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Grozījums Nr. 15
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums

Priekšlikums noraidīt

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu 
atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju nākt klajā 
ar ierosinājumu noraidīt Komisijas 
priekšlikumu. 

Or. es

Pamatojums

No existe base jurídica para la adopción de una medida jurídica sobre la materia de 
referencia, que obligue a los Estados miembros.  

La propuesta de Directiva propone la creación de un marco comunitario para la asistencia 
sanitaria transfronteriza, materia que no cabe incluir en el art. 2 del TCE. Contrariamente a 
lo que se establece en la propuesta de Directiva, ni los artículos 95 y 152 del Tratado, ni 
ningún otro, dan cobertura a la adopción de la Directiva.

La directiva no incide directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común, lo que permitiría que pudieran dictarse las disposiciones a las que se refiere el Art. 
94 TCE. Del mismo modo, al no incidir en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior tampoco resulta de aplicación el art. 95 del TCE ni del 152.

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Tratado.

Grozījums Nr. 16
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par pacienta tiesību 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par pacienta tiesību 
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piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē piemērošanu saistībā ar vienlīdzīgu 
piekļuvi drošai, kvalitatīvai un efektīvai
veselības aprūpei

Or. es

Pamatojums

El marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos 
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Grozījums Nr. 17
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

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

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

– veselības aprūpes sniedzēja pastāvīga 
uzturēšanās (proti, veselības aprūpes 
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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. es

Justification

Pārrobežu veselības aprūpe ietver gan pašu pacientu mobilitāti, gan tādu veselības aprūpes 
pakalpojumu mobilitāti, kurus ir iespējams sniegt no attāluma; šajā pantā nevajadzētu skatīt 
veselības aprūpes speciālistu un pakalpojumu sniedzēju mobilitāti.

Grozījums Nr. 18
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 
praksi (C-496/01), ja nav paredzēti 
saskaņošanas pasākumi, Kopienas tiesību 
akti neliedz dalībvalstīm saistībā ar 
atļauju piešķiršanas sistēmu pieprasīt 
tiem veselības pakalpojumu sniedzējiem 
citā dalībvalstī, kas vēlas piedāvāt 
pakalpojumus pirmajā dalībvalstī 
apdrošinātiem pacientiem, ievērot savu 
sabiedrības veselības aizsardzības līmeni. 
Tomēr nosacījumi, kas jāievēro, lai 
saņemtu šādu atļauju, nedrīkst dublēties 
ar līdzvērtīgiem juridiskajiem 
nosacījumiem, kuri uzņēmējdarbības 
veikšanas dalībvalstī jau ir izpildīti.

Or. es

Pamatojums

Šo pasākumu mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem tādus kvalitātes standartus, kas ir vismaz 
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līdzvērtīgi piederības dalībvalsts standartiem.

Grozījums Nr. 19
Manuel Medina Ortega

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

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

La propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación de 
sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se permite el 
establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria transfronteriza. Con 
ello, la propuesta crea inseguridad jurídica.

Grozījums Nr. 20
Manuel Medina Ortega

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 

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

izmantošanas nosacījumus, ja tie ir 
paredzēti 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

Veselības aprūpes organizēšana ir tikai dalībvalstu kompetencē saskaņā ar EK līguma 
152. pantu.

Grozījums Nr. 21
Manuel Medina Ortega

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) Ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 
praksi, dalībvalstis var noteikt, ka ir 
vajadzīga iepriekšēja atļauja, lai to sociālā 
nodrošinājuma sistēma atlīdzinātu 
izdevumus par citā dalībvalstī sniegto 
stacionāro aprūpi. Šo prasību uzskata par 
vajadzīgu un saprātīgu. Tātad slimnīcu 
skaits, to ģeogrāfiskais sadalījums, 
organizatoriskā uzbūve un aprīkojums, kā 
arī piedāvāto medicīnisko pakalpojumu 
veids ir lietas, kurām jānodrošina 
plānošana, jo tās parasti vērstas uz to, lai 
apmierinātu dažādas vajadzības. No 
vienas puses šai plānošanai ir jānodrošina 
pietiekama un pastāvīga piekļuve 
līdzsvarotai un kvalitatīvai stacionārajai 
aprūpei attiecīgā dalībvalstī. No otras 
puses — tā palīdz racionāli izmantot 
resursus, nodrošinot finanšu un tehnisko 
resursu, kā arī cilvēkresursu 
izmantošanas sociālo efektivitāti.
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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.

Or. es

Pamatojums

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, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta, tal y como está concebida, 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.
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De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Grozījums Nr. 22
Manuel Medina Ortega

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 ES pilsoņu vienlīdzīgai 
piekļuvei drošai, kvalitatīvai un efektīvai
veselības aprūpei, kā arī nosaka 
mehānismus dalībvalstu sadarbībai 
veselības aprūpes jomā, ievērojot valstu 
kompetenci veselības aprūpes 
organizēšanā un nodrošināšanā.

Or. es

Pamatojums

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil:
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.
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Grozījums Nr. 23
Manuel Medina Ortega

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 veselības aprūpi, 
kas definēta 4. pantā, kuru negarantē ar 
Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordināciju. 

Or. es

Pamatojums

Si la directiva tuviese como objetivo principal los derechos de los pacientes, el campo de 
aplicación debe ser el que se recoge. Sin embargo, si se centra en la movilidad de los 
pacientes,  el ámbito no estaría bien definido.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Grozījums Nr. 24
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pastāvot apstākļiem, kuros saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1408/71 22. pantu ir 
jāpiešķir atļauja doties uz citu dalībvalsti, 
lai saņemtu pienācīgu ārstniecību, 
piemēro minētās regulas noteikumus, bet 
šis direktīvas 6., 7., 8., un 9. pantu 
nepiemēro. Un otrādi, ja apdrošinātā 
persona citos gadījumos vēlas saņemt 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, piemēro 
šīs direktīvas 6., 7., 8., un 9. pantu, bet 

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

Or. es

Pamatojums

Svītrots juridiskas skaidrības labad.

Grozījums Nr. 25
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
4. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “pārrobežu veselības aprūpe” ir 
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;

b) „pārrobežu veselības aprūpe” ir 
veselības aprūpe, ko sniedz citā dalībvalstī, 
nevis tajā, kurā pacients ir apdrošināts;

Or. es

Pamatojums

Līdzīgi kā 10. apsvērumā pārrobežu veselības aprūpe ietver gan pacientu mobilitāti šaurākā 
nozīmē, gan tādu veselības aprūpes pakalpojumu mobilitāti, kurus ir iespējams sniegt no 
attāluma; šajā pantā izdarītā atsauce uz veselības aprūpes veicējiem nav piemērota.
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Grozījums Nr. 26
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
4. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis punkts ir lieks un tāpēc ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 27
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
4. pants – d punkts

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, vai cits veselības 
aprūpes speciālists, kas saskaņā ar 
Direktīvas 2005/36/EK 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu darbojas reglamentētā 
profesijā.

Or. es

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 28
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
4. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem vai vēlas saņemt
veselības aprūpi;

f) „pacients” ir jebkura fiziska persona, kas 
dalībvalstī saņem veselības aprūpi;

Or. es

Pamatojums

Svarīgi ir tas, ka persona saņem veselības aprūpi, nevis tas, ka persona to vēlas saņemt.

Grozījums Nr. 29
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
4. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) “apdrošinātā persona” ir: g) „apdrošinātā persona” ir jebkura 
persona, kas ir apdrošināta saskaņā ar 
Regulas (EK) 883/2004 1. panta 
c) apakšpunkta definīciju;

i) līdz Regulas (EK) Nr. 883/2004 spēkā 
stāšanās dienai — persona, kas ir 
apdrošināta saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1408/71 1. , 2. un 4. panta 
noteikumiem,
ii) pēc Regulas (EK) Nr. 883/2004 spēkā 
stāšanās dienas — persona, kas ir 
apdrošināta saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 1. panta c) apakšpunkta 
noteikumiem;

Or. es
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Pamatojums

Regula (EK) Nr. 883/2004 stāsies spēkā 2009. gada 1. janvārī.

Grozījums Nr. 30
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
4. pants – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kurā pacients ir apdrošināta persona;

h) „piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kurā pacients ir apdrošināts. Ja pacients 
likumīgi dzīvo kādā dalībvalstī un nav 
apdrošināts nevienā Eiropas sociālā 
nodrošinājuma sistēmā, bet viņam ir 
atzītas tiesības uz veselības aprūpi, tad 
piederības dalībvalsts ir dzīvesvietas 
dalībvalsts. 

Or. es

Pamatojums

Priekšlikumā nav ietverti visi gadījumi, kad pilsoņiem ir atzītas tiesības uz veselības aprūpi, 
bet kuras ne vienmēr atbilst apdrošinātas personas statusam.

Grozījums Nr. 31
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
4. pants – la punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) „pacienta medicīniskā karte” jeb 
„slimības vēsture” ir dokumentu kopums, 
kas ietver jebkādus datus, slēdzienus un 
ziņas par pacienta veselības stāvokli un 
ārstēšanās gaitu visā aprūpes laikā.

Or. es
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Pamatojums

Tā kā šo vārdkopu bieži lieto direktīvas priekšlikumā, ir vajadzīga attiecīgā definīcija.

Grozījums Nr. 32
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
II nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

DALĪBVALSTS IESTĀDES, KAS 
ATBILD PAR VESELĪBAS APRŪPES 
KOPĪGO PRINCIPU IEVĒROŠANU

DALĪBVALSTIS, KAS ATBILD PAR 
VESELĪBAS APRŪPES KOPĪGO 
PRINCIPU IEVĒROŠANU

Or. es

Pamatojums

Ja lieto vārdu „iestādes”, tad vajadzētu obligāti tās norādīt.

Grozījums Nr. 33
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārstniecības dalībvalsts iestāžu atbildība Ārstniecības dalībvalsts atbildība

Or. es

Pamatojums

Ar šo svītrojumu nodrošina atbilstību II nodaļas virsrakstam.
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Grozījums Nr. 34
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Piederības dalībvalsts nosaka ne vien apmaksājamos veselības aprūpes pakalpojumus 
(6. panta 1. punkta pēdējā daļa), bet arī atlīdzinājuma apmēru un pacienta maksājuma daļu 
katrā konkrētā gadījumā.
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Grozījums Nr. 35
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Veselības aprūpe citā dalībvalstī

Neskarot 8. un 9. panta noteikumus, 
piederības dalībvalsts neprasa iepriekšēju 
atļauju, lai atlīdzinātu izdevumus, kas 
radušies saistībā ar citā dalībvalstī 
saņemtu veselības aprūpi.

Or. es

Pamatojums

Tas atbilst tiesu praksei, kas paredz, ka nedrīkst ierobežot pilsoņu pārvietošanās brīvību, 
piemērojot šo vispārējo principu, saskaņā ar kuru iepriekšēja atļauja nav vajadzīga, kā arī 
8. pantā noteiktajām atrunām saistībā ar stacionāro aprūpi, kuras izriet no tiesu prakses.

Grozījums Nr. 36
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Nestacionārā aprūpe

Piederības dalībvalsts nenosaka 
pienākumu pieprasīt iepriekšēju atļauju, 
lai varētu saņemt atlīdzību par 
nestacionārās veselības aprūpes 
izmaksām citā dalībvalstī, ja viņu 
teritorijā sniegtas attiecīgas aprūpes 
izmaksas būtu uzņēmusies sociālās 
nodrošināšanas sistēma.

Or. es
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Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar priekšlikumu iekļaut 6.a pantu.

Grozījums Nr. 37
Manuel Medina Ortega

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 tiesību aktos, kuru 
plāno, ja nepieciešama attiecīgā pacienta 
uzturēšanās slimnīcā vismaz vienu nakti 
vai nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums, vai paredzēta ārstniecība, kas 
rada konkrētu 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. es
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Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ietvertā definīcija ir novecojusi, un tajā nav nemti vērā pašreizējie 
nosacījumi, ar kādiem saņem stacionāro un specializēto aprūpi.

Grozījums Nr. 38
Manuel Medina Ortega

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. es

Pamatojums

Šis direktīvas priekšlikums skar veselības aprūpes organizēšanu un nodrošināšanu, kas ir 
dalībvalstu kompetencē, kura ir noteikta saskaņā ar EK līguma 152. pantu, kas nozīmē 
subsidiaritātes principa pārkāpumu. 

Grozījums Nr. 39
Manuel Medina Ortega

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 var segt citā 
dalībvalstī sniegtas stacionārās un 
specializētās (saskaņā ar piederības 
dalībvalsts definīciju) aprūpes izmaksas, 
ievērojot 1. punktu, kolīdz būs saņemta 
iepriekšēja atļauja.

a) gadījumā, ja veselības aprūpe būtu 
sniegta minētās dalībvalsts teritorijā, tās 
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izmaksas būtu uzņēmusies minētās 
dalībvalsts sociālā nodrošinājuma 
sistēma; et
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. es

Pamatojums

Al proponerse la supresión del apartado 2, pasaría éste a ser el nuevo apartado 2.

Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante 
una autorización previa) de garantizar que se prestará a los ciudadanos una asistencia 
sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados 
de calidad y seguridad.

La autorización previa 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.
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Grozījums Nr. 40
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iepriekšējās atļaujas sistēma jāattiecina 
vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, lai izvairītos no 
šādas ietekmes, un tā nedrīkst būt patvaļīgi 
diskriminējoša.

4. Iepriekšēju atļauju sistēma ir jāpiemēro 
tikai vajadzīgā un samērīgā veidā, un tā 
nedrīkst būt patvaļīgi diskriminējoša.

Or. es

Pamatojums

Jānodrošina atbilstība iepriekšējam grozījumam. Tā kā ir ierosināts svītrot 2. punktu, šis 
punkts tagad būs 3. punkts.

Grozījums Nr. 41
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalsts dara zināmu atklātībā visu 
attiecīgo informāciju par iepriekšējās 
atļaujas sistēmām, kas ir izveidotas
saskaņā ar 3. punkta noteikumiem.

5. Piederības dalībvalsts publisko slimnīcu 
un specializēto veselības aprūpes 
pakalpojumu sarakstu un visu vajadzīgo
informāciju par iepriekšēju atļauju sistēmu, 
kas ir izveidota saskaņā ar 2. punkta
noteikumiem.

Or. es

Pamatojums

Ierosināts pārvietot 5. punkta tekstu jaunajā punktā 8. panta beigās, kas pēc 2. punkta 
svītrošanas būs 5. punkts.



PE418.330v01-00 22/34 AM\764029LV.doc

LV

Grozījums Nr. 42
Manuel Medina Ortega

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Apdrošinātai personai iesniedzot 
atļaujas pieprasījumu, lai izmantotu 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, 
piederības dalībvalsts ikreiz pārbauda, vai 
ir ievēroti Regulas (EK) Nr. 883/2004 
noteikumi, un tikai tad piešķir iepriekšēju 
atļauju saskaņā ar minēto regulu. 

Or. es

Pamatojums

Nuevo apartado 5 bis, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Es más, la propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación 
de sistemas de seguridad social, creando dos sistemas paralelos para la atención sanitaria 
transfronteriza. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica.

Grozījums Nr. 43
Manuel Medina Ortega

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Piederības dalībvalsts laikus un 
pārskatāmā veidā nosaka kritērijus, uz 
kuru pamata var noraidīt iepriekšējas 
atļaujas piešķiršanu, pamatojoties uz 
būtiskajām vispārējām interesēm.
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Or. es

Pamatojums

Nuevo apartado 5 ter, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Además de invadir competencias exclusivas de los EEMM, la propuesta de Directiva puede 
generar inequidades entre unos pacientes y otros.

Introducir el derecho de reembolso para una minoría de pacientes (los que son atendidos en 
otro EM) generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes que son atendidos en su 
propio país. De ahí la necesidad de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado Miembro emisor y también de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM,

Grozījums Nr. 44
Manuel Medina Ortega

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Jebkurā gadījumā dalībvalsts var 
nepiešķirt iepriekšēju atļauju, ja tādu 
pašu aprūpi ir iespējams saņemt tās 
teritorijā ārstniecībai piemērotā laikā, 
ņemot vērā konkrētās personas veselības 
stāvokli un iespējamo slimības attīstību.

Or. es

Pamatojums

Nouveau paragraphe 5 quater à la suite de la suppression du paragraphe 2.

Le niveau de qualité et de sécurité nécessaire ne peut être garanti qu'à condition que ce 
soient des professionnels de la santé qui décident quels professionnels ou centres assureront 
les soins. Si le choix est laissé au seul patient, il sera possible d'en arriver à des cas dans 
lesquels des soins de santé sont dispensés alors qu'ils ne sont pas nécessaires (surtout en cas 
de recours à des prestataires privés de soins de santé).

Il est fondamental de préserver la situation actuelle afin de garantir que les soins de santé 
conservent leur caractère de service public.
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Grozījums Nr. 45
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalsts nodrošina to, ka 
administratīvās procedūras attiecībā uz 
veselības aprūpes izmantošanu citā 
dalībvalstī saistībā ar iepriekšēju atļauju, 
kas minēta 8. panta 3. punktā, citā 
dalībvalstī veiktas aprūpes izmaksu 
atlīdzību un citiem nosacījumiem un 
formalitātēm, kas minēti 6. panta 
3. punktā, ir pamatotas ar taisnīgiem, 
nediskriminējošiem kritērijiem, kas ir 
iepriekš paziņoti atklātībā un kas ir 
nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, vai
samērīgi ar to. Katrā ziņā apdrošinātajai 
personai vienmēr sniedz atļauju saskaņā 
ar 3. panta 1. punkta f) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem par sociālā 
nodrošinājuma koordinēšanu, ja izpildīti 
Regulas 1408/71 22. panta 1. punkta c) 
apakšpunkta un 22. panta 2. punkta 
noteikumi.

1. Piederības dalībvalsts nodrošina to, ka 
administratīvās procedūras attiecībā uz 
veselības aprūpes izmantošanu citā 
dalībvalstī saistībā ar iepriekšēju atļauju, 
kas minēta 8. panta 2. punktā un citā 
dalībvalstī veiktas aprūpes izmaksu 
atlīdzību pamatojas uz taisnīgiem, 
nediskriminējošiem kritērijiem, kas ir 
iepriekš publiskoti, ir nepieciešami, lai 
sasniegtu mērķi, un ir samērīgi ar to.

Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku skaidrību attiecībā uz direktīvu un regulu.

Grozījums Nr. 46
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šādas procesuālās sistēmas ir viegli 2. Šādām procedūrām ir jābūt viegli 
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pieejamas, un tās spēj nodrošināt to, ka 
dalībvalstis pieprasījumus taisnīgi un 
objektīvi izskata iepriekš atklāti paziņotos 
laikposmos.

pieejamām un jānodrošina, ka dalībvalstis 
pieprasījumus taisnīgi un objektīvi izskata 
iepriekš atklāti paziņotajā maksimālajā
termiņā. Izskatot pieprasījumus, ņem vērā 
aprūpes steidzamību un katra pacienta 
konkrētos apstākļus.

Or. es

Pamatojums

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de gate-
keepers del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia sanitaria 
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. Podrá orientarse al ciudadano para que reciba el tratamiento que resulte necesario y 
pueda garantizarse que se prestará en condiciones de seguridad y calidad suficientes.

Grozījums Nr. 47
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis iepriekš pārredzamā veidā 
nosaka kritērijus attiecībā uz 8. panta 
3. punktā minēto iepriekšējās atļaujas 
atteikumu.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis punkts jau ir ņemts vērā ierosinātajā 8. panta grozījumā (jaunais 6. punkts). Ierosināts to 
svītrot, jo tas atkārtojas.
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Grozījums Nr. 48
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīm, nosakot laikposmus, 
kuros jāizskata pieprasījumi attiecībā uz 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, jāievēro:

svītrots

a) konkrētā medicīniskā situācija, 
b) pacienta sāpju pakāpe, 
c) pacienta invaliditātes veids un 
d) pacienta spēja veikt profesionālu 
darbību.

Or. es

Pamatojums

Šis svītrojums ir saistīts ar 9. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 49
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina to, lai 
administratīvi lēmumi attiecībā uz 
veselības aprūpi citā dalībvalstī ir 
pārsūdzami administratīvā kārtā un tiesas 
ceļā, pieļaujot arī pagaidu pasākumus.

3. Dalībvalstis nodrošina to, lai 
administratīvi lēmumi attiecībā uz 
veselības aprūpi citā dalībvalstī ir 
pārsūdzami administratīvā kārtā un tiesas 
ceļā, pieļaujot arī pagaidu pasākumus.
Dalībvalstis atvieglo ārpustiesas 
izšķiršanas procedūru izstrādi, risinot 
starptautiskus strīdus saistībā ar 
pārrobežu veselības aprūpi.

Or. es
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Pamatojums

Jānodrošina atbilstība iepriekšējiem grozījumiem. Ja svītro 9. panta 3. un 4. punktu, tad 
5. punkts būs 3. punkts.

Ierosina pievienot vēl vienu punktu, kas aizgūts no 12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, jo tas 
ir pašu dalībvalstu, nevis valsts pārrobežu veselības aprūpes kontaktpunktu pienākums.

Grozījums Nr. 50
Manuel Medina Ortega

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 aprūpi, 
ko var saņemt citu dalībvalstu 
valstspiederīgie, un par piemērojamiem 
noteikumiem, inter alia, jebkurā gadījumā, 
kad kaitējumu izraisījusi piederības
dalībvalstī saņemta veselības aprūpe.

Or. es

Pamatojums

Tā būtu pārmērīga prasība, uzlikt dalībvalstīm par pienākumu nodrošināt informāciju, kas ir 
citu dalībvalstu rīcībā, kā paredzēts šajā pantā. Turklāt šī informācija regulāri atjaunina, lai 
tā būtu noderīga iedzīvotājiem, kas ir grūti īstenojams. Pietiek ar to, ka katra dalībvalsts 
apņemas nodrošināt informāciju par savā teritorijā piedāvāto veselības aprūpi.

Grozījums Nr. 51
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. punkta 
noteikumiem attiecībā uz 1. punktā minēto 

3. Dalībvalstis ar Komisijas palīdzību var 
izveidot Kopienas standartu saskaņā ar 
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iepriekšējās informēšanas procedūru var 
izveidot Kopienas mēroga formāta
standartu.

19. panta 2. punkta noteikumiem attiecībā 
uz 1. punktā minēto iepriekšējās 
informēšanas procedūru.

Or. es

Pamatojums

Tas nav pieņemami, ka Komisija nosaka standartizētu procedūru kopienas mērogā.
Dalībvalstīm pašām jāvienojas par šādas procedūras izstrādi, rēķinoties ar iespēju saņemt 
Komisijas palīdzību.

Grozījums Nr. 52
Manuel Medina Ortega

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 
noteikumiem;

a) pēc pieprasījuma sniedz un izplata 
informāciju citu dalībvalstu 
valstspiederīgajiem, 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 piederības dalībvalstī sniegtu 
aprūpi, un par piemērojamiem 
noteikumiem;

Or. es

Pamatojums

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Grozījums Nr. 53
Manuel Medina Ortega

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) palīdz citu dalībvalstu 
valstspiederīgajiem aizsargāt to tiesības un 
meklēt piemērotu aizsardzības līdzekli, ja 
savā piederības dalībvalstī sniegta 
veselības aprūpe izraisa kaitējumu; valsts 
kontaktpunkts pēc pieprasījuma jo īpaši 
informē citu dalībvalstu valstspiederīgos 
par iespējām noregulēt strīdus, palīdz
noteikt konkrētajam gadījumam atbilstošo
strīda ārpustiesas izšķiršanas mehānismu 
un pacientiem vajadzības gadījumā palīdz
uzraudzīt attiecīgā strīda gaitu;

Or. es

Pamatojums

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Grozījums Nr. 54
Manuel Medina Ortega

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vienkāršo starptautisku strīdu 
ārpustiesas izšķiršanas mehānismu izveidi 

svītrots
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attiecībā uz strīdiem, kas rodas pārrobežu 
veselības aprūpē.

Or. es

Pamatojums

Ierosina svītrot šo punktu, aizstājot to ar 9. panta 5. punktu (skatīt iepriekšējo grozījumu), jo 
tas ir pašu dalībvalstu, nevis valsts pārrobežu veselības aprūpes kontaktpunktu pienākums.

Grozījums Nr. 55
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piederības dalībvalsts kontaktpunkts 
pēc pieprasījuma informē pacientus par 
citu dalībvalstu kontaktpunktu atrašanās 
vietu. 

Or. es

Pamatojums

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Grozījums Nr. 56
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
noteikto procedūru nosaka:

3. Dalībvalstis ar Komisijas palīdzību, 
ievērojot 19. panta 2. punktā noteikto 
procedūru nosaka:

a) pasākumus, kas nepieciešami šajā pantā 
minētās valsts kontaktpunktu grupas 
pārvaldībai;

a) pasākumus, kas nepieciešami šajā pantā 
minētās valsts kontaktpunktu grupas 
pārvaldībai;

b) to datu veidu, ko grupa vāc un ar ko 
apmainās;

b) to datu veidu, ko grupa vāc un ar ko 
apmainās;

c) vadlīnijas par informāciju, ko 
pacientiem sniedz saskaņā ar šā panta 
2. punkta a) apakšpunktu.

c) vadlīnijas par informāciju, ko 
pacientiem sniedz saskaņā ar šā panta 
2. punkta a) apakšpunktu.

Or. es

Pamatojums

Nav pieņemami, ka Komisija uzņemas šo darbu. Dalībvalstīm pašām jāvienojas par šiem 
pasākumiem, rēķinoties ar iespēju saņemt Komisijas palīdzību.

Grozījums Nr. 57
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai vienkāršotu 1. punkta īstenošanu, 
Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm
pieņem:

2. Lai vienkāršotu 1. punkta īstenošanu, 
dalībvalstis ar Komisijas palīdzību
pieņem:

Or. es
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Grozījums Nr. 58
Manuel Medina Ortega

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasākumus, kas farmaceitam vai citam 
veselības nozares darbiniekam ļauj 
pārbaudīt receptes autentiskumu un to, vai 
zāles citā dalībvalstī ir izdevusi attiecīgi 
pilnvarota persona, proti, izstrādā Kopienas 
receptes paraugu un uzlabo e-recepšu 
saderību;

a) pasākumus, kas farmaceitam vai citam 
veselības aprūpes speciālistam ļauj 
pārbaudīt receptes autentiskumu un to, vai 
zāles citā dalībvalstī ir izdevusi attiecīgi 
pilnvarota persona, proti, izstrādā Kopienas 
receptes paraugu, nosakot vajadzīgos 
datus, kas nodrošina tās derīgumu, un 
prasības attiecībā uz valodu, un uzlabo e-
recepšu saderību;

Or. es

Pamatojums

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Grozījums Nr. 59
Manuel Medina Ortega

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pasākumus, lai nodrošinātu to, ka vienā b) pasākumus, lai nodrošinātu to, ka vienā 
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dalībvalstī izrakstītas un citā dalībvalstī 
izsniegtas zāles ir iespējams identificēt un 
ka pacientiem ir saprotama informācija par 
ražojumu;

dalībvalstī izrakstītas un citā dalībvalstī 
izsniegtas zāles ir iespējams identificēt un 
ka pacientiem ir saprotama informācija par 
ražojumu. Ja zāļu nosaukums ir izdomāts 
vai tas ir tirdzniecības nosaukums, norāda 
arī starptautisko nepatentēto nosaukumu 
(SNN);

Or. es

Pamatojums

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Grozījums Nr. 60
Manuel Medina Ortega

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pasākumus, ar kādiem var apstiprināt 
aizdomas par zāļu iespējamo aizstāšanu 
ar citām zālēm, kā arī noteikt to 
nepietiekamības un steidzamības pakāpi.

Or. es

Pamatojums

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
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transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.


	764029lv.doc

