērojot tās veselības stāvokli 
un iespējamo slimības gaitu. Pacientam 
nedrīkst liegt lielākas tiesības, kas 
noteiktas ar Regulu 1408/71 un 883/04, ja 
izpildīti attiecīgie nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.
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