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Grozījums Nr. 10
Gabriela Creţu

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai gan pacientiem var būt izdevīgi 
saņemt pārrobežu veselības aprūpes 
pakalpojumus, šajā direktīvā nav noteikts 
mērķis veicināt pārrobežu veselības 
aprūpi.

Or. en

Pamatojums

Visi pacienti ir tiesīgi saņemt drošu un kvalitatīvu veselības aprūpi savā dalībvalstī. Lielākā 
cilvēku daļa vēlas ārstēšanu saņemt pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Turklāt ir būtiski, ka 
dalībvalstis rūpējas par to, lai sistēma, kas ir izveidota, lai nodrošinātu un veicinātu 
pārrobežu veselības aprūpi, būtu samērīga mēroga un izmaksu ziņā ar pārrobežu ārstniecību 
un neatstātu plašākas un neparedzamas sekas valsts veselības aizsardzības sistēmā kopumā.

Grozījums Nr. 11
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Šīs direktīvas mērķis ir izstrādāt 
noteikumus, kas reglamentē izdevumu 
atlīdzināšanu par citā dalībvalstī saņemto 
veselības aprūpi, ja pacients ir nolēmis 
doties uz citu dalībvalsti, lai tur saņemtu 
veselības aprūpi, un nodrošināt sadarbību 
starp dalībvalstīm, lai novērtētu veselības 
aprūpes tehnoloģijas, references centrus 
un veselības aprūpes pakalpojumus 
tiešsaistē, vienlaikus pilnībā atzīstot valsts 
kompetenci veselības aprūpes 
organizēšanas un sniegšanas jomā 
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jo īpaši slimības pabalstus. saskaņā ar vispārējas piekļuves, 
solidaritātes, cenu pieņemamības, 
vienmērīga teritoriālā izvietojuma un 
demokrātiskās kontroles principu. 
Direktīvā pilnībā ievērots tas, ka saskaņā 
ar Līgumu dalībvalstu pienākumos 
attiecībā uz veselības aprūpi ietilpst 
noteikt sociālā nodrošinājuma pabalstu 
apmēru veselības jomā un organizēt un 
sniegt veselības pakalpojumus un 
medicīnas aprūpi, kā arī izmaksāt sociālā 
nodrošinājuma pabalstus, jo īpaši slimības 
pabalstus.dalībvalstu pienākumos ietilpst 
noteikt sociālā nodrošinājuma pabalstu 
apmēru veselības jomā un organizēt un 
sniegt veselības aprūpi un ārstniecisko 
palīdzību, kā arī izmaksāt sociālā 
nodrošinājuma pabalstus, jo īpaši slimības 
pabalstus

Or. en

Grozījums Nr. 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Šajā direktīvā jēdziens “pārrobežu 
veselības aprūpe” attiecas uz tādu 
veselības aprūpi, ko saņem dalībvalstī, 
kura nav dzīvesvietas dalībvalsts 
pacientam, kas ir nolēmis doties uz citu 
dalībvalsti, lai tur saņemtu veselības 
aprūpi.

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

Or. en

Grozījums Nr. 13
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Turklāt citu dalībvalstu pacientiem 
jābauda tāda pati attieksme kā pacientiem 
no pašu dalībvalsts, un saskaņā ar 
vienlīdzības un nediskriminācijas 
principiem, kas atzīti Hartas 21. pantā, 
pacientu diskriminācija dzimuma, rases, 
ādas krāsas, etniskās un sociālās izcelsmes, 
ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai 
pārliecības, politisko vai jebkuru citu 
uzskatu dēļ, saistībā ar piederību 
nacionālajai minoritātei, īpašuma, 
izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ ir pilnībā aizliegta. 
Dalībvalstis dažādām pacientu grupām 
drīkst paredzēt atšķirīgu ārstniecību vienīgi 
tad, ja tās var pierādīt, ka tam ir pienācīgs 
medicīnisks pamatojums, piemēram, īpaši 
pasākumi attiecībā uz sievietēm vai 
dažādam vecumu grupām (piemēram, 
bezmaksas vakcinācija bērniem vai vecāka 
gadu gājuma cilvēkiem). Turklāt šī 
direktīva ievēro pamattiesības un ir saskaņā 
ar principiem, kas atzīti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, tādēļ tā ir jāīsteno un 
jāpiemēro, pienācīgi ievērojot tiesības uz 
vienlīdzību likuma priekšā un 
nediskriminācijas principu, saskaņā ar 
vispārējiem tiesību principiem, kas ir 
iekļauti Hartas 20. un 21. pantā. Šo 

(13) Turklāt citu dalībvalstu pacientiem 
jābauda tāda pati attieksme kā pacientiem 
no pašu dalībvalsts, un saskaņā ar 
vienlīdzības un nediskriminācijas 
principiem, kas atzīti Hartas 21. pantā, 
pacientu diskriminācija dzimuma, rases, 
ādas krāsas, etniskās un sociālās izcelsmes, 
ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai 
pārliecības, politisko vai jebkādu citu 
uzskatu dēļ, saistībā ar piederību 
nacionālajai minoritātei, īpašuma, 
izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ ir pilnībā aizliegta. 
Tādēļ turpmāk ir jāparedz, lai veselības 
aprūpes sistēmu kopīgās pamatvērtības 
Eiropas Savienībā, ko 2006. gadā noteica 
Padome, proti, universālums, kvalitatīvas 
veselības aprūpes pieejamība, taisnīgums 
un solidaritāte, kļūtu par būtisku sociālās 
aizsardzības sastāvdaļu Eiropā.  
Dalībvalstis dažādām pacientu grupām 
drīkst paredzēt atšķirīgu ārstniecību vienīgi 
tad, ja tās var pierādīt, ka tam ir pienācīgs 
medicīnisks pamatojums, piemēram, īpaši 
pasākumi attiecībā uz sievietēm vai 
dažādam vecuma grupām (piemēram, 
bezmaksas vakcinācija bērniem vai vecāka 
gadu gājuma cilvēkiem). Turklāt šajā 
direktīvā ņem vērā pamattiesības un tā ir 
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direktīvu piemēro, neskarot Padomes 
2000. gada 29. jūnija Direktīvu 
2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām 
neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, 
kā arī citas direktīvas, ar kurām īsteno EK 
līguma 13. pantu. Ievērojot iepriekš 
minēto, direktīva paredz pacientiem 
iespēju baudīt tādu pašu attieksmi, kāda ir 
pret ārstniecības dalībvalsts piederīgajiem, 
tostarp Kopienas tiesību aktos, kā arī 
ārstniecības dalībvalsts tiesību aktos 
paredzēto aizsardzību pret diskrimināciju.

saskaņā ar principiem, kas atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, tādēļ tā ir 
jāīsteno un jāpiemēro, pienācīgi ievērojot 
tiesības uz vienlīdzību likuma priekšā un 
nediskriminācijas principu, saskaņā ar 
vispārējiem tiesību principiem, kas ir 
iekļauti Hartas 20. un 21. pantā. Šo 
direktīvu piemēro, neskarot Padomes 
2000. gada 29. jūnija Direktīvu 
2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām 
neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, 
kā arī citas direktīvas, ar kurām īsteno 
Līguma 13. pantu. Ievērojot iepriekš 
minēto, direktīva nodrošina pacientiem 
iespēju baudīt tādu pašu attieksmi, kāda ir 
pret ārstniecības dalībvalsts piederīgajiem, 
tostarp Kopienas tiesību aktos, kā arī 
ārstniecības dalībvalsts tiesību aktos 
paredzēto aizsardzību pret diskrimināciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Eva-Britt Svensson

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Jāuzsver vajadzība īstenot 
konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu 
sievietēm vienlīdzīgu piekļuvi sabiedrības 
veselības sistēmām. Tas vienlīdz attiecas 
uz sievietēm un vīriešiem paredzēto 
aprūpi, kā arī uz ginekoloģijas un 
dzemdniecības pakalpojumiem un 
veselības aprūpi, cita starpā mātes un 
bērna aizsardzību, saskaņā ar primārās 
veselības aprūpes definīciju, ko 
2003. gada 24. aprīlī noteica Pasaules 
Veselības organizācija savā 56. Pasaules 
Veselības asamblejā1. Katrai dalībvalstij ir 
jāievēro sieviešu tiesības uz seksuālo un 
reproduktīvo veselību saskaņā ar 
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Starptautisko paktu par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām.
________________
1Sekretariāta ziņojums (A56/27) par Almati 
Starptautisko konferenci par primāro veselības 
aprūpi — divdesmit piektā gadskārta.

Or. sv

Grozījums Nr. 16
Claire Gibault

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Jāuzsver vajadzība īstenot 
pasākumus, lai nodrošinātu sievietēm 
vienlīdzīgu piekļuvi sabiedrības veselības 
sistēmām un tieši sievietēm paredzētajai 
aprūpei, jo īpaši ginekoloģijas un 
reproduktīvās veselības jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Siiri Oviir

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lietderīgi noteikt, ka arī pacientiem, 
kas dodas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citos apstākļos nekā tie, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 1408/71 
izveidotajā sociālā nodrošinājuma 
koordinēšanas sistēmā, ir tiesības izmantot 
pakalpojumu brīvas aprites principus 
saskaņā ar Līgumu un ar šīs direktīvas 
noteikumiem. Jāgarantē šādas veselības 
aprūpes izdevumu segšana pacientiem 

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

vismaz tādā apmērā, kāds par identisku vai 
līdzīgu veselības aprūpi tiem tiktu 
nodrošināts piederības dalībvalsts teritorijā. 
Minētais noteikums nekādi neskar 
dalībvalstu pienākumu noteikt to pilsoņiem 
pieejamo slimības pabalstu apmēru un 
būtiski neietekmē valstu veselības aprūpes 
sistēmas finansēšanu. Dalībvalstīm ir 
iespēja valsts tiesību aktos noteikt to, ka 
izmaksas atlīdzina, vadoties pēc likmēm, 
kas ir spēkā ārstniecības dalībvalstī, ja tas 
pacientam ir izdevīgāk. Jo īpaši tas var 
attiekties uz jebkādu ārstniecības 
pakalpojumu, ko sniedz, izmantojot 
Eiropas references tīklus, kas minēti šīs 
direktīvas 15. pantā, kā arī uz ārstniecības 
pakalpojumiem, kuru saņemšana ir 
atkarīga no tā, vai piederības dalībvalstī ir 
pieejama stacionārā aprūpe ārstēšanai 
vajadzīgajā laikā.

Or. et

Pamatojums

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Grozījums Nr. 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar direktīvu izveido visaptverošu Ar šo direktīvu izstrādā noteikumus, kas 
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regulējumu drošas, ļoti kvalitatīvas un 
efektīvas pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanai.

reglamentē izdevumu atlīdzināšanu par 
citā dalībvalstī saņemto veselības aprūpi, 
ja pacients ir nolēmis doties uz citu 
dalībvalsti, lai tur saņemtu veselības 
aprūpi, un nodrošina sadarbību starp 
dalībvalstīm, lai novērtētu veselības 
aprūpes tehnoloģijas, references centrus 
un veselības aprūpes pakalpojumus 
tiešsaistē, vienlaikus pilnībā atzīstot valsts 
kompetenci veselības aprūpes 
organizēšanas un sniegšanas jomā 
saskaņā ar vispārējas piekļuves, 
solidaritātes, cenu pieņemamības, 
vienmērīga teritoriālā izvietojuma un 
demokrātiskās kontroles principu.  

Or. en

Pamatojums

Šādā veidā var labāk precizēt šīs direktīvas mērķus. Dalībvalstu pienākumi un principi, kas 
jāņem vērā veselības aprūpes politikā, ir jānorāda šīs direktīvas mērķos.

Grozījums Nr. 19
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar direktīvu izveido visaptverošu
regulējumu drošas, ļoti kvalitatīvas un 
efektīvas pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanai.

Ar šo direktīvu izveido vispārēju
regulējumu drošas, kvalitatīvas un 
efektīvas veselības aprūpes sniegšanai citā 
dalībvalstī, izveidojot mehānismus 
dalībvalstu sadarbībai veselības aprūpes 
jomā un pilnībā ievērojot valstu 
kompetenci attiecībā uz veselības aprūpes 
organizēšanu un nodrošināšanu.

Or. fr



AM\763941LV.doc 11/23 PE418.322v01-00

LV

Grozījums Nr. 20
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva attiecas uz jebkādu veselības 
aprūpi neatkarīgi no veida, kā tā ir 
organizēta, sniegta vai finansēta, un no 
tā, vai aprūpe ir sniegta publiskajā vai 
privātajā sektorā.

Šī direktīva attiecas uz jebkādu veselības 
aprūpi 4. panta nozīmē.

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
4. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) „veselības aprūpe” ir jebkāds veselības 
aprūpes pakalpojums, ko pacientam sniedz 
veselības aprūpes speciālists ar mērķi 
novērtēt, uzturēt vai uzlabot pacienta 
veselību neatkarīgi no veidiem, kā 
pakalpojums ir organizēts, sniegts un 
finansēts dalībvalsts mērogā, un neatkarīgi 
no tā, vai pakalpojumu sniedz publiskajā 
vai privātajā sektorā.

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
4. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī, 
nevis tajā, kurā pacients ir apdrošināts;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
4. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “veselības aprūpe citā dalībvalstī” ir 
veselības aprūpe, kas sniegta citā 
dalībvalstī nevis tajā, kurā pacients ir 
apdrošināts;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
4. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “veselības nozares darbinieks” ir ārsts 
vai vispārējās aprūpes māsa vai zobārsts, 
vai vecmāte, vai farmaceits Direktīvas 
2005/36/EK nozīmē, vai cits veselības 
aprūpes nozares darbinieks, kas saskaņā ar 
Direktīvas 2005/36/EK 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu darbojas reglamentētā 
profesijā.

d) „veselības aprūpes speciālists” ir ārsts 
vai vispārējās aprūpes māsa vai zobārsts, 
vai vecmāte, vai farmaceits Direktīvas 
2005/36/EK nozīmē un cits veselības 
aprūpes darbinieks, kas saskaņā ar 
Direktīvas 2005/36/EK 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu darbojas reglamentētā 
profesijā, vai jebkāda cita persona, kura 
likumīgi veic veselības aprūpi ārstniecības 
dalībvalstī.

Or. fr
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Grozījums Nr. 25
Claire Gibault

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) apdrošināšanas uzņēmumi, 
savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības 
un slimokases izbeidz jebkādu, arī slēptu, 
diskrimināciju, kuras pamatā ir riska 
faktori, kas saistīti ar iedzimtām vai 
ģenētiskām slimībām, un vairs neaprēķina 
veselības apdrošināšanas izmaksas un 
apdrošināšanas prēmijas atkarībā no 
dzimuma un konkrēta darba, kuram 
piemērojama indeksācija, un lai 
izmantojamos mehānismos, aprēķinot 
izmaksas un prēmijas, nepieļautu nekādu 
diskrimināciju, jo īpaši attiecībā pret 
sievietēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Gabriela Creţu

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šīs direktīvas noteikumus, jo 
īpaši 7., 8., un 9. pantu, piederības 
dalībvalsts nodrošina to, ka apdrošinātām 
personām, kas dodas uz citu dalībvalsti, lai 
tur saņemtu veselības aprūpi, vai kuras 
vēlas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī, neliedz šādu iespēju, ja par 
attiecīgo ārstniecības veidu apdrošinātajai 
personai ir tiesības saņemt izdevumu 
atlīdzību, kas paredzēta piederības 
dalībvalsts tiesību aktos. Piederības 

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

dalībvalsts atlīdzina izdevumus, ko 
attiecīgajai personai būtu atmaksājusi
valsts sociālā nodrošinājuma sistēma, ja 
identiska vai līdzīga veselības aprūpe būtu 
sniegta tās teritorijā. Jebkurā gadījumā 
piederības dalībvalsts ziņā ir noteikt to, 
kuru veselības aprūpi apmaksā, un tas nav 
atkarīgs no tā, kur to sniedz.

Or. en

Pamatojums

Vienlīdzīga piekļuve veselības aprūpei ārvalstīs var būt apgrūtināta, ja pacientam, pirms viņš 
ir tiesīgs prasīt atlīdzinājumu, šī aprūpe ir jāapmaksā no savas kabatas. Piederības un 
ārstniecības dalībvalstis sava starpā varētu izveidot ātras atlīdzināšanas sistēmu (piemērojot 
to, ja ne visiem, tad vismaz ekonomiski mazāk aizsargātiem pacientiem). Ja nosaka, ka 
izmaksas atlīdzinās tikai apdrošinātām personām, šāda iespēja tiek liegta.

Grozījums Nr. 27
Siiri Oviir

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Arī izmaksas par veselības aprūpi, kas 
sniegta citā dalībvalstī, piederības 
dalībvalstij saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem ir jāatlīdzina vismaz tādā 
apmērā, kāds par identisku vai līdzīgu 
veselības aprūpi tiktu nodrošināts 
piederības dalībvalstī, nepārsniedzot 
saņemtās veselības aprūpes faktiskās 
izmaksas. Ja pacientam steidzami 
vajadzīga stacionārā aprūpe, ko nevar 
nodrošināt piederības dalībvalstī 
ārstēšanai nepieciešamajā laikā, 
piederības dalībvalsts pilnībā atlīdzina šīs 
veselības aprūpes faktiskās izmaksas.

Or. et
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Pamatojums

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Grozījums Nr. 28
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pacientam, kas vēlas saņemt veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, piederības 
dalībvalsts var noteikt tādus pašus 
nosacījumus, atbilstības kritērijus un 
reglamentējošas vai administratīvas 
formalitātes attiecībā uz veselības aprūpes 
saņemšanu un veselības izmaksu 
atlīdzināšanu, kādus tā būtu uzlikusi 
gadījumā, ja identiska vai līdzīga veselības 
aprūpe būtu sniegta tās teritorijā, ar 
noteikumu, ka tie nav diskriminējoši un 
nav personu brīvas pārvietošanās šķērslis.

3. Pacientam, kas vēlas saņemt veselības 
aprūpi citā dalībvalstī, piederības 
dalībvalsts var noteikt tādus pašus 
nosacījumus, atbilstības kritērijus un 
reglamentējošas vai administratīvas 
formalitātes attiecībā uz veselības aprūpes 
saņemšanu un veselības izmaksu 
atlīdzināšanu, kādus tā būtu uzlikusi 
gadījumā, ja identiska vai līdzīga veselības 
aprūpe būtu sniegta tās teritorijā, ar 
noteikumu, ka tie nav diskriminējoši un 
nav personu, preču vai pakalpojumu
brīvas aprites šķērslis, un vispirms 
nodrošinot saviem pilsoņiem vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpei, jo īpaši 
sievietēm un bērniem.

Or. pl

Pamatojums

Tā kā jauno dalībvalstu veselības aprūpes iestādēs ir vērojams liels pacientu pieplūdums no 
vecajām dalībvalstīm, dažās no šīm iestādēm pacienti izjūt diskrimināciju. Šāds stāvoklis ir 
vēl jo vairāk nepieļaujams, jo tas apdraud sieviešu un bērnu veselību.
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Grozījums Nr. 29
Gabriela Creţu

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. en

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 30
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Visos jautājumos, kas saistīti ar citā 
dalībvalstī sniegtas veselības aprūpes 
izdevumu atlīdzību saskaņā ar šo direktīvu, 
stacionārā un specializētā aprūpe ir 
veselības aprūpe saskaņā ar definīciju 
piederības dalībvalsts spēkā esošajos 
tiesību aktos, kad pacientam vismaz vienu 
nakti jāuzturas slimnīcā vai ir vajadzīga 
ārkārtīgi specializēta un dārga medicīnas 
infrastruktūra un aprīkojums, vai 
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paredzētā ārstniecība rada īpašu risku 
pacientam un sabiedrībai.

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

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr



PE418.322v01-00 18/23 AM\763941LV.doc

LV

Grozījums Nr. 32
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piederības dalībvalsts var izveidot 
iepriekšēju atļauju sistēmu, lai segtu citā 
dalībvalstī sniegtas stacionārās aprūpes 
izmaksas no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, ja izpildīti šādi nosacījumi:

3. Piederības dalībvalsts atlīdzina 
1. punktā minētās stacionārās un 
specializētās aprūpes izmaksas, ja ir 
saņemta iepriekšēja atļauja ārstēšanās 
procedūrai.

a) gadījumā, ja veselības aprūpe būtu 
sniegta minētās dalībvalsts teritorijā, tās 
izmaksas būtu uzņēmusies minētās 
dalībvalsts sociālā nodrošinājuma 
sistēma; un
b) sistēmas uzdevums ir risināt problēmas, 
kas rodas, kad pēc šā panta īstenošanas 
notiek pacientu aizplūšana, un novērst 
ļoti nelabvēlīgu ietekmi vai iespējami ļoti 
nelabvēlīgu ietekmi uz:
i) dalībvalsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas finansiālo līdzsvaru un/vai
ii) slimnīcu nozarē veikto plānošanu un 
racionalizāciju, kas saistīta ar slimnīcu 
atslogošanu, stacionārās aprūpes 
līdzsvarošanu un loģistikas un finanšu 
resursu izšķērdēšanas novēršanu, visiem 
pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 33
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Iepriekšēju atļauju piešķir jebkurā 
gadījumā, ja pacientam ir vajadzīga 
ārstnieciskā palīdzība, ko parasti 
nodrošina piederības dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēma, un šo aprūpi 
nevar saņemt dzīvesvietas dalībvalstī 
ārstēšanai nepieciešamajā laikā, kā tas 
noteikts Regulā 1408/71 un 
Regulā 883/2004.

Or. en

Pamatojums

Šeit svarīgi noteikt šā panta piemērošanas robežas, kas izriet no Regulas 1408/71 un 
Regulas 883/2004 piemērošanas.

Grozījums Nr. 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ārstniecības dalībvalsts var veikt 
attiecīgus pasākumus, lai regulētu 
pacientu pieplūdumu un nepieļautu, ka 
šis pieplūdums būtiski apdraud vai var 
būtiski apdraudēt plānošanu un 
racionalizāciju stacionārās aprūpes 
nozarē, lai novērstu slimnīcu 
pārslogotību, saglabātu līdzsvaru starp 
stacionārās aprūpes iespējām un 
nepieļautu loģistikas un finanšu resursu 
izšķērdēšanu, nodrošinātu līdzsvarotu 
ārstniecisko un stacionāro aprūpi, kas 
būtu pieejama ikvienam, un saglabātu 
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ārstēšanās iespējas un ārstu kompetenci 
savā teritorijā. Ārstniecības dalībvalsts 
nepieļauj diskrimināciju nacionālās 
piederības dēļ un nodrošina, ka pasākumi, 
ar kuriem ierobežo pārvietošanās brīvību, 
nav stingrāki nekā tas nepieciešams un ir 
samērīgi. Ārstniecības dalībvalsts šos 
pasākumus dara zināmus Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 5. pantā ir noteikti ārstniecības dalībvalstu pienākumi saistībā ar ārvalstīs sniegto 
aprūpi, bet tas, kā piederības dalībvalsts var kontrolēt pacientu plūsmu, ir aplūkots citur 
(8. pantā). Šajā direktīvā tomēr nekas nav teikts par dalībvalstu iespējām regulēt lielu 
pacientu pieplūdumu, kas var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes sistēmu un kavēt pienākumu 
izpildi veselības aprūpes jomā.

Grozījums Nr. 35
Gabriela Creţu

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) attiecīgās ārstēšanās vai ārstnieciskās 
procedūras steidzamība,

Or. en

Pamatojums

Lai arī daudzos saslimšanas gadījumos pacients var neciest sāpes, tomēr var būt vajadzīga 
neatliekama aprūpe vai ir jāveic īpašas ārstnieciskās procedūras.
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Grozījums Nr. 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalstis nodrošina 
mehānismus, lai pēc pieprasījuma 
pacientus informētu par veselības aprūpes 
saņemšanu citā dalībvalstī un par 
piemērojamiem noteikumiem, inter alia, 
jebkurā gadījumā, kad kaitējumu 
izraisījusi citā dalībvalstī saņemta 
veselības aprūpe.

1. Piederības dalībvalstis nodrošina 
mehānismus, lai pēc pieprasījuma 
pacientus informētu par veselības aprūpes 
saņemšanu citā dalībvalstī. Informācijā 
par pārrobežu veselības aprūpi ir skaidri 
jānošķir tiesības, kas pacientiem ir 
piešķirtas ar šo direktīvu, no tiesībām, 
kuras paredzētas 3. panta 1. punkta 
f) apakšpunktā minētajās regulās par 
sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu.

Or. en

Pamatojums

Pacientiem brīvprātīgi izvēloties saņemt aprūpi citā dalībvalstī, viņu tiesības uz tiesisko 
aizsardzību, pēcaprūpi u. c. atšķirsies no tām tiesībām, kuras formulētas regulā par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu, jo atšķiras lēmumu pieņemšanas process. Ir ļoti 
svarīgi, lai varbūtējiem pacientiem būtu skaidrs priekšstats  par atšķirīgo atbildības un riska 
traktējumu.

Grozījums Nr. 37
Gabriela Creţu

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pacientiem sniedz un izplata 
informāciju, jo īpaši par to tiesībām, kas 
saistītas ar pārrobežu veselības aprūpi, un 
kvalitātes un drošības garantijām, par 
personas datu aizsardzību, par sūdzību 
procedūrām un par aizsardzības līdzekļiem, 
kas pieejami attiecībā uz citā dalībvalstī 
sniegtu aprūpi, un par piemērojamiem 

a) pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem sniedz un izplata informāciju, 
jo īpaši par pacientu tiesībām, kas saistītas 
ar pārrobežu veselības aprūpi un kvalitātes 
un drošības garantijām, par personas datu 
aizsardzību, par sūdzību procedūrām un 
par aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami 
attiecībā uz citā dalībvalstī sniegtu aprūpi, 
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noteikumiem; un par piemērojamiem noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes speciālisti ir pirmās personas, kas sastopas ar pacientu, un viņiem ir jābūt 
informētiem par pacientu tiesībām, lai ievērotu visas tiesības un sniegtu konsultācijas 
pacientiem par viņiem nepieciešamo aprūpi.

Grozījums Nr. 38
Gabriela Creţu

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pacientiem palīdz aizsargāt to tiesības 
un meklēt piemērotu aizsardzības līdzekli 
gadījumā, ja citā dalībvalstī sniegta 
veselības aprūpe izraisa kaitējumu; valsts 
kontaktpunkts jo īpaši informē pacientus 
par iespējām noregulēt strīdus, palīdzēt
noteikt konkrētajam gadījumam atbilstošo 
strīda ārpustiesas izšķiršanas mehānismu 
un pacientiem vajadzības gadījumā 
palīdzētu uzraudzīt attiecīgā strīda gaitu;

b) sniedz informāciju par to, kā rīkoties 
gadījumos, ja ir jāiesniedz prasība un ir 
nodarīts kaitējums, palīdz pacientiem 
aizsargāt to tiesības un meklēt piemērotu 
aizsardzības līdzekli gadījumā, ja citā 
dalībvalstī sniegta veselības aprūpe izraisa 
kaitējumu; valsts kontaktpunkts jo īpaši 
informē pacientus par iespējām noregulēt 
strīdus, palīdz noteikt konkrētajam 
gadījumam atbilstošo strīda ārpustiesas 
izšķiršanas mehānismu un pacientiem 
vajadzības gadījumā palīdz uzraudzīt 
attiecīgā strīda gaitu;

Or. en

Pamatojums

Valsts kontaktpunktos ir jāsniedz informācija par to, kā rīkoties gadījumos, ja pret 
ārstniecības dalībvalsti ir jāiesniedz prasība un ir nodarīts kaitējums.
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Grozījums Nr. 39
Gabriela Creţu

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis vietējā un reģionu mērogā 
vienkāršo sadarbību pārrobežu veselības 
aprūpes jomā un saziņu starp veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 
ārvalstīs un pēcaprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem piederības dalībvalstī, arī 
izmantojot informācijas un saziņas 
tehnoloģiju, īslaicīgu vai tūlītēju veselības 
aprūpi un citus pārrobežu sadarbības 
veidus.

Or. en

Pamatojums

Pēcaprūpe ir ārkārtīgi svarīga pacientu drošībai. Lai nodrošinātu veselības aprūpes 
nepārtrauktību, ārstēšanā iesaistītajam personālam pacienta piederības valstī ir cieši 
jāsadarbojas ar ārstniecības valsts veselības aprūpes personālu un speciālistiem.
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