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Grozījums Nr. 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Pacients var izvēlēties, kuram 
mehānismam dot priekšroku, bet nekādā 
ziņā pacientam neliedz tiesības, ko sniedz 
Regula 1408/71, ja minētās regulas 
piemērošana pacientam ir izdevīgāka.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Ja pārrobežu pacientiem piešķirtās tiesības atšķirtos no tām, kas ir spēkā vietējiem 
pacientiem attiecīgajās valstīs, varētu rasties iekšēja spriedze un veidoties divpakāpju 
sistēmas.

Grozījums Nr. 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Pacients var izvēlēties, kuram 
mehānismam dot priekšroku, bet nekādā 
ziņā pacientam neliedz tiesības, ko sniedz 
Regula 1408/71, ja minētās regulas 
piemērošana pacientam ir izdevīgāka.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
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pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Grozījums Nr. 118
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Pacients var izvēlēties, kuram 
mehānismam dot priekšroku, bet nekādā 
ziņā pacientam neliedz tiesības, ko sniedz 
Regula 1408/71, ja minētās regulas 
piemērošana pacientam ir izdevīgāka.

svītrots

Or. en

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. Ar Regulu 
Nr. 1408/71/EK izveidotā pacientu mobilitātes pamatsistēma ir pietiekama, lai nodrošinātu, 
ka tiek segtas izmaksas par citā dalībvalstī, nevis apdrošinātās personas piederības 
dalībvalstī sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, turklāt minētā pamatsistēma 
pacientiem ir izdevīgāka par Komisijas ierosināto mehānismu izdevumu atmaksāšanai, 
saskaņā ar kuru maksājumi vispirms ir jāveic pašam pacientam.

Grozījums Nr. 119
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Pacients var izvēlēties, kuram 
mehānismam dot priekšroku, bet nekādā
ziņā pacientam neliedz tiesības, ko sniedz 

(23) Nekādā ziņā pacientam netiek liegtas 
tiesības, ko sniedz Regula 1408/71, ja 
minētās regulas piemērošana pacientam ir 
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Regula 1408/71, ja minētās regulas 
piemērošana pacientam ir izdevīgāka.

izdevīgāka.

Or. fr

Pamatojums

Gan teorētiski, gan pēc būtības pacientam vajadzētu būt šādai izvēles  iespējai, bet, lai 
garantētu izvēli, nāktos ieguldīt informācijā, nodrošinot, ka tā ir pilnīga un tiek pastāvīgi 
atjaunināta reālā laikā, kas ir neiespējami. Tātad šī izvēles iespēja ir iluzora, un pacients 
nevar izdarīt izvēli, pilnībā pārzinot faktus.

Grozījums Nr. 120
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Nekādā ziņā pacients nedrīkst gūt 
finansiālas priekšrocības no citā dalībvalstī 
sniegtas veselības aprūpes vai no tā, ka ir 
citā dalībvalstī iegādājies ar veselības 
aprūpi saistītas preces. Tādēļ izmaksu 
segšana jāattiecina vienīgi uz faktiskajām 
izmaksām.

Or. nl

Pamatojums

Direktīva neattiecas tikai uz pakalpojumu sniegšanu, bet arī uz preču iegādi, ko veic saistībā 
ar pārrobežu veselības aprūpi. Ir uzlabota arī apsvēruma teksta redakcija.
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Grozījums Nr. 121
Maria Berger

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Nekādā ziņā pacients nedrīkst gūt 
finansiālas priekšrocības no citā dalībvalstī 
sniegtas veselības aprūpes, un tādēļ 
izmaksu segšana jāattiecina vienīgi uz 
saņemtās veselības aprūpes faktiskajām 
izmaksām. Taču dalībvalstīm būtu jāsedz 
arī citas ar veselības aprūpi saistītās 
izmaksas, piemēram, par terapeitisku 
ārstēšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Nekādā ziņā pacients nedrīkst gūt 
finansiālas priekšrocības no citā dalībvalstī 
sniegtas veselības aprūpes, un tādēļ 
izmaksu segšana jāattiecina vienīgi uz 
saņemtās veselības aprūpes faktiskajām 
izmaksām. Dalībvalstis var nolemt segt 
citas saistītās izmaksas, piemēram, ceļa 
un uzturēšanās izmaksas vai izmaksas par 
terapeitisku ārstēšanu, ar noteikumu, ka 
kopējās izmaksas par šādu ārstēšanu 
nepārsniedz pacientam izmaksājamo 
summu viņa piederības dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Lai veselības aprūpe ārzemēs pacientiem būtu vieglāk pieejama, dalībvalstīm vajadzētu ļaut 
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cita starpā segt arī uzturēšanās un ceļa izdevumus.

Grozījums Nr. 123
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Pamatojums

Direktīva neattiecas tikai uz pakalpojumu sniegšanu, bet arī uz preču iegādi, ko veic saistībā 
ar pārrobežu veselības aprūpi. Ir uzlabota arī apsvēruma teksta redakcija.

Grozījums Nr. 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Šī direktīva arī neparedz radīt tiesības 
uz atlīdzību par ārstniecību citā dalībvalstī 
gadījumā, ja atlīdzība par šādu ārstniecību 
nav paredzēta pacienta piederības 
dalībvalsts tiesību aktos. Šī direktīva tāpat 
arī neliedz dalībvalstīm pabalstu sistēmas 

(25) Šī direktīva arī neparedz radīt tiesības 
uz atlīdzību par ārstniecību citā dalībvalstī 
gadījumā, ja atlīdzība par šādu ārstniecību 
nav paredzēta pacienta piederības 
dalībvalsts tiesību aktos, vai mainīt 
nosacījumus, kas šīm tiesībām 
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natūrā attiecināt uz veselības aprūpi, kas 
saskaņā ar minēto sistēmu noteikumiem 
sniegta citā dalībvalstī.

piemērojami, ja tie ir noteikti pacienta 
piederības dalībvalsts tiesību aktos. Šī 
direktīva tāpat arī neliedz dalībvalstīm 
pabalstu sistēmas natūrā attiecināt uz 
veselības aprūpi, kas saskaņā ar minēto 
sistēmu noteikumiem sniegta citā 
dalībvalstī.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar EK līguma 152. pantu par medicīnas pakalpojumu organizēšanu ir atbildīgas 
dalībvalstis.

Grozījums Nr. 125
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Šī direktīva atzīst, ka tiesības uz 
ārstniecību dalībvalstis ne vienmēr 
nosaka valsts līmenī un ka dalībvalstis var 
savas veselības aprūpes un sociālās 
drošības sistēmas organizēt tā, lai tiesības 
uz ārstniecību būtu noteiktas reģionu vai 
vietējā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ņemtas vērā tās veselības aprūpes sistēmas, kas netiek organizētas valsts 
līmenī.
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Grozījums Nr. 126
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Šī direktīva arī neparedz radīt tiesības 
uz atlīdzību par ārstniecību citā dalībvalstī 
gadījumā, ja atlīdzība par šādu ārstniecību 
nav paredzēta pacienta piederības 
dalībvalsts tiesību aktos. Šī direktīva tāpat 
arī neliedz dalībvalstīm pabalstu sistēmas 
natūrā attiecināt uz veselības aprūpi, kas 
saskaņā ar minēto sistēmu noteikumiem 
sniegta citā dalībvalstī. Ar šo direktīvu 
atzīst, ka tiesības uz ārstniecību 
dalībvalstis ne vienmēr nosaka valsts 
līmenī un ka dalībvalstis var savas 
veselības aprūpes un sociālās drošības 
sistēmas organizēt tā, lai tiesības uz 
ārstniecību būtu noteiktas reģionu vai 
vietējā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīs ir atšķirīgas sistēmas un procedūras pacientu tiesību noteikšanai, un tas būtu 
jāatspoguļo tiesību aktu tekstā.

Grozījums Nr. 127
Iles Braghetto

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Ar šo direktīvu atzīst, ka ne vienmēr 
tiesības uz ārstniecību dalībvalstis nosaka 
valsts līmenī un ka ne visas dalībvalstis ir 
izveidojušas sarakstus, kuros uzskaitīti 
valsts nodrošinātie vai nenodrošinātie 
pakalpojumi. Dalībvalstīm arī turpmāk 
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jābūt tiesīgām savas veselības aprūpes un 
sociālās drošības sistēmas organizēt tā, lai 
pieejamos ārstniecības pakalpojumus un 
tiesības tos saņemt varētu noteikt reģionu 
vai vietējā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Vairākām veselības aprūpes sistēmām nav noteiktu valsts līmeņa kritēriju, saskaņā ar kuriem 
nosaka īpašu ārstniecības pakalpojumu pieejamību, vai noteikta „veselības aprūpes 
pakalpojumu groza”, kurus automātiski ir tiesīgi saņemt visi iedzīvotāji, kam tāds ir 
piemērojams. Direktīvā ir pilnībā jāatzīst, ka dažas dalībvalstis paļaujas uz vietējo lēmumu 
pieņemšanas kārtību savu veselības aprūpes sistēmu plānošanai un finansēšanai.

Grozījums Nr. 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Šī direktīva nereglamentē ne sociālā 
nodrošinājuma tiesību pārnesamību starp 
dalībvalstīm, ne cita veida sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu. 
Noteikumu par iepriekšēju atļauju un 
atlīdzību par citā dalībvalstī sniegtu 
veselības aprūpi vienīgais mērķis ir gan 
pacientiem, gan veselības aprūpes 
sniedzējiem nodrošināt veselības aprūpes 
aprites brīvību un pacienta piederības 
dalībvalstī likvidēt nepamatotus šķēršļus 
šai pamatbrīvībai. Tādēļ direktīva pilnībā 
ievēro atšķirības valstu veselības aprūpes 
sistēmās un dalībvalstu pienākumus 
organizēt un sniegt veselības 
pakalpojumus un medicīnas aprūpi.

svītrots

Or. es
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Pamatojums

Dalībvalstīs, kur veselības aprūpe ir sabiedrisks pakalpojums, pacientam, iespējams, nav 
ļauts pilnīgi brīvi izvēlēties, bet drīzāk nākas ievērot noteikumus, ko aprūpes saņemšanai 
piemēro sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs. Privāta pakalpojumu sniedzēja gadījumā tā tas 
tomēr nav. 

Grozījums Nr. 129
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Šī direktīva nereglamentē ne sociālā 
nodrošinājuma tiesību pārnesamību starp 
dalībvalstīm, ne cita veida sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu. 
Noteikumu par iepriekšēju atļauju un 
atlīdzību par citā dalībvalstī sniegtu 
veselības aprūpi vienīgais mērķis ir gan 
pacientiem, gan veselības aprūpes 
sniedzējiem nodrošināt veselības aprūpes 
aprites brīvību un pacienta piederības 
dalībvalstī likvidēt nepamatotus šķēršļus 
šai pamatbrīvībai.  Tādēļ direktīva pilnībā 
ievēro atšķirības valstu veselības aprūpes 
sistēmās un dalībvalstu pienākumus 
organizēt un sniegt veselības 
pakalpojumus un medicīnas aprūpi.

svītrots

Or. en

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. Ar Regulu 
Nr. 1408/71/EK izveidotā pacientu mobilitātes pamatsistēma ir pietiekama, lai nodrošinātu, 
ka tiek segtas izmaksas par citā dalībvalstī, nevis apdrošinātās personas piederības 
dalībvalstī sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, turklāt minētā pamatsistēma 
pacientiem ir izdevīgāka par Komisijas ierosināto mehānismu izdevumu atmaksāšanai, 
saskaņā ar kuru maksājumi vispirms ir jāveic pašam pacientam.
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Grozījums Nr. 130
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Šī direktīva nereglamentē ne sociālā 
nodrošinājuma tiesību pārnesamību starp 
dalībvalstīm, ne cita veida sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu. 
Noteikumu par iepriekšēju atļauju un 
atlīdzību par citā dalībvalstī sniegtu 
veselības aprūpi vienīgais mērķis ir gan 
pacientiem, gan veselības aprūpes 
sniedzējiem nodrošināt veselības aprūpes 
aprites brīvību un pacienta piederības 
dalībvalstī likvidēt nepamatotus šķēršļus 
šai pamatbrīvībai.  Tādēļ direktīva pilnībā 
ievēro atšķirības valstu veselības aprūpes 
sistēmās un dalībvalstu pienākumus 
organizēt un sniegt veselības pakalpojumus 
un medicīnas aprūpi.

(26) Šī direktīva nereglamentē ne sociālās 
drošības tiesību pārnesamību starp 
dalībvalstīm, ne cita veida sociālās 
drošības sistēmu koordinēšanu. Direktīva 
arī pilnībā ievēro atšķirības valstu 
veselības aprūpes sistēmās un dalībvalstu 
pienākumus organizēt un sniegt medicīnas
pakalpojumus un medicīnisko aprūpi.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu cenšas konkrētā apsvēruma teksta redakciju vairāk saskaņot ar pantu, kas 
attiecas uz iepriekšēju atļauju. 

Grozījums Nr. 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Šī direktīva nereglamentē ne sociālā 
nodrošinājuma tiesību pārnesamību starp 
dalībvalstīm, ne cita veida sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu. 
Noteikumu par iepriekšēju atļauju un 
atlīdzību par citā dalībvalstī sniegtu 

(26) Šī direktīva nereglamentē ne sociālās 
drošības tiesību pārnesamību starp 
dalībvalstīm, ne cita veida sociālās 
drošības sistēmu koordinēšanu. Tādēļ 
direktīva pilnībā ievēro atšķirības valstu 
veselības aprūpes sistēmās un dalībvalstu 
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veselības aprūpi vienīgais mērķis ir gan 
pacientiem, gan veselības aprūpes 
sniedzējiem nodrošināt veselības aprūpes 
aprites brīvību un pacienta piederības 
dalībvalstī likvidēt nepamatotus šķēršļus 
šai pamatbrīvībai.  Tādēļ direktīva pilnībā 
ievēro atšķirības valstu veselības aprūpes 
sistēmās un dalībvalstu pienākumus 
organizēt un sniegt veselības pakalpojumus 
un medicīnas aprūpi.

pienākumus organizēt un sniegt medicīnas
pakalpojumus un medicīnisko aprūpi.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Šī direktīva nereglamentē ne sociālā 
nodrošinājuma tiesību pārnesamību starp 
dalībvalstīm, ne cita veida sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu. 
Noteikumu par iepriekšēju atļauju un 
atlīdzību par citā dalībvalstī sniegtu 
veselības aprūpi vienīgais mērķis ir gan 
pacientiem, gan veselības aprūpes 
sniedzējiem nodrošināt veselības aprūpes 
aprites brīvību un pacienta piederības 
dalībvalstī likvidēt nepamatotus šķēršļus 
šai pamatbrīvībai. Tādēļ direktīva pilnībā 
ievēro atšķirības valstu veselības aprūpes 
sistēmās un dalībvalstu pienākumus 
organizēt un sniegt veselības pakalpojumus 
un medicīnas aprūpi.

(26) Šī direktīva nereglamentē ne sociālās 
drošības tiesību pārnesamību starp 
dalībvalstīm, ne cita veida sociālās 
drošības sistēmu koordinēšanu. Tādēļ 
direktīva pilnībā ievēro atšķirības valstu 
veselības aprūpes sistēmās un dalībvalstu 
pienākumus organizēt un sniegt medicīnas
pakalpojumus un medicīnisko aprūpi.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumam būtu jāprecizē noteikumi par individuālu pacientu veselības 
aprūpes iespējām ārzemēs, nevis jāveicina pakalpojumu brīva aprite.
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Grozījums Nr. 133
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. sv

Grozījums Nr. 134
Stefano Zappalà

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šo noteikumu varētu interpretēt tā, ka zināmos apstākļos pacientam, iespējams, būtu 
nepieciešamas pacienta piederības valstī neatļautas zāles. Ja tā, tad šis noteikums ir pretrunā 
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14. panta 1. punktam par recepšu atzīšanu (kas ir spēkā vienīgi attiecībā uz zālēm, kuru 
apgrozība ir atļauta receptes izsniegšanas dalībvalstī) un jebkurā gadījumā nāktos mainīt ES 
tiesību aktus farmācijas jomā (Direktīvas 2001/83/EK 6. pants). 

Grozījums Nr. 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Direktīvas 2001/83/EK 6. pantā ir noteikts, ka zāles drīkst laist tirgū tikai tajā dalībvalstī, 
kurā ir atļauta to tirdzniecība. Lielākajai daļai zāļu ir vajadzīgas šādas dalībvalstu izsniegtas 
tirdzniecības atļaujas, nevis vienotā ES atļauja, ko izsniedz saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 726/2004. Ir skaidri jānosaka, ka ar šo direktīvu netiks apieta prasība, saskaņā ar kuru ir 
vajadzīga ārstniecības dalībvalstī izsniegta tirdzniecības atļauja.

Grozījums Nr. 136
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Šī direktīva turklāt pacientiem 
nodrošina tiesības saņemt jebkuras zāles, 
kuru apgrozība ir atļauta dalībvalstī, kurā 
sniedz veselības aprūpi, pat tādā gadījumā, 

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

ja piederības dalībvalstī šādu zāļu 
apgrozība nav atļauta, ar nosacījumu, ka šīs 
zāles ir citā dalībvalstī sniegtas iedarbīgas 
ārstniecības neatņemama sastāvdaļa. Tas 
neskar nedz dalībvalstu iespējas organizēt 
savas veselības aprūpes un sociālās 
drošības sistēmas, nedz pacienta 
piederības dalībvalstī spēkā esošos 
noteikumus par zāļu atmaksāšanu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka piederības dalībvalstij nav jāatmaksā pacientu izdevumi, ja viņi 
saņēmuši zāles ārstniecības dalībvalstī, taču šādas zāles piederības dalībvalstī nav licencētas.

Grozījums Nr. 137
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstis var saglabāt vispārīgus 
nosacījumus, atbilstības kritērijus un 
reglamentējošas vai administratīvas 
formalitātes attiecībā uz veselības aprūpes 
saņemšanu un veselības aprūpes izmaksu 
atlīdzināšanu, piemēram, prasību par to, ka 
pirms konsultācijas ar ārstu speciālistu vai 
pirms stacionārās aprūpes saņemšanas 
jākonsultējas ar ģimenes ārstu, tas attiecas 
arī uz pacientiem, kas vēlas saņemt 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, ar 
noteikumu, ka šādi nosacījumi ir 
nepieciešami, samērīgi mērķim, pamatoti 
un nav diskriminējoši. Tādējādi ir 
atbilstoša prasība par to, ka šos vispārējos 
nosacījumus un formalitātes ir jāpiemēro
taisnīgi, pārredzami un nediskriminējoši, 
tiem jābūt iepriekš zināmiem, to pamatā 
pirmkārt jābūt medicīniskiem 
apsvērumiem, tie nedrīkst radīt papildu 
slogu pacientiem, kas vēlas saņemt 

(28) Dalībvalstis var saglabāt vispārīgus 
nosacījumus, atbilstības kritērijus un 
reglamentējošas vai administratīvas 
formalitātes attiecībā uz veselības aprūpes 
saņemšanu un veselības aprūpes izmaksu 
atlīdzināšanu, piemēram, prasību par to, ka 
pirms konsultācijas ar ārstu speciālistu vai 
pirms stacionārās aprūpes saņemšanas 
jākonsultējas ar ģimenes ārstu, tas attiecas 
arī uz pacientiem, kas vēlas saņemt 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, ar 
noteikumu, ka šādi nosacījumi ir 
nepieciešami, samērīgi mērķim, pamatoti 
un nav diskriminējoši. Tādējādi ir 
atbilstoša prasība par to, ka šos vispārējos 
nosacījumus un formalitātes ir jāpiemēro 
taisnīgi, pārredzami un nediskriminējoši, 
tiem jābūt iepriekš zināmiem, to pamatā 
pirmkārt jābūt medicīniskiem 
apsvērumiem, tie nedrīkst radīt papildu 
slogu pacientiem, kas vēlas saņemt 
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veselības aprūpi citā dalībvalstī, salīdzinot 
ar pacientiem, kas saņem ārstniecību savā 
piederības dalībvalstī, un ka lēmumi 
jāpieņem bez kavēšanās. Tas neskar 
dalībvalstu tiesības noteikt iepriekšējas 
atļaujas kritērijus vai nosacījumus 
gadījumā, ja pacienti vēlas saņemt 
veselības aprūpi savā piederības 
dalībvalstī.

veselības aprūpi citā dalībvalstī, salīdzinot 
ar pacientiem, kas saņem ārstniecību savā 
piederības dalībvalstī, un ka lēmumi 
jāpieņem bez kavēšanās. Tas neskar 
dalībvalstu tiesības noteikt kritērijus vai 
nosacījumus izņēmumiem, kuri attiecas uz 
iepriekšēju atļauju, gadījumā, ja pacienti 
vēlas saņemt veselības aprūpi savā 
piederības dalībvalstī.

Or. nl

Pamatojums

Saistīts ar 8. panta 3. punkta pielāgošanu.

Grozījums Nr. 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Veselības aprūpe, ko saskaņā ar šīs 
direktīvas noteikumiem neuzskata par 
stacionāro aprūpi, ir uzskatāma par 
nestacionāro aprūpi. Saskaņā ar Tiesas 
judikatūru brīvas pakalpojumu aprites jomā 
prasība par iepriekšēju atļauju, lai 
dalībvalsts sociālā nodrošinājuma sistēma 
atlīdzinātu izmaksas par citās valstīs 
sniegtiem nestacionārās aprūpes 
pakalpojumiem, nav pamatota. Ciktāl 
šādas aprūpes izdevumu atlīdzināšana 
nepārsniedz apjomu, kuru garantē 
piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēma, prasības par 
iepriekšēju atļauju trūkums neizjauc 
sociālā nodrošinājuma sistēmu līdzsvaru.

(29) Veselības aprūpe, ko saskaņā ar šīs 
direktīvas noteikumiem un piederības 
dalībvalsts tiesību aktiem neuzskata par 
stacionāro aprūpi, ir uzskatāma par 
ambulatoro aprūpi. Saskaņā ar Tiesas 
judikatūru brīvas pakalpojumu aprites jomā 
prasība par iepriekšēju atļauju, lai 
dalībvalsts sociālās drošības sistēma 
atlīdzinātu izmaksas par citās valstīs 
sniegtiem ambulatorās aprūpes 
pakalpojumiem, nav pamatota. Taču, ja 
pacients vēlas saņemt ambulatoro aprūpi 
citā dalībvalstī, viņam par to ir jāinformē 
piederības dalībvalsts sociālās drošības 
pārvalde, pievienojot apliecinājumu, ka 
pirms došanās ceļā uz citu dalībvalsti, kur 
tiks sniegta aprūpe, viņš ir saņēmis visu 
vajadzīgo informāciju. Ar šo noteikumu 
neapšauba atļaujas automātiskas 
piešķiršanas principu ambulatorās 
aprūpes gadījumā.
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Or. fr

Pamatojums

Līdz ar iepriekšēju atļauju sistēmu, ko piederības dalībvalstis var izveidot attiecībā uz 
stacionāro un specializēto aprūpi, ir jābūt arī iespējai izveidot iepriekšējas paziņošanas 
sistēmu. Piederības dalībvalsts nevar atteikties apmaksāt aprūpi atbilstoši šādai kārtībai, 
kuras vienīgais mērķis ir nodrošināt, lai pacients pirms došanās ceļā būtu saņēmis visu 
vajadzīgo informāciju.

Grozījums Nr. 139
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Atšķirīgajās Kopienas veselības 
sistēmās nav vienotas stacionārās aprūpes 
definīcijas, un tādēļ jēdziena atšķirīgās 
interpretācijas var radīt šķērsli pacientu 
brīvībai saņemt veselības aprūpi. Lai šo 
šķērsli novērstu, ir jānosaka stacionārās 
aprūpes definīcija Kopienas mērogā. 
Stacionārā aprūpe parasti nozīmē 
pacienta diennakts uzturēšanos aprūpes 
sniegšanas vietā. Tomēr būtu lietderīgi 
stacionārās aprūpes definīcijā iekļaut arī 
tādu cita veida veselības aprūpi, kuras 
sniegšanai nepieciešama ārkārtīgi 
specializēta un dārga medicīnas 
infrastruktūra un aprīkojums (piemēram, 
augstās tehnoloģijas diagnostikas skeneri) 
vai kurā ietilpst ārstniecība, kas rada 
konkrētu risku pacientam un sabiedrībai 
(piemēram, nopietnu infekcijas slimību 
ārstniecība). Komisija, izmantojot 
komiteju procedūru, izveido īpašu šādas 
ārstniecības veidu sarakstu, ko regulāri 
atjaunina.

(30) Stacionārās aprūpes jēdziena 
definēšanai arī turpmāk ir jābūt 
dalībvalstu juridiskajā kompetencē. Tā 
tiek nodrošināts, ka profesionālas 
konkurences apstākļos sistēmā var iekļaut 
speciālistu izstrādātus jauninājumus (t. i., 
saglabājas iespēja ar progresīvas 
tehnoloģijas palīdzību veikt aizvien 
sarežģītākus uzdevumus, piem., operācijas 
ambulatorās aprūpes režīmā). Stacionāro 
un ambulatoro aprūpi precīzi nošķirs, 
pamatojoties uz pacientu ārstēšanas 
praksi aprūpes sniegšanas valstī 
gadījumos, kad nav komplikāciju. Ja 
rodas būtiskas atšķirības starp dažādām 
pārrobežu pacientu grupām, Komisijai ir 
tiešas rīcības tiesības iejaukties un veikt 
korektīvus pasākumus, šim nolūkam 
izveidojot īpašu struktūru.

Or. de
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Grozījums Nr. 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Atšķirīgajās Kopienas veselības 
sistēmās nav vienotas stacionārās aprūpes 
definīcijas, un tādēļ jēdziena atšķirīgās 
interpretācijas var radīt šķērsli pacientu 
brīvībai saņemt veselības aprūpi. Lai šo 
šķērsli novērstu, ir jānosaka stacionārās 
aprūpes definīcija Kopienas mērogā. 
Stacionārā aprūpe parasti nozīmē pacienta 
diennakts uzturēšanos aprūpes sniegšanas 
vietā. Tomēr būtu lietderīgi stacionārās 
aprūpes definīcijā iekļaut arī tādu cita 
veida veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums (piemēram, augstās 
tehnoloģijas diagnostikas skeneri) vai kurā 
ietilpst ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai (piemēram, 
nopietnu infekcijas slimību ārstniecība). 
Komisija, izmantojot komiteju procedūru, 
izveido īpašu šādas ārstniecības veidu 
sarakstu, ko regulāri atjaunina.

(30) Atšķirīgajās Kopienas veselības 
aprūpes sistēmās nav stacionārās aprūpes 
vispārējas definīcijas, un tādēļ jēdziena 
atšķirīgās interpretācijas var radīt šķērsli 
pacientu brīvībai saņemt veselības aprūpi. 
Lai šo šķērsli novērstu, ir jānosaka 
vispārēja stacionārās aprūpes un 
specializētās aprūpes definīcija. Stacionārā 
aprūpe parasti nozīmē pacienta diennakts 
uzturēšanos aprūpes sniegšanas vietā. 
Tomēr ir arī lietderīgi šajā pašā definīcijā 
iekļaut arī tādu cita veida veselības aprūpi, 
kuras sniegšanai nepieciešama ārkārtīgi 
specializēta un dārga medicīnas 
infrastruktūra un aprīkojums (piemēram, 
augstās tehnoloģijas diagnostikas skeneri) 
vai kurā ietilpst ārstniecība, kas rada 
konkrētu risku pacientam un sabiedrībai 
(piemēram, nopietnu infekcijas slimību 
ārstniecība). Katrai piederības dalībvalstij 
ir jāizveido šādas ārstniecības veidu 
saraksts, kurus apmaksās valsts sociālās 
drošības sistēma. Šis saraksts ir jāpublicē, 
un tas nedrīkst būt nesamērīgs šķērslis.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā sākotnējā priekšlikumā ir atzīts, ka pastāv atšķirības starp dalībvalstīm attiecībā uz tām 
aprūpes pakalpojumu izmaksām, ko sedz valstu sociālās drošības sistēmas, nešķiet 
pieņemami, ka stacionārās aprūpes pakalpojumu saraksts ir jāveido, izmantojot komitoloģijas 
procedūru, jo īpaši tādēļ, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu šie jautājumi ir vienīgi 
dalībvalstu kompetencē. Taču ir jāpieņem kopīgi kritēriji.
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Grozījums Nr. 141
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Atšķirīgajās Kopienas veselības 
sistēmās nav vienotas stacionārās aprūpes 
definīcijas, un tādēļ jēdziena atšķirīgās 
interpretācijas var radīt šķērsli pacientu 
brīvībai saņemt veselības aprūpi. Lai šo 
šķērsli novērstu, ir jānosaka stacionārās 
aprūpes definīcija Kopienas mērogā. 
Stacionārā aprūpe parasti nozīmē pacienta 
diennakts uzturēšanos aprūpes sniegšanas 
vietā. Tomēr būtu lietderīgi stacionārās 
aprūpes definīcijā iekļaut arī tādu cita 
veida veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums (piemēram, augstās 
tehnoloģijas diagnostikas skeneri) vai kurā 
ietilpst ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai (piemēram, 
nopietnu infekcijas slimību ārstniecība).
Komisija, izmantojot komiteju procedūru, 
izveido īpašu šādas ārstniecības veidu 
sarakstu, ko regulāri atjaunina.

(30) Atšķirīgajās Kopienas veselības 
aprūpes sistēmās nav vienotas stacionārās 
aprūpes definīcijas. Šīs definīcijas ir 
jāpieņem dalībvalstīm. Stacionārā aprūpe 
parasti nozīmē pacienta diennakts 
uzturēšanos aprūpes sniegšanas vietā. 
Tomēr būtu lietderīgi stacionārās aprūpes 
definīcijā iekļaut arī tādu cita veida 
veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums (piemēram, augstās 
tehnoloģijas diagnostikas skeneri) vai kurā 
ietilpst ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai (piemēram, 
nopietnu infekcijas slimību ārstniecība).
Definīcija var attiekties arī uz tiem pašiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem, kas 
saskaņā ar apdrošināšanas dalībvalstī 
spēkā esošo aprūpes koncepciju garantē 
plānveida infrastruktūru citu iemeslu dēļ.

Or. de

Pamatojums

Grozījums atbilst šīs pašas autores iesniegtajam 8. panta 1. punkta grozījumam. Ierosinātā 
stacionāras un specializētās aprūpes definīcija ir pārāk šaura. Vācijā tā neattiektos nedz uz 
daļēju stacionāro vai ambulatoro aprūpi, nedz uz garīgi slimu pacientu aprūpi dienas 
stacionāros. Vienīgi dalībvalstis ir tiesīgas definēt, kas ir stacionārā aprūpe, kurai 
nepieciešama plānošana.
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Grozījums Nr. 142
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Atšķirīgajās Kopienas veselības 
sistēmās nav vienotas stacionārās aprūpes 
definīcijas, un tādēļ jēdziena atšķirīgās 
interpretācijas var radīt šķērsli pacientu 
brīvībai saņemt veselības aprūpi. Lai šo 
šķērsli novērstu, ir jānosaka stacionārās 
aprūpes definīcija Kopienas mērogā. 
Stacionārā aprūpe parasti nozīmē pacienta 
diennakts uzturēšanos aprūpes sniegšanas 
vietā. Tomēr būtu lietderīgi stacionārās 
aprūpes definīcijā iekļaut arī tādu cita 
veida veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums (piemēram, augstās 
tehnoloģijas diagnostikas skeneri) vai kurā 
ietilpst ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai (piemēram, 
nopietnu infekcijas slimību ārstniecība). 
Komisija, izmantojot komiteju procedūru, 
izveido īpašu šādas ārstniecības veidu 
sarakstu, ko regulāri atjaunina.

(30) Atšķirīgajās Kopienas veselības 
aprūpes sistēmās nav vienotas stacionārās 
aprūpes definīcijas, un tādēļ jēdziena 
atšķirīgās interpretācijas var radīt šķērsli 
pacientu brīvībai saņemt veselības aprūpi. 
Lai šo šķērsli novērstu, ir jānosaka 
stacionārās aprūpes definīcija Kopienas 
mērogā. Stacionārā aprūpe parasti nozīmē 
pacienta diennakts uzturēšanos aprūpes 
sniegšanas vietā. Tomēr būtu lietderīgi 
stacionārās aprūpes definīcijā iekļaut arī 
tādu cita veida veselības aprūpi, kuras 
sniegšanai nepieciešama ārkārtīgi 
specializēta un dārga medicīnas 
infrastruktūra un aprīkojums (piemēram, 
augstās tehnoloģijas diagnostikas skeneri) 
vai kurā ietilpst ārstniecība, kas rada 
konkrētu risku pacientam un sabiedrībai 
(piemēram, nopietnu infekcijas slimību 
ārstniecība).

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar šīs pašas autores iesniegto 8. panta 1. punkta grozījumu. Atšķirīgas 
tiesības un atšķirīga klīniskā prakse dažādās dalībvalstīs nozīmē, ka tad, ja ES mērogā būtu 
izveidots vienots to ārstniecības veidu saraksts, kuru saņemšanai ir vajadzīga iepriekšēja 
atļauja, tas tikai radītu neskaidrības pacientiem.
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Grozījums Nr. 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Atšķirīgajās Kopienas veselības 
sistēmās nav vienotas stacionārās aprūpes 
definīcijas, un tādēļ jēdziena atšķirīgās 
interpretācijas var radīt šķērsli pacientu 
brīvībai saņemt veselības aprūpi. Lai šo 
šķērsli novērstu, ir jānosaka stacionārās 
aprūpes definīcija Kopienas mērogā. 
Stacionārā aprūpe parasti nozīmē pacienta 
diennakts uzturēšanos aprūpes sniegšanas 
vietā. Tomēr būtu lietderīgi stacionārās 
aprūpes definīcijā iekļaut arī tādu cita 
veida veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums (piemēram, augstās 
tehnoloģijas diagnostikas skeneri) vai kurā 
ietilpst ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai (piemēram, 
nopietnu infekcijas slimību ārstniecība). 
Komisija, izmantojot komiteju procedūru, 
izveido īpašu šādas ārstniecības veidu 
sarakstu, ko regulāri atjaunina.

(30) Atšķirīgajās Kopienas veselības 
aprūpes sistēmās nav vienotas stacionārās 
aprūpes definīcijas, un tādēļ jēdziena 
atšķirīgās interpretācijas var radīt šķērsli 
pacientu brīvībai saņemt veselības aprūpi. 
Lai šo šķērsli novērstu, ir jānosaka 
stacionārās aprūpes definīcija Kopienas 
mērogā. Stacionārā aprūpe parasti nozīmē 
pacienta diennakts uzturēšanos aprūpes 
sniegšanas vietā. Tomēr būtu lietderīgi 
stacionārās aprūpes definīcijā iekļaut arī 
tādu cita veida veselības aprūpi, kuras 
sniegšanai nepieciešama ārkārtīgi 
specializēta un dārga medicīnas 
infrastruktūra un aprīkojums (piemēram, 
augstās tehnoloģijas diagnostikas skeneri) 
vai kurā ietilpst ārstniecība, kas rada 
konkrētu risku pacientam un sabiedrībai 
(piemēram, nopietnu infekcijas slimību 
ārstniecība).

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu vienīgi pašām dalībvalstīm ir jālemj par to, kāda būs 
stacionārās aprūpes definīcija saistībā ar šo direktīvu.
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Grozījums Nr. 144
Karin Jöns

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Atšķirīgajās Kopienas veselības 
sistēmās nav vienotas stacionārās aprūpes 
definīcijas, un tādēļ jēdziena atšķirīgās 
interpretācijas var radīt šķērsli pacientu 
brīvībai saņemt veselības aprūpi. Lai šo 
šķērsli novērstu, ir jānosaka stacionārās 
aprūpes definīcija Kopienas mērogā. 
Stacionārā aprūpe parasti nozīmē pacienta 
diennakts uzturēšanos aprūpes sniegšanas 
vietā. Tomēr būtu lietderīgi stacionārās 
aprūpes definīcijā iekļaut arī tādu cita 
veida veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums (piemēram, augstās 
tehnoloģijas diagnostikas skeneri) vai kurā 
ietilpst ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai (piemēram, 
nopietnu infekcijas slimību ārstniecība).
Komisija, izmantojot komiteju procedūru,
izveido īpašu šādas ārstniecības veidu 
sarakstu, ko regulāri atjaunina.

(30) Atšķirīgajās Kopienas veselības 
aprūpes sistēmās nav vienotas stacionārās 
aprūpes definīcijas, un tādēļ jēdziena 
atšķirīgās interpretācijas var radīt šķērsli 
pacientu brīvībai saņemt veselības aprūpi. 
Lai šo šķērsli novērstu, ir jānosaka 
stacionārās aprūpes definīcija Kopienas 
mērogā. Stacionārā aprūpe parasti nozīmē 
pacienta diennakts uzturēšanos aprūpes 
sniegšanas vietā. Tomēr būtu lietderīgi 
stacionārās aprūpes definīcijā iekļaut arī 
tādu cita veida veselības aprūpi, kuras 
sniegšanai nepieciešama ārkārtīgi 
specializēta un dārga medicīnas 
infrastruktūra un aprīkojums (piemēram, 
augstās tehnoloģijas diagnostikas skeneri) 
vai kurā ietilpst ārstniecība, kas rada 
konkrētu risku pacientam un sabiedrībai 
(piemēram, nopietnu infekcijas slimību 
ārstniecība). Pašas dalībvalstis izveido 
savus īpašus šādas ārstniecības veidu 
sarakstus, ko regulāri atjaunina.

Or. de

Pamatojums

ES mērogā izveidojot vienotu to ārstniecības veidu sarakstu, kas definēti kā stacionārās 
ārstniecības pakalpojumi, nebūtu ņemtas vērā valstu individuālās veselības aprūpes sistēmas 
un to atšķirīgais ārstniecības pakalpojumu klāsts. Šāds saraksts būtu subsidiaritātes principa 
pārkāpums.
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Grozījums Nr. 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Pieejamie pierādījumi liecina, ka, 
piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēmā piemērojot brīvas 
aprites principu attiecībā uz veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, netiks ietekmētas 
dalībvalstu veselības sistēmas vai to 
sociālā nodrošinājuma sistēmu finansiālā 
ilgtspēja. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa ir 
atzinusi, ka starp obligātiem vispārējas 
nozīmes iemesliem, kas pamato izņēmumu 
no brīvas pakalpojumu aprites principa 
piemērošanas, var būt arī potenciāls 
nopietns sociālā nodrošinājuma sistēmas 
finansiālā līdzsvara apdraudējums vai 
mērķis saglabāt līdzsvarotu visiem 
pieejamu medicīnas un stacionāro aprūpi. 
Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi arī to, 
ka slimnīcu skaits, to ģeogrāfiskais 
sadalījums, organizatoriskā uzbūve, 
aprīkojums un telpas vai pat to piedāvāto 
medicīnas pakalpojumu veids ir 
jautājumi, attiecībā uz kuriem jāparedz 
plānošanas iespēja. Šai direktīvai 
jāizveido iepriekšēju atļauju sistēma tādas 
stacionārās aprūpes izmaksu segšanai, 
kas saņemta citā dalībvalstī, ja izpildīti 
šādi nosacījumi: gadījumā, ja aprūpe 
būtu sniegta minētās dalībvalsts teritorijā, 
tās izmaksas būtu uzņēmusies minētās 
valsts sociālā nodrošinājuma sistēma, un 
pēc šīs direktīvas īstenošanas pacientu 
aizplūšana ļoti nelabvēlīgi ietekmētu vai 
varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt sociālā 
nodrošinājuma sistēmas finansiālo 
līdzsvaru un/vai ļoti nelabvēlīgi ietekmētu 
vai varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt 
slimnīcu nozarē veikto plānošanu un 
racionalizāciju, kas saistīta ar slimnīcu 
atslogošanu, stacionārās aprūpes 
līdzsvarošanu un loģistikas un finanšu 

svītrots
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resursu izšķērdēšanas novēršanu, visiem 
pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā. Precīzam paredzamās pacientu 
aizplūšanas ietekmes novērtējumam 
nepieciešamas sarežģītas aplēses un 
aprēķini, tādēļ direktīva ļauj iepriekšēju 
atļauju sistēmu piemērot arī tad, ja ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka sociālā 
nodrošinājuma sistēma tiks ļoti 
nelabvēlīgi ietekmēta. Tam jāattiecas arī 
uz gadījumiem, kad jau pastāv 
iepriekšējas atļaujas sistēmas, kas ir 
saskaņā ar 8. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or. es

Pamatojums

Ir jāņem vērā Eiropas veselības aprūpes sistēmu un finansēšanas shēmu dažādība.

Grozījums Nr. 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Pieejamie pierādījumi liecina, ka, 
piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēmā piemērojot brīvas 
aprites principu attiecībā uz veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, netiks ietekmētas 
dalībvalstu veselības sistēmas vai to 
sociālā nodrošinājuma sistēmu finansiālā 
ilgtspēja. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa ir 
atzinusi, ka starp obligātiem vispārējas 
nozīmes iemesliem, kas pamato izņēmumu 
no brīvas pakalpojumu aprites principa 
piemērošanas, var būt arī potenciāls 
nopietns sociālā nodrošinājuma sistēmas 

svītrots
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finansiālā līdzsvara apdraudējums vai 
mērķis saglabāt līdzsvarotu visiem 
pieejamu medicīnas un stacionāro aprūpi. 
Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi arī to, 
ka slimnīcu skaits, to ģeogrāfiskais 
sadalījums, organizatoriskā uzbūve, 
aprīkojums un telpas vai pat to piedāvāto 
medicīnas pakalpojumu veids ir 
jautājumi, attiecībā uz kuriem jāparedz 
plānošanas iespēja. Šai direktīvai 
jāizveido iepriekšēju atļauju sistēma tādas 
stacionārās aprūpes izmaksu segšanai, 
kas saņemta citā dalībvalstī, ja izpildīti 
šādi nosacījumi: gadījumā, ja aprūpe 
būtu sniegta minētās dalībvalsts teritorijā, 
tās izmaksas būtu uzņēmusies minētās 
valsts sociālā nodrošinājuma sistēma, un 
pēc šīs direktīvas īstenošanas pacientu 
aizplūšana ļoti nelabvēlīgi ietekmētu vai 
varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt sociālā 
nodrošinājuma sistēmas finansiālo 
līdzsvaru un/vai ļoti nelabvēlīgi ietekmētu 
vai varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt 
slimnīcu nozarē veikto plānošanu un 
racionalizāciju, kas saistīta ar slimnīcu 
atslogošanu, stacionārās aprūpes 
līdzsvarošanu un loģistikas un finanšu 
resursu izšķērdēšanas novēršanu, visiem 
pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā. Precīzam paredzamās pacientu 
aizplūšanas ietekmes novērtējumam 
nepieciešamas sarežģītas aplēses un 
aprēķini, tādēļ direktīva ļauj iepriekšēju 
atļauju sistēmu piemērot arī tad, ja ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka sociālā 
nodrošinājuma sistēma tiks ļoti 
nelabvēlīgi ietekmēta. Tam jāattiecas arī 
uz gadījumiem, kad jau pastāv 
iepriekšējas atļaujas sistēmas, kas ir 
saskaņā ar 8. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or. es
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Pamatojums

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.

Grozījums Nr. 147
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Pieejamie pierādījumi liecina, ka, 
piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēmā piemērojot brīvas 
aprites principu attiecībā uz veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, netiks ietekmētas 
dalībvalstu veselības sistēmas vai to 
sociālā nodrošinājuma sistēmu finansiālā 
ilgtspēja. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa ir 
atzinusi, ka starp obligātiem vispārējas 
nozīmes iemesliem, kas pamato izņēmumu 
no brīvas pakalpojumu aprites principa 
piemērošanas, var būt arī potenciāls 
nopietns sociālā nodrošinājuma sistēmas 
finansiālā līdzsvara apdraudējums vai 
mērķis saglabāt līdzsvarotu visiem 
pieejamu medicīnas un stacionāro aprūpi. 
Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi arī to, 
ka slimnīcu skaits, to ģeogrāfiskais 
sadalījums, organizatoriskā uzbūve, 
aprīkojums un telpas vai pat to piedāvāto 
medicīnas pakalpojumu veids ir 
jautājumi, attiecībā uz kuriem jāparedz 
plānošanas iespēja. Šai direktīvai 
jāizveido iepriekšēju atļauju sistēma tādas
stacionārās aprūpes izmaksu segšanai, 
kas saņemta citā dalībvalstī, ja izpildīti 
šādi nosacījumi: gadījumā, ja aprūpe 
būtu sniegta minētās dalībvalsts teritorijā, 

(31) Pieejamie pierādījumi liecina, ka, 
piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēmā piemērojot brīvas 
aprites principu attiecībā uz veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, netiks ietekmētas 
dalībvalstu veselības aprūpes sistēmas vai 
to sociālās drošības sistēmu finansiālā 
ilgtspējība. Dalībvalstis var izveidot 
iepriekšēju atļauju sistēmu, kas 
piemērojama stacionārajai un 
specializētajai aprūpei, un pieņemt 
lēmumu par tām aprūpes nozarēm, kurās 
vajadzību plānošanu tās uzskata par 
nepieciešamību.
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tās izmaksas būtu uzņēmusies minētās 
valsts sociālā nodrošinājuma sistēma, un 
pēc šīs direktīvas īstenošanas pacientu 
aizplūšana ļoti nelabvēlīgi ietekmētu vai 
varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt sociālā 
nodrošinājuma sistēmas finansiālo 
līdzsvaru un/vai ļoti nelabvēlīgi ietekmētu 
vai varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt 
slimnīcu nozarē veikto plānošanu un 
racionalizāciju, kas saistīta ar slimnīcu 
atslogošanu, stacionārās aprūpes 
līdzsvarošanu un loģistikas un finanšu 
resursu izšķērdēšanas novēršanu, visiem 
pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā. Precīzam paredzamās pacientu 
aizplūšanas ietekmes novērtējumam 
nepieciešamas sarežģītas aplēses un 
aprēķini, tādēļ direktīva ļauj iepriekšēju 
atļauju sistēmu piemērot arī tad, ja ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka sociālā 
nodrošinājuma sistēma tiks ļoti 
nelabvēlīgi ietekmēta. Tam jāattiecas arī 
uz gadījumiem, kad jau pastāv 
iepriekšējas atļaujas sistēmas, kas ir 
saskaņā ar 8. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or. de

Pamatojums

Grozījums atbilst šīs pašas autores iesniegtajam 8. panta 3. punkta grozījumam. Dalībvalstīm 
arī turpmāk ir jābūt tiesīgām lemt par to, kā veidojama iepriekšēju atļauju sistēma.
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Grozījums Nr. 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Pieejamie pierādījumi liecina, ka, 
piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēmā piemērojot brīvas 
aprites principu attiecībā uz veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, netiks ietekmētas 
dalībvalstu veselības sistēmas vai to 
sociālā nodrošinājuma sistēmu finansiālā 
ilgtspēja. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa ir 
atzinusi, ka starp obligātiem vispārējas 
nozīmes iemesliem, kas pamato izņēmumu 
no brīvas pakalpojumu aprites principa 
piemērošanas, var būt arī potenciāls 
nopietns sociālā nodrošinājuma sistēmas 
finansiālā līdzsvara apdraudējums vai 
mērķis saglabāt līdzsvarotu visiem 
pieejamu medicīnas un stacionāro aprūpi. 
Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi arī to, ka 
slimnīcu skaits, to ģeogrāfiskais 
sadalījums, organizatoriskā uzbūve, 
aprīkojums un telpas vai pat to piedāvāto 
medicīnas pakalpojumu veids ir jautājumi, 
attiecībā uz kuriem jāparedz plānošanas 
iespēja. Šai direktīvai jāizveido iepriekšēju 
atļauju sistēma tādas stacionārās aprūpes 
izmaksu segšanai, kas saņemta citā 
dalībvalstī, ja izpildīti šādi nosacījumi: 
gadījumā, ja aprūpe būtu sniegta minētās 
dalībvalsts teritorijā, tās izmaksas būtu 
uzņēmusies minētās valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēma, un pēc šīs 
direktīvas īstenošanas pacientu 
aizplūšana ļoti nelabvēlīgi ietekmētu vai 
varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt sociālā 
nodrošinājuma sistēmas finansiālo 
līdzsvaru un/vai ļoti nelabvēlīgi ietekmētu 
vai varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt 
slimnīcu nozarē veikto plānošanu un 
racionalizāciju, kas saistīta ar slimnīcu 
atslogošanu, stacionārās aprūpes 
līdzsvarošanu un loģistikas un finanšu 

(31) Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi, ka 
starp obligātiem vispārējas nozīmes 
iemesliem, kas pamato izņēmumu no 
brīvas pakalpojumu aprites principa 
piemērošanas, ir arī risks, ka tiks nopietni 
apdraudēts sociālās drošības sistēmas 
finansiālais līdzsvars vai mērķis saglabāt 
līdzsvarotu visiem pieejamu medicīnisko
un stacionāro aprūpi. Eiropas Kopienu 
Tiesa ir atzinusi arī to, ka slimnīcu skaits, 
to ģeogrāfiskais sadalījums, 
organizatoriskā uzbūve, aprīkojums un 
telpas vai pat to piedāvāto medicīnas 
pakalpojumu veids ir jautājumi, attiecībā 
uz kuriem jāparedz plānošanas iespēja. Šai 
direktīvai jāizveido iepriekšēju atļauju 
sistēma tādas stacionārās aprūpes izmaksu 
segšanai, kas saņemta citā dalībvalstī.
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resursu izšķērdēšanas novēršanu, visiem 
pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā. Precīzam paredzamās pacientu 
aizplūšanas ietekmes novērtējumam 
nepieciešamas sarežģītas aplēses un 
aprēķini, tādēļ direktīva ļauj iepriekšēju 
atļauju sistēmu piemērot arī tad, ja ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka sociālā 
nodrošinājuma sistēma tiks ļoti 
nelabvēlīgi ietekmēta. Tam jāattiecas arī 
uz gadījumiem, kad jau pastāv 
iepriekšējas atļaujas sistēmas, kas ir 
saskaņā ar 8. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Pieejamie pierādījumi liecina, ka, 
piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēmā piemērojot brīvas 
aprites principu attiecībā uz veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, netiks ietekmētas 
dalībvalstu veselības sistēmas vai to 
sociālā nodrošinājuma sistēmu finansiālā 
ilgtspēja. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa ir 
atzinusi, ka starp obligātiem vispārējas 
nozīmes iemesliem, kas pamato izņēmumu 
no brīvas pakalpojumu aprites principa 
piemērošanas, var būt arī potenciāls 
nopietns sociālā nodrošinājuma sistēmas 
finansiālā līdzsvara apdraudējums vai 
mērķis saglabāt līdzsvarotu visiem 
pieejamu medicīnas un stacionāro aprūpi.
Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi arī to, ka 
slimnīcu skaits, to ģeogrāfiskais 

(31) Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi, ka 
starp obligātiem vispārējas nozīmes 
iemesliem, kas pamato izņēmumu no 
pārvietošanās brīvības principa 
piemērošanas, var būt arī iespējamais risks, 
ka tiks nopietni apdraudēts sociālās 
drošības sistēmas finansiālais līdzsvars vai 
mērķis saglabāt līdzsvarotu visiem 
pieejamu medicīnisko un stacionāro aprūpi. 
Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi arī to, ka 
slimnīcu skaits, to ģeogrāfiskais 
sadalījums, organizatoriskā uzbūve, 
aprīkojums un telpas vai pat to piedāvāto 
medicīnas pakalpojumu veids ir jautājumi, 
attiecībā uz kuriem jāparedz plānošanas 
iespēja. Šai direktīvai jāizveido iepriekšēju 
atļauju sistēma tādas stacionārās aprūpes 
izmaksu segšanai, kas saņemta citā 
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sadalījums, organizatoriskā uzbūve, 
aprīkojums un telpas vai pat to piedāvāto 
medicīnas pakalpojumu veids ir jautājumi, 
attiecībā uz kuriem jāparedz plānošanas 
iespēja. Šai direktīvai jāizveido iepriekšēju 
atļauju sistēma tādas stacionārās aprūpes 
izmaksu segšanai, kas saņemta citā 
dalībvalstī, ja izpildīti šādi nosacījumi: 
gadījumā, ja aprūpe būtu sniegta minētās 
dalībvalsts teritorijā, tās izmaksas būtu 
uzņēmusies minētās valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēma, un pēc šīs 
direktīvas īstenošanas pacientu 
aizplūšana ļoti nelabvēlīgi ietekmētu vai 
varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt sociālā 
nodrošinājuma sistēmas finansiālo 
līdzsvaru un/vai ļoti nelabvēlīgi ietekmētu 
vai varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt 
slimnīcu nozarē veikto plānošanu un 
racionalizāciju, kas saistīta ar slimnīcu 
atslogošanu, stacionārās aprūpes 
līdzsvarošanu un loģistikas un finanšu 
resursu izšķērdēšanas novēršanu, visiem 
pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā. Precīzam paredzamās pacientu 
aizplūšanas ietekmes novērtējumam 
nepieciešamas sarežģītas aplēses un 
aprēķini, tādēļ direktīva ļauj iepriekšēju 
atļauju sistēmu piemērot arī tad, ja ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka sociālā 
nodrošinājuma sistēma tiks ļoti 
nelabvēlīgi ietekmēta. Tam jāattiecas arī 
uz gadījumiem, kad jau pastāv 
iepriekšējas atļaujas sistēmas, kas ir 
saskaņā ar 8. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Nav pierādījumu, kas apliecina, ka brīvas aprites principu piemērošana neapdraudētu 
veselības aprūpes sistēmu finansiālo ilgtspējību. Apsvēruma pēdējās rindkopās dalībvalstīm ir 
noteikts smags pierādīšanas pienākums attiecībā uz savu veselības aprūpes sistēmu finansiālo 
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ilgtspējību, kurš būtu jāpilda, pirms tās varētu veidot iepriekšēju atļauju sistēmas. Ir jāļauj 
dalībvalstīm veidot iepriekšēju atļauju sistēmas stacionārās aprūpes pakalpojumiem, ja tas ir 
nepieciešams, lai tās varētu pildīt savus pienākumus saistībā ar veselības aprūpes 
pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.

Grozījums Nr. 150
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Pieejamie pierādījumi liecina, ka, 
piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēmā piemērojot brīvas 
aprites principu attiecībā uz veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, netiks ietekmētas 
dalībvalstu veselības sistēmas vai to 
sociālā nodrošinājuma sistēmu finansiālā 
ilgtspēja. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa ir 
atzinusi, ka starp obligātiem vispārējas 
nozīmes iemesliem, kas pamato izņēmumu 
no brīvas pakalpojumu aprites principa 
piemērošanas, var būt arī potenciāls 
nopietns sociālā nodrošinājuma sistēmas 
finansiālā līdzsvara apdraudējums vai 
mērķis saglabāt līdzsvarotu visiem 
pieejamu medicīnas un stacionāro aprūpi. 
Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi arī to, ka 
slimnīcu skaits, to ģeogrāfiskais 
sadalījums, organizatoriskā uzbūve, 
aprīkojums un telpas vai pat to piedāvāto 
medicīnas pakalpojumu veids ir jautājumi, 
attiecībā uz kuriem jāparedz plānošanas 
iespēja. Šai direktīvai jāizveido iepriekšēju 
atļauju sistēma tādas stacionārās aprūpes 
izmaksu segšanai, kas saņemta citā 
dalībvalstī, ja izpildīti šādi nosacījumi: 
gadījumā, ja aprūpe būtu sniegta minētās 
dalībvalsts teritorijā, tās izmaksas būtu 
uzņēmusies minētās valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēma, un pēc šīs 
direktīvas īstenošanas pacientu 
aizplūšana ļoti nelabvēlīgi ietekmētu vai 
varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt sociālā 

(31) Pieejamie pierādījumi liecina, ka, 
piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēmā piemērojot brīvas 
aprites principu attiecībā uz veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, netiks ietekmētas 
dalībvalstu veselības aprūpes sistēmas vai 
to sociālās drošības sistēmu finansiālā 
ilgtspējība. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa 
ir atzinusi, ka starp obligātiem vispārējas 
nozīmes iemesliem, kas pamato izņēmumu 
no brīvas pakalpojumu aprites principa 
piemērošanas, var būt arī iespējamais risks, 
ka tiks nopietni apdraudēts sociālās 
drošības sistēmas finansiālais līdzsvars vai 
mērķis saglabāt līdzsvarotu visiem 
pieejamu medicīnisko un stacionāro aprūpi. 
Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi arī to, ka 
slimnīcu skaits, to ģeogrāfiskais 
sadalījums, organizatoriskā uzbūve, 
aprīkojums un telpas vai pat to piedāvāto 
medicīnas pakalpojumu veids ir jautājumi, 
attiecībā uz kuriem jāparedz plānošanas 
iespēja. Šai direktīvai jāizveido iepriekšēju 
atļauju sistēma tādas stacionārās aprūpes 
izmaksu segšanai, kas saņemta citā 
dalībvalstī. Piederības dalībvalstis 
savlaicīgi un pārredzami precizē 
kritērijus, saskaņā ar kuriem iepriekšēja 
atļauja netiek sniegta obligātu vispārējas 
nozīmes iemeslu dēļ.

Adlib Express Watermark



AM\763902LV.doc 33/69 PE418.320v01-00

LV

nodrošinājuma sistēmas finansiālo 
līdzsvaru un/vai ļoti nelabvēlīgi ietekmētu 
vai varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt 
slimnīcu nozarē veikto plānošanu un 
racionalizāciju, kas saistīta ar slimnīcu 
atslogošanu, stacionārās aprūpes 
līdzsvarošanu un loģistikas un finanšu 
resursu izšķērdēšanas novēršanu, visiem 
pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā. Precīzam paredzamās pacientu 
aizplūšanas ietekmes novērtējumam 
nepieciešamas sarežģītas aplēses un 
aprēķini, tādēļ direktīva ļauj iepriekšēju 
atļauju sistēmu piemērot arī tad, ja ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka sociālā 
nodrošinājuma sistēma tiks ļoti 
nelabvēlīgi ietekmēta. Tam jāattiecas arī 
uz gadījumiem, kad jau pastāv 
iepriekšējas atļaujas sistēmas, kas ir 
saskaņā ar 8. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir saistīts ar šīs pašas autores iesniegto 8. panta 3. punkta grozījumu. Ir skaidri 
jānosaka, kuros gadījumos ir piemērojama prasība saņemt iepriekšēju atļauju ārstniecībai 
citā dalībvalstī, kā arī pamatojums tam, kādēļ iepriekšēja atļauja netiek sniegta, lai neradītu
neskaidrības pacientiem.

Grozījums Nr. 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Pieejamie pierādījumi liecina, ka, 
piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēmā piemērojot brīvas 

(31) Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi, ka 
starp obligātiem vispārējas nozīmes 
iemesliem, kas pamato izņēmumu no 
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aprites principu attiecībā uz veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, netiks ietekmētas 
dalībvalstu veselības sistēmas vai to 
sociālā nodrošinājuma sistēmu finansiālā 
ilgtspēja. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa ir 
atzinusi, ka starp obligātiem vispārējas 
nozīmes iemesliem, kas pamato izņēmumu 
no brīvas pakalpojumu aprites principa 
piemērošanas, var būt arī potenciāls 
nopietns sociālā nodrošinājuma sistēmas 
finansiālā līdzsvara apdraudējums vai 
mērķis saglabāt līdzsvarotu visiem 
pieejamu medicīnas un stacionāro aprūpi. 
Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi arī to, ka 
slimnīcu skaits, to ģeogrāfiskais 
sadalījums, organizatoriskā uzbūve, 
aprīkojums un telpas vai pat to piedāvāto 
medicīnas pakalpojumu veids ir jautājumi, 
attiecībā uz kuriem jāparedz plānošanas 
iespēja. Šai direktīvai jāizveido iepriekšēju 
atļauju sistēma tādas stacionārās aprūpes 
izmaksu segšanai, kas saņemta citā 
dalībvalstī, ja izpildīti šādi nosacījumi: 
gadījumā, ja aprūpe būtu sniegta minētās 
dalībvalsts teritorijā, tās izmaksas būtu 
uzņēmusies minētās valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēma, un pēc šīs 
direktīvas īstenošanas pacientu 
aizplūšana ļoti nelabvēlīgi ietekmētu vai 
varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt sociālā 
nodrošinājuma sistēmas finansiālo 
līdzsvaru un/vai ļoti nelabvēlīgi ietekmētu 
vai varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt 
slimnīcu nozarē veikto plānošanu un 
racionalizāciju, kas saistīta ar slimnīcu 
atslogošanu, stacionārās aprūpes 
līdzsvarošanu un loģistikas un finanšu 
resursu izšķērdēšanas novēršanu, visiem 
pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā. Precīzam paredzamās pacientu 
aizplūšanas ietekmes novērtējumam 
nepieciešamas sarežģītas aplēses un 
aprēķini, tādēļ direktīva ļauj iepriekšēju 
atļauju sistēmu piemērot arī tad, ja ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka sociālā 

brīvas pakalpojumu aprites principa 
piemērošanas, var būt arī iespējamais risks, 
ka tiks nopietni apdraudēts sociālās 
drošības sistēmas finansiālais līdzsvars vai 
mērķis saglabāt līdzsvarotu visiem 
pieejamu medicīnisko un stacionāro aprūpi. 
Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi arī to, ka 
slimnīcu skaits, to ģeogrāfiskais 
sadalījums, organizatoriskā uzbūve, 
aprīkojums un telpas vai pat to piedāvāto 
medicīnas pakalpojumu veids ir jautājumi, 
attiecībā uz kuriem jāparedz plānošanas 
iespēja. Tāpēc šai direktīvai jāizveido 
iepriekšēju atļauju sistēma tādas 
stacionārās un specializētās aprūpes 
izmaksu segšanai, kas saņemta citā 
dalībvalstī. Tam jāattiecas arī uz 
gadījumiem, kad jau pastāv iepriekšējas 
atļaujas sistēmas, kas ir saskaņā ar 8. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.
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nodrošinājuma sistēma tiks ļoti 
nelabvēlīgi ietekmēta. Tam jāattiecas arī 
uz gadījumiem, kad jau pastāv iepriekšējas 
atļaujas sistēmas, kas ir saskaņā ar 8. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. fr

Pamatojums

Ir pāragri spriest, kā šīs direktīvas piemērošana varētu ietekmēt dalībvalstu veselības aprūpes 
sistēmas. Ir jāizvairās plašāk interpretēt Tiesas nolēmumu un vēlreiz jāapstiprina, ka 
joprojām ir vajadzīga iepriekšēja atļauja veselības aprūpes saņemšanai dalībvalstī, kas nav 
pacienta piederības dalībvalsts.

Grozījums Nr. 152
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Pieejamie pierādījumi liecina, ka, 
piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēmā piemērojot brīvas 
aprites principu attiecībā uz veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, netiks ietekmētas 
dalībvalstu veselības sistēmas vai to 
sociālā nodrošinājuma sistēmu finansiālā 
ilgtspēja. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa ir 
atzinusi, ka starp obligātiem vispārējas 
nozīmes iemesliem, kas pamato izņēmumu 
no brīvas pakalpojumu aprites principa 
piemērošanas, var būt arī potenciāls 
nopietns sociālā nodrošinājuma sistēmas 
finansiālā līdzsvara apdraudējums vai 
mērķis saglabāt līdzsvarotu visiem 
pieejamu medicīnas un stacionāro aprūpi. 
Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi arī to, ka 
slimnīcu skaits, to ģeogrāfiskais 
sadalījums, organizatoriskā uzbūve, 
aprīkojums un telpas vai pat to piedāvāto 
medicīnas pakalpojumu veids ir jautājumi, 
attiecībā uz kuriem jāparedz plānošanas 

(31) Pieejamie pierādījumi liecina, ka, 
piederības dalībvalsts veselības 
apdrošināšanas sistēmā piemērojot brīvas 
aprites principu attiecībā uz veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, netiks ietekmētas 
dalībvalstu veselības aprūpes sistēmas vai 
to sociālās drošības sistēmu finansiālā 
ilgtspējība. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa
ir atzinusi, ka starp obligātiem vispārējas 
nozīmes iemesliem, kas pamato izņēmumu 
no brīvas pakalpojumu aprites principa 
piemērošanas, var būt arī iespējamais risks, 
ka tiks nopietni apdraudēts sociālās 
drošības sistēmas finansiālais līdzsvars vai 
mērķis saglabāt līdzsvarotu visiem 
pieejamu medicīnisko un stacionāro aprūpi. 
Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi arī to, ka 
slimnīcu skaits, to ģeogrāfiskais 
sadalījums, organizatoriskā uzbūve, 
aprīkojums un telpas vai pat to piedāvāto 
medicīnas pakalpojumu veids ir jautājumi, 
attiecībā uz kuriem jāparedz plānošanas 
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iespēja. Šai direktīvai jāizveido iepriekšēju 
atļauju sistēma tādas stacionārās aprūpes 
izmaksu segšanai, kas saņemta citā 
dalībvalstī, ja izpildīti šādi nosacījumi: 
gadījumā, ja aprūpe būtu sniegta minētās 
dalībvalsts teritorijā, tās izmaksas būtu 
uzņēmusies minētās valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēma, un pēc šīs 
direktīvas īstenošanas pacientu 
aizplūšana ļoti nelabvēlīgi ietekmētu vai 
varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt sociālā 
nodrošinājuma sistēmas finansiālo 
līdzsvaru un/vai ļoti nelabvēlīgi ietekmētu 
vai varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt 
slimnīcu nozarē veikto plānošanu un 
racionalizāciju, kas saistīta ar slimnīcu 
atslogošanu, stacionārās aprūpes 
līdzsvarošanu un loģistikas un finanšu 
resursu izšķērdēšanas novēršanu, visiem 
pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā. Precīzam paredzamās pacientu 
aizplūšanas ietekmes novērtējumam 
nepieciešamas sarežģītas aplēses un 
aprēķini, tādēļ direktīva ļauj iepriekšēju 
atļauju sistēmu piemērot arī tad, ja ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka sociālā 
nodrošinājuma sistēma tiks ļoti 
nelabvēlīgi ietekmēta. Tam jāattiecas arī 
uz gadījumiem, kad jau pastāv iepriekšējas 
atļaujas sistēmas, kas ir saskaņā ar 8. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

iespēja. Šai direktīvai jāizveido iepriekšēju 
atļauju sistēma tādas stacionārās un 
specializētās aprūpes izmaksu segšanai, kas 
saņemta citā dalībvalstī, ja izpildīti šādi 
nosacījumi: ārstēšanu nevar veikt 
piederības dalībvalstī pārāk garu 
gaidīšanas sarakstu dēļ; pacienti dzīvo 
pierobežas rajonos; ārstējamā saslimšana 
ir reta, un ir vajadzīgi ļoti specializēti 
terapijas veidi, vai ja aprūpi sniedz 
saskaņā ar līgumiem, ko noslēguši 
veselības apdrošināšanas fondi un 
ārvalstu veselības aprūpes iestādes. Tam 
jāattiecas arī uz gadījumiem, kad jau pastāv 
iepriekšējas atļaujas sistēmas, kas ir 
saskaņā ar 8. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or. nl

Pamatojums

Saistīts ar 8. panta 3. punkta pielāgošanu.
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Grozījums Nr. 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 
judikatūru, dalībvalstis var noteikt, ka ir 
jāsaņem iepriekšēja atļauja gadījumos, 
kad valsts sistēmai tiek prasīts segt 
izdevumus par citā dalībvalstī sniegtu 
stacionāro aprūpi. Šāda prasība ir 
jāuzskata par saprātīgu un nepieciešamu 
soli. Tādā gadījumā slimnīcu skaits, to 
ģeogrāfiskais izvietojums, organizatoriskā 
struktūra, aprīkojums un telpas, un pat 
tas, kāda veida medicīniskos 
pakalpojumus tās var piedāvāt, ir 
jautājumi, kurus vajadzētu būt iespējai 
risināt, veicot vispārēju plānošanu, lai 
apmierinātu dažādas vajadzības. Šāda 
plānošana jāveic, pirmkārt, lai 
nodrošinātu, ka attiecīgajā dalībvalstī 
pastāvīgi ir pieejams līdzsvarots efektīvu 
stacionāro ārstniecības pakalpojumu 
klāsts. Otrkārt, tai ir jāveicina resursu 
racionāla izmantošana, tā nodrošinot 
finanšu, tehnisko un cilvēkresursu sociāli 
lietderīgu izmantošanu.

Or. es

Pamatojums

Iepriekšēju atļauju, iespējams, var uztvert kā pārrobežu mobilitātes tiesību ierobežojumu, lai 
gan patiesībā tā ir drošības garantija ikvienam pilsonim, arī tiem, kuri neizbrauc no valsts.

Priekšlikums varētu ietekmēt apstākļus, kādos lielākā daļa pilsoņu, kuri izvēlas nedoties uz 
citu dalībvalsti, saņem veselības aprūpes pakalpojumus, jo tas var ietekmēt veselības aprūpes 
organizēšanu un plānošanu tajā dalībvalstī, kura uzņem pacientu no citas valsts.
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Grozījums Nr. 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Paturot prātā Eiropas veselības 
aprūpes sistēmu un finansēšanas shēmu 
dažādību, kas ļauj uzskatīt, ka daudzām 
dalībvalstīm būs problemātiski transponēt 
šo direktīvu savos tiesību aktos, ir 
jānodrošina iespējas piemērot elastīgu 
pieeju īstenošanas pasākumiem.

Or. es

Pamatojums

Ir jānodrošina iespējas, īstenojot direktīvu, veikt pielāgojumus un piemērot elastīgu pieeju.

Grozījums Nr. 155
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Katrā ziņā, ja dalībvalsts ir nolēmusi 
izveidot sistēmu, saskaņā ar kuru ir 
jāsaņem iepriekšēja atļauja, lai saņemtu 
izdevumu atlīdzību par stacionāro vai 
specializēto aprūpi, kas citās dalībvalstīs 
sniegta saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem, izdevumi par šādu citā 
dalībvalstī sniegtu aprūpi piederības 
dalībvalstij ir jāatlīdzina tādā apmērā, kādā 
tie tiktu atlīdzināti gadījumā, ja identiska 
vai līdzīga veselības aprūpe tiktu sniegta 
piederības dalībvalstī, bet nepārsniedzot 
saņemtās veselības aprūpes faktiskās 
izmaksas. Tomēr, pastāvot Regulas (EK) 
Nr. 1408/71 22. panta 2. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem, atļauja 

(32) Ar iepriekšēju atļauju, atbilstoši šīs 
direktīvas noteikumiem par izdevumu 
atlīdzību par stacionāro vai specializēto 
aprūpi, kas sniegta citās dalībvalstīs, 
izdevumi par šādu citā dalībvalstī sniegtu 
aprūpi ir jāatlīdzina arī piederības 
dalībvalstij tādā apmērā, kādā tie tiktu 
atlīdzināti gadījumā, ja identiska vai 
līdzīga veselības aprūpe tiktu sniegta 
piederības dalībvalstī, bet nepārsniedzot 
saņemtās veselības aprūpes faktiskās 
izmaksas. Tomēr, pastāvot Regulas (EK) 
Nr. 1408/71 22. panta 2. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem, atļauja 
jāsniedz un pabalsti jāpiešķir saskaņā ar 
minēto regulu. Tas jo īpaši attiecas uz 
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jāsniedz un pabalsti jāpiešķir saskaņā ar 
minēto regulu. Tas jo īpaši attiecas uz 
gadījumiem, kad atļauju sniedz pēc 
pieprasījuma administratīvas izskatīšanas 
vai izskatīšanas tiesā un attiecīgā persona ir 
saņēmusi ārstniecību citā dalībvalstī. Tādā 
gadījumā šīs direktīvas 6., 7., 8., un 
9. pantu nepiemēro. Minētais noteikums ir 
saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
judikatūru, kurā noteikts, ka pacientiem, 
kuri saņēmuši atļaujas atteikumu, kas pēc 
tam atzīts par nepamatotu, ir tiesības 
saņemt citā dalībvalstī saņemtas 
ārstniecības izmaksu atlīdzību pilnā 
apmērā saskaņā ar noteikumiem 
ārstniecības dalībvalsts tiesību aktos.

gadījumiem, kad atļauju sniedz pēc 
pieprasījuma administratīvas izskatīšanas 
vai izskatīšanas tiesā un attiecīgā persona ir 
saņēmusi ārstniecību citā dalībvalstī. Tādā 
gadījumā šīs direktīvas 6., 7., 8., un 
9. pantu nepiemēro. Minētais noteikums ir 
saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
judikatūru, kurā noteikts, ka pacientiem, 
kuri, pieprasot atļauju, saņēmuši 
atteikumu, kas pēc tam atzīts par 
nepamatotu, ir tiesības saņemt citā 
dalībvalstī saņemtas ārstniecības izmaksu 
atlīdzību pilnā apmērā saskaņā ar 
ārstniecības dalībvalsts tiesību aktu
noteikumiem.

Or. nl

Pamatojums

Saistīts ar 8. panta 3. punkta pielāgošanu.

Grozījums Nr. 156
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lēmumam par šādu valsts 
kontaktpunktu veidu un skaitu jābūt 
dalībvalstu ziņā. Valsts kontaktpunktus var 
arī iekļaut pastāvošajos informācijas 
centros vai tādējādi papildināt informācijas 
centru darbības, ja vien pārrobežu 
veselības aprūpes valsts kontaktpunkta 
funkcija ir skaidri norādīta. Jānodrošina, lai 
valsts kontaktpunktiem būtu pienācīgs 
aprīkojums, lai sniegtu informāciju par 
pārrobežu veselības aprūpes būtiskajiem 
aspektiem un vajadzības gadījumā —
praktisku palīdzību pacientiem. Komisijai 
ir jāsadarbojas ar dalībvalstīm, lai 

(36) Lēmums par šādu valsts kontaktpunktu 
veidu un skaitu ir jāpieņem dalībvalstīm. 
Valsts kontaktpunktus var arī iekļaut 
pastāvošajos informācijas centros vai 
tādējādi papildināt informācijas centru 
darbības, ja vien pārrobežu veselības 
aprūpes valsts kontaktpunkta funkcija ir 
skaidri norādīta. Jānodrošina, lai valsts 
kontaktpunktiem būtu pienācīgs 
aprīkojums, kas ļauj tiem sniegt
informāciju par pārrobežu veselības 
aprūpes būtiskajiem aspektiem un 
vajadzības gadījumā — praktisku palīdzību 
pacientiem. Dalībvalstīm ir jānodrošina 
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vienkāršotu sadarbību attiecībā uz 
pārrobežu veselības aprūpes 
kontaktpunktiem, attiecīgo informāciju 
darot pieejamu arī Kopienas mērogā, 
piemēram, izmantojot Eiropas veselības 
portālu. Valsts kontaktpunktu pastāvēšana 
neliedz dalībvalstīm dibināt citus saistītus 
kontaktpunktus reģionālā vai vietējā 
mērogā, ja to prasa konkrētās veselības 
sistēmas īpaša uzbūve.

veselības aprūpes speciālistu pārstāvības 
struktūru līdzdalība šajos pasākumos.
Valsts kontaktpunktu pastāvēšana neliedz 
dalībvalstīm dibināt citus saistītus 
kontaktpunktus reģionu vai vietējā līmenī, 
ja to prasa konkrētās veselības sistēmas 
īpašā organizatoriskā struktūra. Valsts 
kontaktpunktiem ir jābūt iespējai sniegt 
pacientiem vajadzīgo informāciju par 
pārrobežu veselības aprūpi, kā arī palīdzēt 
viņiem. Juridiskas konsultācijas netiek 
sniegtas.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Maria Berger

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Katrā ziņā, ja dalībvalsts ir nolēmusi 
izveidot sistēmu, saskaņā ar kuru ir 
jāsaņem iepriekšēja atļauja, lai saņemtu 
izdevumu atlīdzību par stacionāro vai 
specializēto aprūpi, kas citās dalībvalstīs 
sniegta saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem, izdevumi par šādu citā 
dalībvalstī sniegtu aprūpi piederības 
dalībvalstij ir jāatlīdzina tādā apmērā, 
kādā tie tiktu atlīdzināti gadījumā, ja 
identiska vai līdzīga veselības aprūpe tiktu 
sniegta piederības dalībvalstī, bet 
nepārsniedzot saņemtās veselības aprūpes 
faktiskās izmaksas. Tomēr, pastāvot 
Regulas (EK) Nr. 1408/71 22. panta 
2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, 
atļauja jāsniedz un pabalsti jāpiešķir 
saskaņā ar minēto regulu. Tas jo īpaši 
attiecas uz gadījumiem, kad atļauju sniedz 
pēc pieprasījuma administratīvas 
izskatīšanas vai izskatīšanas tiesā un 
attiecīgā persona ir saņēmusi ārstniecību 
citā dalībvalstī. Tādā gadījumā šīs 

(32) Katrā ziņā, ja dalībvalsts ir nolēmusi 
izveidot sistēmu, saskaņā ar kuru ir 
jāsaņem iepriekšēja atļauja, lai saņemtu 
izdevumu atlīdzību par stacionāro vai 
specializēto aprūpi, kas citās dalībvalstīs 
sniegta saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem, izdevumi par šādu citā 
dalībvalstī sniegtu aprūpi ir jāatlīdzina arī 
piederības dalībvalstij. Tomēr, pastāvot 
Regulas (EK) Nr. 1408/71 22. panta 
2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, 
atļauja jāsniedz un pabalsti jāpiešķir 
saskaņā ar minēto regulu. Tas jo īpaši 
attiecas uz gadījumiem, kad atļauju sniedz 
pēc pieprasījuma administratīvas 
izskatīšanas vai izskatīšanas tiesā un 
attiecīgā persona ir saņēmusi ārstniecību 
citā dalībvalstī. Tādā gadījumā šīs 
direktīvas 6., 7., 8., un 9. pantu nepiemēro. 
Minētais noteikums ir saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Tiesas judikatūru, kurā noteikts, 
ka pacientiem, kuri, pieprasot atļauju,
saņēmuši atteikumu, kas pēc tam atzīts par 
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direktīvas 6., 7., 8., un 9. pantu nepiemēro. 
Minētais noteikums ir saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Tiesas judikatūru, kurā noteikts, 
ka pacientiem, kuri saņēmuši atļaujas
atteikumu, kas pēc tam atzīts par 
nepamatotu, ir tiesības saņemt citā 
dalībvalstī saņemtas ārstniecības izmaksu 
atlīdzību pilnā apmērā saskaņā ar 
noteikumiem ārstniecības dalībvalsts 
tiesību aktos.

nepamatotu, ir tiesības saņemt citā 
dalībvalstī saņemtas ārstniecības izmaksu 
atlīdzību pilnā apmērā saskaņā ar 
ārstniecības dalībvalsts tiesību aktu
noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Lai neapdraudētu ārstniecības dalībvalstu veselības aprūpes sistēmu pamata finanšu 
principus, ir jānovērtē faktiskās izmaksas ārstniecības dalībvalstī.

Grozījums Nr. 158
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Katrā ziņā, ja dalībvalsts ir nolēmusi 
izveidot sistēmu, saskaņā ar kuru ir 
jāsaņem iepriekšēja atļauja, lai saņemtu 
izdevumu atlīdzību par stacionāro vai 
specializēto aprūpi, kas citās dalībvalstīs 
sniegta saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem, izdevumi par šādu citā 
dalībvalstī sniegtu aprūpi piederības 
dalībvalstij ir jāatlīdzina tādā apmērā, kādā 
tie tiktu atlīdzināti gadījumā, ja identiska 
vai līdzīga veselības aprūpe tiktu sniegta 
piederības dalībvalstī, bet nepārsniedzot 
saņemtās veselības aprūpes faktiskās 
izmaksas. Tomēr, pastāvot Regulas (EK) 
Nr. 1408/71 22. panta 2. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem, atļauja 
jāsniedz un pabalsti jāpiešķir saskaņā ar 
minēto regulu. Tas jo īpaši attiecas uz 
gadījumiem, kad atļauju sniedz pēc 

(32) Katrā ziņā, ja dalībvalsts ir nolēmusi 
izveidot sistēmu, saskaņā ar kuru ir 
jāsaņem iepriekšēja atļauja, lai saņemtu 
izdevumu atlīdzību par stacionāro vai 
specializēto aprūpi, kas citās dalībvalstīs 
sniegta saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem, izdevumi par šādu citā 
dalībvalstī sniegtu aprūpi piederības 
dalībvalstij ir jāatlīdzina tādā apmērā, kādā 
tie tiktu atlīdzināti gadījumā, ja šī veselības 
aprūpe tiktu sniegta piederības dalībvalstī, 
bet nepārsniedzot saņemtās veselības 
aprūpes faktiskās izmaksas. Tomēr, 
pastāvot Regulas (EK) Nr. 1408/71 
22. panta 2. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem, atļauja jāsniedz un pabalsti 
jāpiešķir saskaņā ar minēto regulu. Tas jo 
īpaši attiecas uz gadījumiem, kad atļauju 
sniedz pēc pieprasījuma administratīvas 
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pieprasījuma administratīvas izskatīšanas 
vai izskatīšanas tiesā un attiecīgā persona ir 
saņēmusi ārstniecību citā dalībvalstī. Tādā 
gadījumā šīs direktīvas 6., 7., 8., un 
9. pantu nepiemēro. Minētais noteikums ir 
saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
judikatūru, kurā noteikts, ka pacientiem, 
kuri saņēmuši atļaujas atteikumu, kas pēc 
tam atzīts par nepamatotu, ir tiesības 
saņemt citā dalībvalstī saņemtas 
ārstniecības izmaksu atlīdzību pilnā 
apmērā saskaņā ar noteikumiem 
ārstniecības dalībvalsts tiesību aktos.

izskatīšanas vai izskatīšanas tiesā un 
attiecīgā persona ir saņēmusi ārstniecību 
citā dalībvalstī. Tādā gadījumā šīs 
direktīvas 6., 7., 8., un 9. pantu nepiemēro. 
Minētais noteikums ir saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Tiesas judikatūru, kurā noteikts, 
ka pacientiem, kuri, pieprasot atļauju,
saņēmuši atteikumu, kas pēc tam atzīts par 
nepamatotu, ir tiesības saņemt citā 
dalībvalstī saņemtas ārstniecības izmaksu 
atlīdzību pilnā apmērā saskaņā ar 
ārstniecības dalībvalsts tiesību aktu
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Frāze „identiska vai līdzīga” veselības aprūpe ir juridiski neskaidra, un tā jāsvītro.

Grozījums Nr. 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dalībvalstu izveidotajām procedūrām 
attiecībā uz pārrobežu veselības aprūpi ir 
jāgarantē pacientiem objektivitāte, 
nediskriminācija un pārredzamība, 
nodrošinot to, ka valsts iestāžu lēmumi tiek 
pieņemti laikus un to pieņemšanā ir 
pienācīgi ievēroti šie vispārīgie principi un 
katra atsevišķā gadījuma konkrētie 
apstākļi. Tas attiecas arī uz tādu veselības 
aprūpes izdevumu faktisko atlīdzināšanu, 
kas citā dalībvalstī radušies pēc pacienta 
atgriešanās. Ir lietderīgi noteikt, ka 
pacientiem lēmums par pārrobežu 
veselības aprūpi parasti ir jāuzzina 
piecpadsmit kalendāra dienu laikā. Tomēr 
šim laikposmam jābūt īsākam, ja tam 
iemesls ir konkrētās ārstniecības 

(33) Dalībvalstu izveidotajām procedūrām 
attiecībā uz pārrobežu veselības aprūpi ir 
jāgarantē pacientiem objektivitāte, 
nediskriminācija un pārredzamība, 
nodrošinot to, ka valsts iestāžu lēmumi tiek 
pieņemti laikus un to pieņemšanā ir 
pienācīgi ievēroti šie vispārīgie principi un 
katra atsevišķā gadījuma konkrētie 
apstākļi, laikposmu saīsinot, ja 
pamatojums tam ir pacienta veselības 
stāvoklis un steidzami veicama ārstēšana. 
Tas attiecas arī uz tādu veselības aprūpes 
izdevumu faktisko atlīdzināšanu, kas citā 
dalībvalstī radušies pēc pacienta 
atgriešanās. Ir lietderīgi noteikt, ka 
pacientiem lēmums par pārrobežu 
veselības aprūpi parasti ir jāuzzina 

Adlib Express Watermark



AM\763902LV.doc 43/69 PE418.320v01-00

LV

steidzamība. Nekādā ziņā šie vispārīgie 
noteikumi nedrīkst skart atzīšanas 
procedūras un noteikumus pakalpojumu 
jomā, kas paredzēti Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu.

piecpadsmit kalendāro dienu laikā.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai šī apsvēruma noteikumus vairāk saskaņotu ar teksta redakciju. 
Atsauce uz Direktīvu 2005/36/EK ir svītrota, jo šāda atsauce ir iekļauta 37. un 
37.a apsvēruma grozījumos.

Grozījums Nr. 160
Colm Burke

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dalībvalstu izveidotajām procedūrām 
attiecībā uz pārrobežu veselības aprūpi ir 
jāgarantē pacientiem objektivitāte, 
nediskriminācija un pārredzamība, 
nodrošinot to, ka valsts iestāžu lēmumi tiek 
pieņemti laikus un to pieņemšanā ir 
pienācīgi ievēroti šie vispārīgie principi un 
katra atsevišķā gadījuma konkrētie 
apstākļi. Tas attiecas arī uz tādu veselības 
aprūpes izdevumu faktisko atlīdzināšanu, 
kas citā dalībvalstī radušies pēc pacienta 
atgriešanās. Ir lietderīgi noteikt, ka 
pacientiem lēmums par pārrobežu 
veselības aprūpi parasti ir jāuzzina
piecpadsmit kalendāra dienu laikā. Tomēr 
šim laikposmam jābūt īsākam, ja tam 
iemesls ir konkrētās ārstniecības 
steidzamība. Nekādā ziņā šie vispārīgie 
noteikumi nedrīkst skart atzīšanas 
procedūras un noteikumus pakalpojumu 
jomā, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 

(33) Dalībvalstu izveidotajām procedūrām 
attiecībā uz pārrobežu veselības aprūpi ir 
jāgarantē pacientiem objektivitāte, 
nediskriminācija un pārredzamība, 
nodrošinot to, ka valsts iestāžu lēmumi tiek 
pieņemti laikus un to pieņemšanā ir 
pienācīgi ievēroti šie vispārīgie principi un 
katra atsevišķā gadījuma konkrētie 
apstākļi. Tas attiecas arī uz tādu veselības 
aprūpes izdevumu faktisko atlīdzināšanu, 
kas citā dalībvalstī radušies pēc pacienta 
atgriešanās. Pacientiem lēmums par 
pārrobežu veselības aprūpi parasti ir 
jāuzzina piecpadsmit kalendāro dienu 
laikā. Tomēr šim laikposmam jābūt 
īsākam, ja to pamato konkrētās ārstniecības 
steidzamība. Nekādā ziņā šie vispārīgie 
noteikumi nedrīkst skart atzīšanas 
procedūras un noteikumus pakalpojumu 
jomā, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 7. septembra 
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Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu.

Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir maza, taču nozīmīga demogrāfiskā grupa, kuras locekļiem ir dzīvesvietas vairākās 
dalībvalstīs. Tāpēc šīm personām ir jābūt tiesīgām saņemt ambulatoro aprūpi, piemēram, 
aprūpi atveseļošanās periodā, aprūpi mājās utt., tikai tādā gadījumā, ja šādus pašus aprūpes 
pakalpojumus sedz viņu apdrošināšana piederības dalībvalstī.

Grozījums Nr. 161
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Pacientam, kurš saņem veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā viņš 
ir apdrošināts, ir ļoti svarīgi iepriekš zināt, 
kuri ir piemērojamie noteikumi. Tāda pati 
skaidrība nepieciešama gadījumos, kad 
veselības aprūpes sniedzēji uz laiku 
pārceļas uz citu dalībvalsti, lai tur sniegtu 
veselības pakalpojumus, vai pāri robežām 
sniegtas veselības aprūpes gadījumos. 
Šādos gadījumos piemēro tos veselības 
aprūpi reglamentējošos noteikumus, kas ir 
spēkā ārstniecības dalībvalstī, saskaņā ar 
5. pantā izklāstītajiem vispārīgajiem 
principiem un ievērojot to, ka saskaņā ar 
Līguma 152. panta 5. punktu veselības 
pakalpojumu un medicīniskās aprūpes 
organizēšana un sniegšana ir dalībvalstu 
kompetencē. Šis noteikums ļaus pacientam 
izdarīt informētu izvēli un novērsīs 
neskaidrības un pārpratumus. Turklāt tas 
veicinās pacientu un veselības aprūpes 
sniedzēja savstarpēju uzticēšanos. 

(35) Pacientam, kurš saņem veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā viņš 
ir apdrošināts, ir ļoti svarīgi iepriekš zināt, 
kuri ir piemērojamie noteikumi. Tāda pati 
skaidrība nepieciešama pārrobežu
veselības aprūpes gadījumos. Šādos 
gadījumos piemēro tos veselības aprūpi 
reglamentējošos noteikumus, kas ir spēkā 
ārstniecības dalībvalstī, saskaņā ar 5. pantā 
izklāstītajiem vispārīgajiem principiem un 
ievērojot to, ka saskaņā ar Līguma 
152. panta 5. punktu veselības 
pakalpojumu un medicīniskās aprūpes 
organizēšana un sniegšana ir dalībvalstu 
kompetencē. Šis noteikums ļaus pacientam 
izdarīt informētu izvēli un novērsīs 
neskaidrības un pārpratumus. Turklāt tas 
veicinās pacienta un veselības aprūpes 
sniedzēja savstarpēju uzticēšanos.

Or. pt
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Grozījums Nr. 162
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Katras dalībvalsts pienākums ir 
noteikt valsts veselības aprūpes 
pakalpojumu tīklus, kas būtu brīvi 
pieejami pacientiem no jebkuras 
dalībvalsts, garantējot obligāto kvalitātes 
un drošības līmeni, kura nodrošināšanai 
ir vajadzīgs ārstniecības procesu 
sertifikācijas mehānisms. Šo sertifikāciju 
varētu veikt noteiktas starptautiskas 
iestādes, kas novērtētu valsts un privāto 
veselības aprūpes sistēmu kvalitātes un 
drošības elementus, kā arī ilgtspējības 
kritērijus. Varētu izveidot Eiropas mēroga 
padomi, kuras sastāvā būtu dalībvalstu un 
pacientu ietekmīgāko apvienību pārstāvji 
un kuras uzdevums būtu uzraudzīt un 
kontrolēt dalībvalstu nodrošināto 
īstenošanas procesu. 

Or. en

Pamatojums

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.
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Grozījums Nr. 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai apzinātu iekšējā tirgus potenciālu 
pārrobežu veselības aprūpes jomā, ir
nepieciešama dažādu dalībvalstu 
pakalpojumu sniedzēju, pircēju un 
regulatoru sadarbība valsts, reģionālā vai 
vietējā mērogā, tādējādi panākot drošu, 
augstas kvalitātes un efektīvu pārrobežu 
aprūpi. Tas jo īpaši attiecas uz sadarbību 
pierobežas apgabalos, kur pārrobežu 
pakalpojumu sniegšana varētu būt 
visefektīvākais līdzeklis, kā vietējos 
iedzīvotājus nodrošināt ar veselības 
pakalpojumiem, bet tam ir nepieciešama 
dažādu dalībvalstu veselības sistēmu 
sadarbība, lai nodrošinātu ilgstošu 
pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. Šāda 
sadarbība var būt saistīta ar kopīgu 
plānošanu, savstarpēju atzīšanu vai 
procedūru vai standartu pieņemšanu, 
attiecīgo valsts informācijas un saziņas 
tehnoloģijas sistēmu saderību, praktiskiem 
mehānismiem, lai nodrošinātu aprūpes 
turpināšanos, vai tādas pārrobežu 
veselības aprūpes praktisku 
vienkāršošanu, ko veselības nozares 
darbinieki veic īslaicīgi vai dažos 
gadījumos. Direktīva 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju savstarpēju 
atzīšanu nosaka, ka īslaicīgu vai 
gadījuma rakstura pakalpojumu 
sniegšanu citā dalībvalstī, arī ja 
pakalpojumu sniedz veselības nozares 
darbinieki, nedrīkst ierobežot tādu 
iemeslu dēļ, kas saistīti ar profesionālo 
kvalifikāciju, ja vien to neparedz īpaši 
Kopienas tiesību aktu noteikumi. Šī 
direktīva neskar attiecīgos 
Direktīvas 2005/36/EK noteikumus.

(37) Ir nepieciešama dažādu dalībvalstu 
pakalpojumu sniedzēju, pircēju un 
regulatoru sadarbība valsts, reģionu vai 
vietējā mērogā, tādējādi panākot drošu, 
augstas kvalitātes un efektīvu pārrobežu 
aprūpi. Tas jo īpaši attiecas uz sadarbību 
pierobežas apgabalos, kur pārrobežu 
veselības aprūpes sniegšana varētu būt 
efektīvs līdzeklis, kā vietējos iedzīvotājus 
nodrošināt ar veselības aprūpi, bet tam ir 
nepieciešama dažādu dalībvalstu veselības 
aprūpes sistēmu sadarbība, lai nodrošinātu 
ilgstošu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. 
Šāda sadarbība var būt saistīta ar kopīgu 
plānošanu, savstarpēju atzīšanu vai
procedūru vai standartu pieņemšanu, 
attiecīgo valsts informācijas un saziņas 
tehnoloģijas sistēmu saderību, praktiskiem 
mehānismiem, lai nodrošinātu aprūpes 
nepārtrauktību.

Or. en
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Pamatojums

Ierosināto direktīvu ir paredzēts attiecināt tikai uz pārrobežu sadarbību un pacientu 
mobilitātes gadījumiem, t. i., gadījumiem, kad atsevišķi pacienti izvēlas saņemt veselības 
aprūpi ārzemēs.

Grozījums Nr. 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai apzinātu iekšējā tirgus potenciālu 
pārrobežu veselības aprūpes jomā, ir
nepieciešama dažādu dalībvalstu 
pakalpojumu sniedzēju, pircēju un 
regulatoru sadarbība valsts, reģionālā vai 
vietējā mērogā, tādējādi panākot drošu, 
augstas kvalitātes un efektīvu pārrobežu 
aprūpi. Tas jo īpaši attiecas uz sadarbību 
pierobežas apgabalos, kur pārrobežu 
pakalpojumu sniegšana varētu būt 
visefektīvākais līdzeklis, kā vietējos 
iedzīvotājus nodrošināt ar veselības 
pakalpojumiem, bet tam ir nepieciešama 
dažādu dalībvalstu veselības sistēmu 
sadarbība, lai nodrošinātu ilgstošu 
pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. Šāda 
sadarbība var būt saistīta ar kopīgu 
plānošanu, savstarpēju atzīšanu vai 
procedūru vai standartu pieņemšanu, 
attiecīgo valsts informācijas un saziņas 
tehnoloģijas sistēmu saderību, praktiskiem 
mehānismiem, lai nodrošinātu aprūpes 
turpināšanos, vai tādas pārrobežu veselības 
aprūpes praktisku vienkāršošanu, ko 
veselības nozares darbinieki veic īslaicīgi 
vai dažos gadījumos. 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu nosaka, 
ka īslaicīgu vai gadījuma rakstura 
pakalpojumu sniegšanu citā dalībvalstī, 
arī ja pakalpojumu sniedz veselības 
nozares darbinieki, nedrīkst ierobežot 

(37) Ir nepieciešama dažādu dalībvalstu 
pakalpojumu sniedzēju, pircēju un 
regulatoru sadarbība valsts, reģionu vai 
vietējā mērogā, tādējādi panākot drošu, 
augstas kvalitātes un efektīvu pārrobežu 
aprūpi. Tas jo īpaši attiecas uz sadarbību 
pierobežas apgabalos, kur pārrobežu 
pakalpojumu sniegšana varētu būt 
visefektīvākais līdzeklis, kā vietējos 
iedzīvotājus nodrošināt ar veselības 
aprūpes pakalpojumiem, bet tam ir 
nepieciešama dažādu dalībvalstu veselības 
aprūpes sistēmu sadarbība, lai nodrošinātu 
ilgstošu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. 
Šāda sadarbība var būt saistīta ar kopīgu 
plānošanu, savstarpēju atzīšanu vai 
procedūru vai standartu pieņemšanu, 
attiecīgo valsts informācijas un saziņas 
tehnoloģijas sistēmu saderību, praktiskiem 
mehānismiem, lai nodrošinātu aprūpes 
nepārtrauktību, vai tādas pārrobežu 
veselības aprūpes praktisku vienkāršošanu, 
ko veselības aprūpes speciālisti veic 
īslaicīgi vai dažos gadījumos.
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tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar 
profesionālo kvalifikāciju, ja vien to 
neparedz īpaši Kopienas tiesību aktu 
noteikumi. Šī direktīva neskar attiecīgos 
Direktīvas 2005/36/EK noteikumus.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā šī direktīva attiecas uz visu veidu aprūpi, norāde uz pārrobežu veselības aprūpes 
iekšējo tirgu ir maldinoša.

Attiecīgā teksta daļa ir pārcelta uz jauno 37.a apsvērumu, kur jāsniedz precīzāks 
formulējums.

Grozījums Nr. 165
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai apzinātu iekšējā tirgus potenciālu
pārrobežu veselības aprūpes jomā, ir 
nepieciešama dažādu dalībvalstu 
pakalpojumu sniedzēju, pircēju un 
regulatoru sadarbība valsts, reģionālā vai 
vietējā mērogā, tādējādi panākot drošu, 
augstas kvalitātes un efektīvu pārrobežu 
aprūpi. Tas jo īpaši attiecas uz sadarbību 
pierobežas apgabalos, kur pārrobežu 
pakalpojumu sniegšana varētu būt 
visefektīvākais līdzeklis, kā vietējos 
iedzīvotājus nodrošināt ar veselības 
pakalpojumiem, bet tam ir nepieciešama 
dažādu dalībvalstu veselības sistēmu 
sadarbība, lai nodrošinātu ilgstošu 
pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. Šāda 
sadarbība var būt saistīta ar kopīgu 
plānošanu, savstarpēju atzīšanu vai 
procedūru vai standartu pieņemšanu, 
attiecīgo valsts informācijas un saziņas 
tehnoloģijas sistēmu saderību, praktiskiem 
mehānismiem, lai nodrošinātu aprūpes 

(37) Pārrobežu veselības aprūpes jomā ir 
nepieciešama dažādu dalībvalstu 
pakalpojumu sniedzēju, pircēju un 
regulatoru sadarbība valsts, reģionu vai 
vietējā mērogā, tādējādi panākot drošu, 
augstas kvalitātes un efektīvu pārrobežu 
aprūpi. Tas jo īpaši attiecas uz sadarbību 
pierobežas apgabalos, kur pārrobežu 
pakalpojumu sniegšana varētu būt 
visefektīvākais līdzeklis, kā vietējos 
iedzīvotājus nodrošināt ar veselības 
aprūpes pakalpojumiem, bet tam ir 
nepieciešama dažādu dalībvalstu veselības 
aprūpes sistēmu sadarbība, lai nodrošinātu 
ilgstošu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. 
Šāda sadarbība var būt saistīta ar kopīgu 
plānošanu, savstarpēju atzīšanu vai 
procedūru vai standartu pieņemšanu, 
attiecīgo valsts informācijas un saziņas 
tehnoloģijas sistēmu saderību, praktiskiem 
mehānismiem, lai nodrošinātu aprūpes 
nepārtrauktību, vai tādas pārrobežu 
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turpināšanos, vai tādas pārrobežu veselības 
aprūpes praktisku vienkāršošanu, ko 
veselības nozares darbinieki veic īslaicīgi 
vai dažos gadījumos. 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu nosaka, 
ka īslaicīgu vai gadījuma rakstura 
pakalpojumu sniegšanu citā dalībvalstī, arī 
ja pakalpojumu sniedz veselības nozares 
darbinieki, nedrīkst ierobežot tādu iemeslu 
dēļ, kas saistīti ar profesionālo 
kvalifikāciju, ja vien to neparedz īpaši 
Kopienas tiesību aktu noteikumi. Šī 
direktīva neskar attiecīgos 
Direktīvas 2005/36/EK noteikumus.

veselības aprūpes praktisku vienkāršošanu, 
ko veselības aprūpes speciālisti veic 
īslaicīgi vai dažos gadījumos. 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu nosaka, 
ka īslaicīgu vai gadījuma rakstura 
pakalpojumu sniegšanu citā dalībvalstī, arī 
ja pakalpojumu sniedz veselības aprūpes 
speciālisti, nedrīkst ierobežot tādu iemeslu 
dēļ, kas saistīti ar profesionālo 
kvalifikāciju, ja vien to neparedz īpaši 
Kopienas tiesību aktu noteikumi. Šī 
direktīva neskar attiecīgos 
Direktīvas 2005/36/EK noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu veselības aprūpes sniegšana — un jo īpaši pierobežas rajonos — neietilpst iekšējā 
tirgus darbības jomā. Pašreiz sadarbību veselības aprūpes jomā pierobežas rajonos 
reglamentē dalībvalstu divpusējie vai daudzpusējie nolīgumi un/vai sadarbība Euregios 
sistēmā. Šāda kārtība ir bijusi ļoti lietderīga un efektīva un ir jāsaglabā. Šai sadarbībai nav 
nekā kopīga ar iekšējā tirgus principiem.

Grozījums Nr. 166
Stefano Zappalà

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai apzinātu iekšējā tirgus potenciālu 
pārrobežu veselības aprūpes jomā, ir 
nepieciešama dažādu dalībvalstu 
pakalpojumu sniedzēju, pircēju un 
regulatoru sadarbība valsts, reģionālā vai 
vietējā mērogā, tādējādi panākot drošu, 
augstas kvalitātes un efektīvu pārrobežu 
aprūpi. Tas jo īpaši attiecas uz sadarbību 
pierobežas apgabalos, kur pārrobežu 
pakalpojumu sniegšana varētu būt 
visefektīvākais līdzeklis, kā vietējos 

(37) Lai apzinātu iekšējā tirgus potenciālu 
pārrobežu veselības aprūpes jomā, ir 
nepieciešama dažādu dalībvalstu 
pakalpojumu sniedzēju, pircēju un 
regulatoru sadarbība valsts, reģionu vai 
vietējā mērogā, tādējādi panākot drošu, 
augstas kvalitātes un efektīvu pārrobežu 
aprūpi. Tas jo īpaši attiecas uz sadarbību 
pierobežas apgabalos, kur pārrobežu 
pakalpojumu sniegšana varētu būt 
visefektīvākais līdzeklis, kā vietējos 
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iedzīvotājus nodrošināt ar veselības 
pakalpojumiem, bet tam ir nepieciešama 
dažādu dalībvalstu veselības sistēmu 
sadarbība, lai nodrošinātu ilgstošu 
pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. Šāda 
sadarbība var būt saistīta ar kopīgu 
plānošanu, savstarpēju atzīšanu vai 
procedūru vai standartu pieņemšanu, 
attiecīgo valsts informācijas un saziņas 
tehnoloģijas sistēmu saderību, praktiskiem 
mehānismiem, lai nodrošinātu aprūpes 
turpināšanos, vai tādas pārrobežu veselības 
aprūpes praktisku vienkāršošanu, ko 
veselības nozares darbinieki veic īslaicīgi 
vai dažos gadījumos. 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu nosaka, 
ka īslaicīgu vai gadījuma rakstura 
pakalpojumu sniegšanu citā dalībvalstī, arī 
ja pakalpojumu sniedz veselības nozares 
darbinieki, nedrīkst ierobežot tādu iemeslu 
dēļ, kas saistīti ar profesionālo 
kvalifikāciju, ja vien to neparedz īpaši 
Kopienas tiesību aktu noteikumi. Šī 
direktīva neskar attiecīgos 
Direktīvas 2005/36/EK noteikumus.

iedzīvotājus nodrošināt ar veselības 
aprūpes pakalpojumiem, bet tam ir 
nepieciešama dažādu dalībvalstu veselības 
aprūpes sistēmu sadarbība, lai nodrošinātu 
ilgstošu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. 
Šāda sadarbība var būt saistīta ar kopīgu 
plānošanu, savstarpēju atzīšanu vai 
procedūru vai standartu pieņemšanu, 
attiecīgo valsts informācijas un saziņas 
tehnoloģijas sistēmu saderību, praktiskiem 
mehānismiem, lai nodrošinātu aprūpes 
nepārtrauktību, vai tādas pārrobežu 
veselības aprūpes praktisku vienkāršošanu, 
ko veselības aprūpes speciālisti veic 
īslaicīgi vai dažos gadījumos. Īpaša 
uzmanība ir jāpievērš instrumentiem, 
piemēram, Eiropas veselības aprūpes 
speciālista kartei, veicinot veselības 
aprūpes speciālistu nodrošinātu 
pārrobežu veselības aprūpi, sevišķi tad, ja 
attiecīgo instrumentu praktiskais 
pielietojums palīdz garantēt veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
pacientiem, kuri pārvietojas no vienas 
valsts uz citu. Direktīva 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju savstarpēju 
atzīšanu nosaka, ka īslaicīgu vai gadījuma 
rakstura pakalpojumu sniegšanu citā 
dalībvalstī, arī ja pakalpojumu sniedz 
veselības aprūpes speciālisti, nedrīkst 
ierobežot tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar 
profesionālo kvalifikāciju, ja vien to 
neparedz īpaši Kopienas tiesību aktu 
noteikumi. Šī direktīva neskar attiecīgos 
Direktīvas 2005/36/EK noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Dažas dalībvalstis izstrādā speciālistu kartes valsts līmenī dažādiem mērķiem. Šajās kartēs ir 
sniegta informācija par veselības aprūpes speciālistu, taču tās bieži ir paredzētas tam, lai 
veicinātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. E-recepte vai piekļuve slimības vēsturēm 
ir to pakalpojumu skaitā, kurus varētu piesaistīt veselības aprūpes speciālista kartes darbībai. 
Direktīvā iekļauta norāde uz šādiem instrumentiem varētu veicināt dalībvalstu politiku šai 
sakarā.
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Grozījums Nr. 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Direktīvā 2005/36/EK ir noteikts, ka 
īslaicīgu vai gadījuma rakstura 
pakalpojumu sniegšanu citā dalībvalstī, 
arī ja pakalpojumus sniedz veselības 
aprūpes speciālisti, nedrīkst ierobežot tādu 
iemeslu dēļ, kas saistīti ar profesionālo 
kvalifikāciju, ja vien to neparedz īpaši 
Kopienas tiesību aktu noteikumi. Šī 
direktīva neskar attiecīgos 
Direktīvas 2005/36/EK noteikumus. 
Direktīvā 2005/36/EK tomēr ir 
nepietiekami ņemtas vērā kvalifikācijas 
īpatnības veselības aprūpes jomā, un tas 
mazina pacientu drošību. Tāpēc ir 
jāizveido atbilstošas procedūras 
kvalifikāciju atzīšanai, šai nolūkā vai nu 
pārskatot Direktīvu 2005/36/EK, vai arī 
sagatavojot īpašu likumdošanas 
instrumentu.

Or. fr

Pamatojums

Lai arī šajā direktīvā nedrīkst apšaubīt Direktīvā 2005/36/EK noteiktos principus, tomēr ir 
jāuzsver, ka pēdējās minētās direktīvas noteikumi nav atbilstīgi, ņemot vērā veselības aprūpes 
speciālistu kvalifikācijas un profesionālās izglītības īpatnības, un tas var radīt apdraudējumu 
pacientiem.
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Grozījums Nr. 168
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ja zāles pacienta dalībvalstī ir atļautas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, un konkrētam 
pacientam citā dalībvalstī ir izrakstīta 
recepte šīm zālēm, principā jābūt iespējai
šādu recepti medicīniski atzīt un izmantot 
pacienta dalībvalstī. Šādas atzīšanas 
regulējuma un administratīvo šķēršļu 
novēršana neskar nepieciešamību saņemt
pacienta ārstējošā ārsta vai farmaceita 
pienācīgu piekrišanu katrā atsevišķā 
gadījumā, ja tas vajadzīgs veselības 
aizsardzībai un ir samērojams ar šo mērķi. 
Šāda medicīniska atzīšana arī neskar 
piederības dalībvalsts lēmumu par 
atlīdzības attiecināšanu uz šādām zālēm 
piederības dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmā. Atzīšanas principa
īstenošanu vienkāršos, pieņemot 
pasākumus, kas nepieciešami, lai garantētu 
pacienta drošību un izvairītos no zāļu 
neparedzētas un nejaušas lietošanas.

(39) Ja zāles pacienta dalībvalstī ir atļautas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, un konkrētam 
pacientam citā dalībvalstī ir izrakstīta 
recepte šīm zālēm, šādai receptei ir jābūt 
medicīniski atzītai un izmantojamai 
pacienta dalībvalstī ar nosacījumu, ka šī 
recepte atbilst attiecīgās dalībvalsts zāļu 
lietošanas izraisīto blakusparādību 
uzraudzības sistēmas prasībām un ir 
saņemta pacienta ārstējošā ārsta vai 
farmaceita attiecīga piekrišana katrā 
atsevišķā gadījumā, ja to pamato veselības 
aizsardzības apsvērumi un ja tas šim 
mērķim ir vajadzīgs un ir ar to 
samērojams. Šāda medicīniska atzīšana arī 
neskar piederības dalībvalsts lēmumu par 
atlīdzības attiecināšanu uz šādām zālēm 
piederības dalībvalsts sociālās drošības
sistēmā. Iepriekšminētās procedūras
īstenošanu vienkāršos, pieņemot 
pasākumus, kas nepieciešami, lai garantētu 
pacienta drošību un izvairītos no zāļu 
nepareizas lietošanas vai to sajaukšanas.

Or. pl
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Grozījums Nr. 169
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ja zāles pacienta dalībvalstī ir atļautas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, un konkrētam 
pacientam citā dalībvalstī ir izrakstīta 
recepte šīm zālēm, principā jābūt iespējai 
šādu recepti medicīniski atzīt un izmantot 
pacienta dalībvalstī. Šādas atzīšanas 
regulējuma un administratīvo šķēršļu 
novēršana neskar nepieciešamību saņemt 
pacienta ārstējošā ārsta vai farmaceita 
pienācīgu piekrišanu katrā atsevišķā 
gadījumā, ja tas vajadzīgs veselības 
aizsardzībai un ir samērojams ar šo mērķi. 
Šāda medicīniska atzīšana arī neskar 
piederības dalībvalsts lēmumu par 
atlīdzības attiecināšanu uz šādām zālēm 
piederības dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmā. Atzīšanas principa 
īstenošanu vienkāršos, pieņemot 
pasākumus, kas nepieciešami, lai garantētu 
pacienta drošību un izvairītos no zāļu 
neparedzētas un nejaušas lietošanas.

(39) Ja zāles pacienta dalībvalstī ir atļautas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, un konkrētam 
pacientam citā dalībvalstī ir izrakstīta 
recepte šīm zālēm, principā jābūt iespējai 
šādu recepti atzīt aptiekās un izmantot 
pacienta dalībvalstī. Šādas atzīšanas 
regulējuma un administratīvo šķēršļu 
novēršana neskar nepieciešamību saņemt 
pacienta ārstējošā ārsta vai farmaceita 
attiecīgu piekrišanu katrā atsevišķā 
gadījumā, ja to pamato veselības 
aizsardzības apsvērumi un ja tas šim 
mērķim ir vajadzīgs un ir ar to 
samērojams. Šāda atzīšana arī neskar 
piederības dalībvalsts lēmumu par 
atlīdzības attiecināšanu uz šādām zālēm 
piederības dalībvalsts sociālās drošības
sistēmā un neskar valsts cenu noteikšanas 
un maksāšanas noteikumu spēkā 
esamību. Atzīšanas principa īstenošanu 
vienkāršos, pieņemot pasākumus, kas 
nepieciešami, lai garantētu pacienta 
drošību un izvairītos no zāļu nepareizas
lietošanas vai to sajaukšanas.

Or. de

Pamatojums

Recepšu gadījumā tā nav medicīniska atzīšana — receptes tiek atzītas, ja farmaceiti tās 
pieņem zāļu tirdzniecībai.

Adlib Express Watermark



PE418.320v01-00 54/69 AM\763902LV.doc

LV

Grozījums Nr. 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ja zāles pacienta dalībvalstī ir atļautas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, un konkrētam 
pacientam citā dalībvalstī ir izrakstīta 
recepte šīm zālēm, principā jābūt iespējai 
šādu recepti medicīniski atzīt un izmantot 
pacienta dalībvalstī. Šādas atzīšanas 
regulējuma un administratīvo šķēršļu 
novēršana neskar nepieciešamību saņemt 
pacienta ārstējošā ārsta vai farmaceita 
pienācīgu piekrišanu katrā atsevišķā 
gadījumā, ja tas vajadzīgs veselības 
aizsardzībai un ir samērojams ar šo mērķi. 
Šāda medicīniska atzīšana arī neskar 
piederības dalībvalsts lēmumu par 
atlīdzības attiecināšanu uz šādām zālēm 
piederības dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmā. Atzīšanas principa 
īstenošanu vienkāršos, pieņemot 
pasākumus, kas nepieciešami, lai garantētu 
pacienta drošību un izvairītos no zāļu 
neparedzētas un nejaušas lietošanas.

(39) Ja zāles pacienta dalībvalstī ir atļautas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, un konkrētam 
pacientam citā dalībvalstī ir izrakstīta 
recepte šīm zālēm, principā jābūt iespējai 
šādu recepti medicīniski atzīt un izmantot 
pacienta dalībvalstī. Šādas atzīšanas 
regulējuma un administratīvo šķēršļu 
novēršana neskar nepieciešamību saņemt 
pacienta ārstējošā ārsta vai farmaceita 
attiecīgu piekrišanu katrā atsevišķā 
gadījumā, ja to pamato veselības 
aizsardzības apsvērumi un ja tas šim 
mērķim ir vajadzīgs un ir ar to 
samērojams. Šāda medicīniska atzīšana arī 
neskar piederības dalībvalsts lēmumu par 
atlīdzības attiecināšanu uz šādām zālēm 
piederības dalībvalsts sociālās drošības
sistēmā. Atzīšanas principa īstenošanu 
vienkāršos, pieņemot pasākumus, kas 
nepieciešami, lai garantētu pacienta 
drošību un izvairītos no zāļu nepareizas
lietošanas vai to sajaukšanas. Ja 
ārstniecības dalībvalstī ir izrakstīta tādu 
zāļu recepte, kuras piederības dalībvalstī 
parasti neizraksta, tad piederības 
dalībvalstij, pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem, ir jāizlemj, vai izņēmuma 
gadījumā tās atļaut vai arī izrakstīt 
pacientam citas zāles, kuru iedarbība ir 
līdzīga.

Or. en

Pamatojums

Pacientiem ir jābūt garantijai, ka viņi saņems atbilstošu terapiju, pamatojoties uz 
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medicīniskiem faktiem.

Grozījums Nr. 171
Stefano Zappalà

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ja zāles pacienta dalībvalstī ir atļautas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, un konkrētam 
pacientam citā dalībvalstī ir izrakstīta 
recepte šīm zālēm, principā jābūt iespējai 
šādu recepti medicīniski atzīt un izmantot 
pacienta dalībvalstī. Šādas atzīšanas 
regulējuma un administratīvo šķēršļu 
novēršana neskar nepieciešamību saņemt 
pacienta ārstējošā ārsta vai farmaceita 
pienācīgu piekrišanu katrā atsevišķā 
gadījumā, ja tas vajadzīgs veselības 
aizsardzībai un ir samērojams ar šo mērķi. 
Šāda medicīniska atzīšana arī neskar 
piederības dalībvalsts lēmumu par 
atlīdzības attiecināšanu uz šādām zālēm 
piederības dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmā. Atzīšanas principa 
īstenošanu vienkāršos, pieņemot 
pasākumus, kas nepieciešami, lai garantētu 
pacienta drošību un izvairītos no zāļu 
neparedzētas un nejaušas lietošanas.

(39) Ja zāles pacienta dalībvalstī ir atļautas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, un konkrētam 
pacientam citā dalībvalstī ir izrakstīta 
recepte šīm zālēm, principā jābūt iespējai 
šādu recepti medicīniski atzīt un izmantot 
aptiekās pacienta dalībvalstī. Šādas 
atzīšanas regulējuma un administratīvo 
šķēršļu novēršana neskar nepieciešamību 
saņemt pacienta ārstējošā ārsta vai 
farmaceita attiecīgu piekrišanu katrā 
atsevišķā gadījumā, ja to pamato veselības 
aizsardzības apsvērumi un ja tas šim 
mērķim ir vajadzīgs un ir ar to 
samērojams. Šāda medicīniska atzīšana arī 
neskar piederības dalībvalsts lēmumu par 
atlīdzības attiecināšanu uz šādām zālēm 
piederības dalībvalsts sociālās drošības
sistēmā. Atzīšanas principa īstenošanu 
vienkāršos, pieņemot pasākumus, kas 
nepieciešami, lai garantētu pacienta 
drošību un izvairītos no zāļu nepareizas
lietošanas vai to sajaukšanas.

Or. en

Pamatojums

Pašsaprotams.
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Grozījums Nr. 172
Nicolae Vlad Popa

Direktīvas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Medicīniskajai komitejai ir 
jāpieņem lēmums izņēmuma kārtā atļaut 
tādas zāles, kuras piederības dalībvalstī 
parasti neizraksta, un šai komitejai 
jāizlemj, vai pacienta dzīvība ir 
apdraudēta un vai viņa dzīves kvalitāte 
pasliktinās, vai arī ir iespējams izmantot 
citas zāles, kurām ir līdzīga iedarbība.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Jules Maaten

Direktīvas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Eiropas Komisijai ir jāveic 
priekšizpēte par vienotu ES veselības 
aprūpes kvalitātes standartu sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Eiropas references tīkliem jāsniedz 
veselības aprūpe visiem pacientiem, kuri 
ir tādos apstākļos, kas prasa īpašu resursu 
un zināšanu koncentrāciju, lai sniegtu 

(40) Dalībvalstis veicina veselības aprūpes 
sniedzēju Eiropas references tīklu izveidi 
brīvprātīgu apvienību veidā apmaiņai ar 
zinātnisko pieredzi, pamatojoties uz 
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pieejamu, ļoti kvalitatīvu un izmaksām 
atbilstošu aprūpi, un šiem tīkliem arī 
jānodrošina informācijas apmaiņa par 
apmācību un pētniecību medicīnas jomā 
un par informācijas izplatīšanu un 
novērtēšanu. Eiropas references tīklu 
noteikšanas un izveides mehānisms ir 
vajadzīgs, lai Eiropas mērogā nodrošinātu 
visiem pacientiem un veselības nozares 
darbiniekiem pieejamas kopīgas plašas 
zināšanas konkrētā medicīnas jomā.

atklātās koordinācijas metodi, lai uzlabotu 
veselības aprūpes iespējas pacientiem, 
kuriem ir retas saslimšanas 

Or. de

Pamatojums

Grozījums atbilst šo pašu autoru iesniegtajam 15. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 175
Colm Burke, Avril Doyle

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Eiropas references tīkliem jāsniedz 
veselības aprūpe visiem pacientiem, kuri ir 
tādos apstākļos, kas prasa īpašu resursu un 
zināšanu koncentrāciju, lai sniegtu 
pieejamu, ļoti kvalitatīvu un izmaksām 
atbilstošu aprūpi, un šiem tīkliem arī 
jānodrošina informācijas apmaiņa par 
apmācību un pētniecību medicīnas jomā un 
par informācijas izplatīšanu un 
novērtēšanu. Eiropas references tīklu 
noteikšanas un izveides mehānisms ir 
vajadzīgs, lai Eiropas mērogā nodrošinātu 
visiem pacientiem un veselības nozares 
darbiniekiem pieejamas kopīgas plašas 
zināšanas konkrētā medicīnas jomā. 

(40) Eiropas references tīkliem jāsniedz 
veselības aprūpe visiem pacientiem, kuri ir 
tādos apstākļos, kas prasa īpašu resursu un 
zināšanu koncentrāciju, lai sniegtu 
pieejamu, ļoti kvalitatīvu un izmaksām 
atbilstošu aprūpi, un šiem tīkliem arī 
jānodrošina informācijas apmaiņa par 
apmācību un pētniecību medicīnas jomā un 
par informācijas izplatīšanu un 
novērtēšanu. Eiropas references tīklu 
noteikšanas un izveides mehānisms ir 
vajadzīgs, lai Eiropas mērogā nodrošinātu 
visiem pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem pieejamas kopīgas plašas 
zināšanas konkrētā medicīnas jomā. 
Nozīmīgu sinerģismu varētu sasniegt, 
atbilstīgi 34. apsvērumam apvienojot 
references tīklu iestāžu sistēmu ar 
centrālajiem kontaktpunktiem 
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dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Ja katrā dalībvalstī apvienotu pārrobežu veselības aprūpes kontaktpunktu koordinācijas 
infrastruktūru un references tīklus, veidojot vienotu iestādi, tas būtu dubults ieguvums 
pacientiem.

Grozījums Nr. 176
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) T. s. e-veselības tehnisko risinājumu 
saderība ir jānodrošina, ievērojot valstī 
spēkā esošos noteikumus par veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kas 
pieņemti, lai garantētu pacientu 
aizsardzību, tostarp ievērojot tiesību aktus 
par zāļu tirdzniecību internetā, jo īpaši 
aizliegumus tirgot pa pastu tikai pret 
recepti izsniedzamas zāles, kurus valsts 
noteikusi saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas judikatūru un Direktīvu 97/7/EK 
par patērētāju aizsardzību saistībā ar 
distances līgumiem.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas judikatūru (2003. gada 11. decembra spriedums lietā 
C-322/01 Deutscher Apothekerverband) un 14. pantu direktīvā par patērētāju aizsardzību 
saistībā ar distances līgumiem (Direktīva 97/7/EK) ir precīzi jānosaka, ka šī direktīva neskar 
spēkā esošos aizliegumus tirgot pa pastu tikai pret recepti izsniedzamas zāles, kas noteikti, 
pamatojoties uz sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumiem.
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Grozījums Nr. 177
Stefano Zappalà

Direktīvas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) T. s. e-veselības tehnisko risinājumu 
saderība ir jānodrošina, ievērojot valstī 
spēkā esošos noteikumus par veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kas 
pieņemti, lai garantētu pacientu 
aizsardzību, tostarp ievērojot tiesību aktus 
par zāļu tirdzniecību internetā, jo īpaši 
aizliegumus tirgot pa pastu tikai pret 
recepti izsniedzamas zāles, kurus valsts 
noteikusi saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas judikatūru un Direktīvu 97/7/EK 
par patērētāju aizsardzību saistībā ar 
distances līgumiem.

Or. en

Pamatojums

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is of 
course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure absolute 
clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules on internet 
pharmacy at Member State level. The European Court of Justice has already ruled on 
national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris case (C-322/01) the ECJ 
stated that regulation restricting the internet selling of prescription medicines was consistent 
with the Treaty. We believe the proposal should reflect those ideas and provide an accurate 
perspective of the case law.

Grozījums Nr. 178
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Tiešsaistē pieejamo veselības 
aprūpes pakalpojumu tehnisko 
risinājumu saderība ir jānodrošina, 
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ievērojot valstī spēkā esošos noteikumus 
par veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu, kas pieņemti, lai garantētu 
pacientu aizsardzību, tostarp ievērojot 
tiesību aktus par zāļu tirdzniecību 
internetā.

Or. fr

Pamatojums

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.

Grozījums Nr. 179
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(43) Medicīnas zinātnes un veselības 
aprūpes tehnoloģiju nepārtrauktais 
pilnveidošanas darbs dalībvalstu veselības 
aprūpes sistēmām sniedz iespējas un 
vienlaikus rada grūtības. Taču saistībā ar 
veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu 
un iespējamiem jauno tehnoloģiju 
pieejamības ierobežojumiem, ko ar 
konkrētiem lēmumiem varētu noteikt 
administratīvās iestādes, rodas vairāki 
būtiski sociālie jautājumi, kuru 
risināšanai ir vajadzīgs daudzu un dažādu 
ieinteresēto personu ieguldījums un 
stabils pārvaldības modelis. Tātad jebkura 
sadarbība ir jāveido ne vien ar visu 
dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, bet arī 
ar visām attiecīgajām ieinteresētajām 
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visas dalībvalstu atbildīgās iestādes, 
turpinot pastāvošos izmēģinājuma 
projektus.

personām, tostarp veselības aprūpes 
speciālistiem un pacientu un ražotāju 
pārstāvjiem. Turklāt šīs sadarbības 
pamatā ir jābūt tādiem stabiliem labas 
pārvaldības principiem kā pārredzamība, 
atklātība, objektivitāte un procedūru 
neitralitāte. Komisijai ir jānodrošina, lai 
šim tīklam varētu pievienoties tikai tās 
veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtēšanas organizācijas, kuras ievēro 
šos principus.

Or. fr

Pamatojums

Labas prakses (piemēram, labas pārvaldības, pārredzamības un ieinteresēto personu 
līdzdalības) principu piemērošana, dalībvalstīm veicot novērtēšanu, ir obligāts 
priekšnoteikums informācijas apmaiņai starp veselības aprūpes tehnoloģijas novērtēšanas 
organizācijām. Vērtējot veselības aprūpes tehnoloģiju, ir jāievēro atklātības un objektivitātes 
kritēriji, un novērtējuma pamatā ir jābūt ieinteresēto personu, tostarp pacientu un ražotāju 
pārstāvju, dialogam un līdzdalībai.

Grozījums Nr. 180
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Medicīnas zinātnes un veselības 
tehnoloģijas nepārtrauktais pilnveidošanas 
darbs dalībvalstu veselības sistēmām 
sniedz iespējas un vienlaikus rada grūtības. 
Sadarbība jaunās tehnoloģijas novērtēšanā 
var dalībvalstīm dot apjomradītus 
ietaupījumus, nodrošināt to, ka darbs netiek 
dublēts, un sniegt labāku pierādījumu 
pamatu jaunās tehnoloģijas optimālai 
izmantošanai, lai veselības aprūpe būtu 
droša, augstas kvalitātes un efektīva. Tas 
uzlabos arī iekšējā tirgus darbību, jo 
medicīnas zinātnes un veselības 
tehnoloģijas inovācijas izplatīsies 

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

inovācijas izplatīsies maksimāli ātri un 
plašā mērogā. Šādai sadarbībai 
nepieciešamas atzītas struktūras, kuru 
darbā iesaistītas visas attiecīgās 
ieinteresētās personas, tostarp veselības 
aprūpes speciālisti, pacientu pārstāvji, 
pētnieki un ražotāji, kā arī visu dalībvalstu 
atbildīgās iestādes, turpinot iesāktos
izmēģinājuma projektus. Turklāt šādas 
sadarbības pamatā ir jābūt arī spēcīgiem 
labas pārvaldības principiem, tādiem kā 
pārredzamība, atklātība, pilnīga 
ieinteresēto personu iesaiste, objektivitāte 
un taisnīgas procedūras, kas atbilst 
pacientu vajadzībām, vēlmēm un cerībām. 
Komisijai ir jānodrošina, lai šim tīklam 
varētu pievienoties tikai tās veselības 
aprūpes tehnoloģijas novērtēšanas 
organizācijas, kuras ievēro šos principus.

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes sistēmām un veselības aprūpes tehnoloģijas novērtēšanas procesam ir 
jābūt atklātam, un tajā ir jāiesaista visas ieinteresētās personas. Novērtēšanas procesā ir 
jāiekļauj pacientu viedokļi, gūtā pieredze un zināšanas, lai labāk noteiktu ieguvumus, 
izmaksas un riskus. Jāiesaiasta arī ārsti, veselības aprūpes speciālisti, pētnieki un ražotāji. 
Ieinteresēto personu viedokļi ir jāņem vērā veselības aprūpes tehnoloģijas novērtēšanas 
procesa lēmumu pieņemšanas posmā. Šis grozījums ir saistīts ar 17. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 181
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Konkrēti jāpiešķir Komisijai 
pilnvaras pieņemt šādus pasākumus: to 
ārstniecības veidu sarakstu, uz kuriem 
jāattiecina stacionārās aprūpes definīcija 
un kuru veikšanai nav nepieciešama 
pacienta diennakts uzturēšanās aprūpes 

svītrots
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vietā; papildu pasākumus, lai uz īpašām 
zāļu un vielu kategorijām neattiektos šajā 
direktīvā noteiktā citā valstī izrakstītu 
recepšu atzīšana; īpašu kritēriju un 
nosacījumu sarakstu, kas jāievēro Eiropas 
references tīkliem; Eiropas references 
tīklu izveides procedūru. Minētos 
pasākumus pieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas noteikta 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā, jo tie ir 
vispārēji un paredzēti, lai grozītu šīs 
direktīvas nebūtiskus elementus un 
papildinātu to ar jauniem nebūtiskiem 
elementiem.

Or. de

Pamatojums

Grozījums atbilst šīs pašas autores iesniegtajam 8. un 15. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 182
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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vispārēji un paredzēti, lai grozītu šīs 
direktīvas nebūtiskus elementus un 
papildinātu to ar jauniem nebūtiskiem 
elementiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir saistīts ar dažiem citiem šīs pašas autores iesniegtajiem direktīvas pantu 
grozījumiem. Jo īpaši dalībvalstīm ir jāuzskaita tie ārstniecības pakalpojumi, uz kuriem 
attiecas stacionārās aprūpes definīcija. Atšķirīgas tiesības un atšķirīga klīniskā prakse 
dažādās dalībvalstīs nozīmē, ka tad, ja ES mērogā būtu izveidots vienots to ārstniecības veidu 
saraksts, kuru saņemšanai ir vajadzīga iepriekšēja atļauja, tas tikai radītu neskaidrības 
pacientiem. Citiem uzskaitītajiem pasākumiem būtu atbilstošāk piemērot nesaistošas 
pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(45) Konkrēti dalībvalstu kompetentās 
iestādes ir tās, kuras pieņem šādus 
pasākumus: to ārstniecības veidu sarakstu, 
uz kuriem jāattiecina stacionārās aprūpes 
definīcija un kuru veikšanai nav 
nepieciešama pacienta diennakts 
uzturēšanās aprūpes vietā; papildu 
pasākumus, lai uz īpašām zāļu un vielu 
kategorijām neattiektos šajā direktīvā 
noteiktā citā valstī izrakstītu recepšu 
atzīšana. 
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Grozījums Nr. 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu pašām dalībvalstīm, nevis Komisijai, ir jālemj par to, 
kāda būs stacionārās aprūpes definīcija saistībā ar šo direktīvu.
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Grozījums Nr. 185
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Pielāgojums, lai ņemtu vērā 8. panta noteikumu izmaiņas.
Līgumos noteikts, ka veselības jomā pilnvaras piešķir valsts līmenī, tāpēc Komisija nevar 
uzņemties dalībvalstu pienākumus.

Grozījums Nr. 186
Iles Braghetto

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Konkrēti jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pieņemt šādus pasākumus: to ārstniecības 
veidu sarakstu, uz kuriem jāattiecina 

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

stacionārās aprūpes definīcija un kuru 
veikšanai nav nepieciešama pacienta 
diennakts uzturēšanās aprūpes vietā; 
sarakstu ar pakalpojumiem, uz kuriem 
attiecas telemedicīnas, laboratorijas, 
diagnostikas un recepšu pakalpojumi no 
attāluma; papildu pasākumus, lai uz 
īpašām zāļu un vielu kategorijām 
neattiektos šajā direktīvā noteiktā citā 
valstī izrakstītu recepšu atzīšana; īpašu 
kritēriju un nosacījumu sarakstu, kas 
jāievēro Eiropas references tīkliem; 
Eiropas references tīklu izveides 
procedūru. Minētos pasākumus pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, 
kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK 
5.a pantā, jo tie ir vispārēji un paredzēti, lai 
grozītu šīs direktīvas nebūtiskus elementus 
un papildinātu to ar jauniem nebūtiskiem 
elementiem. 

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi norādīt, ko nozīmē telemedicīnas, laboratorijas, diagnostikas un recepšu 
pakalpojumi no attāluma. Tādējādi direktīva kļūs skaidrāka, visaptverošāka un līdz ar to arī 
efektīvāka.

Grozījums Nr. 187
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

noteiktā citā valstī izrakstītu recepšu 
atzīšana; īpašu kritēriju un nosacījumu 
sarakstu, kas jāievēro Eiropas references 
tīkliem; Eiropas references tīklu izveides 
procedūru. Minētos pasākumus pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, 
kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK 
5.a pantā, jo tie ir vispārēji un paredzēti, lai 
grozītu šīs direktīvas nebūtiskus elementus 
un papildinātu to ar jauniem nebūtiskiem 
elementiem.

Or. sv

Pamatojums

Lēmumi par veselības aprūpi būtu jāpieņem galvenokārt dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 188
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46a) Piederības dalībvalstij un 
ārstniecības dalībvalstij, izmantojot 
iepriekšēju divpusēju sadarbību un 
apspriežoties ar pacientu, jānodrošina, ka 
vienā no šīm divām dalībvalstīm ir 
pieejama pienācīga pēcaprūpe un atbalsts 
pēc apstiprinātas medicīniskas aprūpes un 
ka pacientiem ir pieejama skaidra 
informācija par pēcaprūpes variantiem un 
izmaksām. Šajā nolūkā dalībvalstīm 
jānosaka pasākumi, lai nodrošinātu:
a) nepieciešamo medicīniskās un sociālās 
aprūpes datu pārsūtīšanu, pienācīgi 
ievērojot pacientu datu konfidencialitāti;
b) abu valstu medicīniskās un sociālās 
aprūpes speciālistiem iespēju savstarpēji 
apspriesties, lai pacientam nodrošinātu 
augstākās kvalitātes ārstēšanu un 
pēcaprūpi (tostarp sociālo atbalstu).
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