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Grozījums Nr. 440
Kartika Tamara Liotard

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants ir svītrots.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar EK līguma 152. pantu dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē ietilpst lemšana par to, 
kā organizēt un finansēt savas valsts veselības aprūpes sistēmu, un šī kompetence ietver 
tiesības noteikt, ko uzskata par stacionāro aprūpi. Eiropas Savienība un jo īpaši Komisija nav 
kompetenta lemt par šo jomu, un līdz ar to 8. pants ir jāsvītro. Turklāt Komisijas priekšlikums 
par iepriekšējas atļaujas sistēmām attiecībā uz citā valstī sniegtu stacionāro aprūpi ir ārpus 
Eiropas Kopienu Tiesas judikatūras, un arī šā iemesla dēļ tas ir jānoraida.

Grozījums Nr. 441
Iles Braghetto

Direktīvas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stacionārā un specializētā aprūpe Iepriekšēja atļauja

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atzīst, ka iepriekšējas atļaujas sistēmas ir būtiskas pacientiem, jo tās viņiem 
sniedz skaidrību par to, kādas izmaksas tiks atlīdzinātas un kādas būs jāsedz viņiem pašiem,
par to, kāda būs kārtība, ja vajadzīga pēcārstēšanās aprūpe, un kā rīkoties, ja plānotā aprūpe 
neizdodas. Šie apsvērumi attiecas gan uz slimnīcā un citur sniegtu aprūpi, gan uz kārtību, 
kādā personas, kas ir atbildīgas par veselības aprūpes sistēmām, plāno pakalpojumus un 
pārvalda finanšu resursus.
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Grozījums Nr. 442
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stacionārā un specializētā aprūpe Veselības aprūpe

Or. pl

Grozījums Nr. 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
8. pants

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 vismaz vienu nakti vai 
ārkārtīgi specializēta un dārga medicīnas 
infrastruktūra un aprīkojums vai ja 
paredzēta ārstniecība, kas 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 
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- veselības aprūpe, kurā ietilpst 
ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai.
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.
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 paredz, ka ir 
vajadzīga iepriekšēja atļauja, lai tā segtu 
vai atlīdzinātu citā dalībvalstī sniegtas 
stacionārās vai specializētās aprūpes 
izmaksas, kā to noteikusi piederības 
dalībvalsts saskaņā ar 1. punktu.

(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.
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. Atteikums izsniegt iepriekšēju atļauju
jāattiecina vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, un tas nedrīkst 
būt patvaļīgi diskriminējošs.

4.a Saskaņā ar 1. punktu pieprasīto 
atļauju var neizsniegt, ja konstatēts, ka 
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pārvietošanās var pasliktināt pacienta 
veselības stāvokli vai traucēt ārstēšanai. 

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

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

Or. fr

Pamatojums

Sākotnējā priekšlikumā ir atzīts, ka pastāv atšķirības starp dalībvalstīm attiecībā uz aprūpes 
pakalpojumu izmaksām, kuras sedz to sociālā nodrošinājuma sistēma; veidojot stacionārās 
aprūpes pakalpojumu sarakstu, nav pieņemami izmantot komitoloģijas procedūru, jo šādi 
jautājumi saskaņā ar subsidiaritātes principu ir tikai dalībvalstu kompetencē.  Tomēr ir 
jānosaka kopīgi kritēriji. Turklāt pacientiem būtu izdevīgi, ja piederības dalībvalsts noteiktu, 
kuru no tiesību aktiem tie varētu izmantot.

Grozījums Nr. 444
Marianne Thyssen

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. Uz stacionāro aprūpi un tai līdzvērtīgu 
aprūpi attiecas Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 noteikumi, savukārt 6. panta 
noteikumi uz tām neattiecas. Dalībvalstis 
definē „stacionāro aprūpi” šīs direktīvas 
vajadzībām. 

(a) veselības aprūpe, kurai nepieciešama 
attiecīgā pacienta uzturēšanās aprūpes 
sniegšanas vietā vismaz vienu nakti

Dalībvalstis izstrādā to ārstniecības veidu 
sarakstu, kuriem nepieciešama 
specializēta un dārga medicīnas 
infrastruktūra vai kuri rada īpašu risku 
pacientam un sabiedrībai un tādēļ ir 
pielīdzināmi stacionārai aprūpei.

(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 
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nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums; vai 
- veselības aprūpe, kurā ietilpst 
ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai.

Or. nl

Pamatojums

Het amendement komt hieraan tegemoet door duidelijk te stellen dat voor ambulante zorg de 
de naast elkaar bestaande procedures (verordening en D&K-procedure) blijven bestaan.
Voor ziekenhuiszorg is het belangrijk dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot  not toe 
geoordeeld dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. 
Dit heeft te maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de 
mogelijkheid om het eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen 
plannen.

Grozījums Nr. 445
Åsa Westlund

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 aprūpe ir plānota specializēta 
aprūpe, kuras sniegšanai vajadzīgas 
progresīvas zināšanas medicīnas un 
tehnoloģiju jomā. Katra dalībvalsts var 
noteikt, kurus pasākumus tā uzskata par 
specializēto aprūpi.

a) veselības aprūpe, kurai nepieciešama 
attiecīgā pacienta uzturēšanās aprūpes 
sniegšanas vietā vismaz vienu nakti
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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. sv

Pamatojums

Ir svarīgi, lai „stacionārās aprūpes” definīcijas pamatā nebūtu kritērijs, saskaņā ar kuru 
pacientam slimnīcā jāpavada vismaz viena nakts; šāda definīcija būtu maldinoša. Tā vietā 
definīcijas pamatā vajadzētu būt kritērijam, kas nosaka, ka runa ir par ļoti specializētu 
aprūpi, kurai vajadzīgas progresīvas zināšanas medicīnas un tehnoloģiju jomā.

Grozījums Nr. 446
Christofer Fjellner

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 aprūpe ir:

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 

- veselības aprūpe, ko sniedz augsti 
kvalificēti speciālisti un/vai kuras 
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dārga medicīnas infrastruktūra un
aprīkojums; vai 

sniegšanai nepieciešama dārga medicīnas 
infrastruktūra vai aprīkojums, vai 

- veselības aprūpe, kurā ietilpst ārstniecība, 
kas rada konkrētu risku pacientam un 
sabiedrībai.

- veselības aprūpe, kurā ietilpst ārstniecība, 
kas rada īpašu risku pacientam un 
sabiedrībai.

Or. sv

Pamatojums

Kritērijs, saskaņā ar kuru pacientam slimnīcā jāpaliek pa nakti, ir novecojis un var negatīvi 
ietekmēt veselības aprūpes jomas attīstību. Turklāt šis kritērijs ir arī nekonkrēts, jo gan starp 
dalībvalstīm, gan to iekšienē pastāv atšķirības to ārstēšanas veidu ziņā, kuru dēļ pacientam ir 
jāpaliek slimnīcā pa nakti. Ir arī grūti piemērot šo kritēriju. Stacionārās aprūpes definīcijas 
pamatā vajadzētu būt ļoti specializētai un/vai dārgai aprūpei neatkarīgi no tā, vai pacients 
paliek slimnīcā pa nakti vai ne.

Grozījums Nr. 447
Anja Weisgerber

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, 
veselības aprūpe, kas saskaņā ar 
piederības dalībvalsts noteikumiem ir 
atbilstīga aprūpe un kas jāplāno, lai 
nodrošinātu efektīvu, ekonomisku un 
visiem pieejamu medicīnisko aprūpi šajā 
valstī, ir uzskatāma par stacionāru un 
specializētu aprūpi. Papildus veselības 
aprūpei, kas saistīta ar attiecīgā pacienta 
uzturēšanos aprūpes sniegšanas vietā 
vismaz vienu nakti vai ļoti specializētu un 
dārgu medicīnas infrastruktūru un 
aprīkojumu, vai ārstniecību, kas rada 
īpašu risku pacientam un sabiedrībai, 
šādā aprūpē var ietilpt arī veselības 
aprūpe, kurai saskaņā ar attiecīgās 
piederības dalībvalsts pieeju veselības 
aprūpei ir vajadzīga plānota 
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infrastruktūra citu iemeslu dēļ.
(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. de

Pamatojums

Ierosinātā stacionārās un specializētās aprūpes definīcija ir pārāk šaura. Vācijā tā 
neattiektos nedz uz daļēju stacionāro vai ambulatoro aprūpi, nedz garīgi slimu pacientu 
aprūpi dienas stacionāros. Vienīgi dalībvalstis ir tiesīgas definēt, kas ir stacionārā aprūpe, 
kurai nepieciešama plānošana.

Grozījums Nr. 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 saskaņā 
ar definīciju piederības dalībvalsts tiesību 
aktos ir veselības aprūpe, kurai 
nepieciešama plānošana tā, lai paredzētu, 
ka ir nepieciešama attiecīgā pacienta 
uzturēšanās vismaz vienu nakti vai 
ārkārtīgi specializēta un dārga medicīnas 
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infrastruktūra un aprīkojums vai ja ir 
paredzēta ārstniecība, kas 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. es

Pamatojums

Definīcija Komisijas priekšlikumā neatbils pašreizējai situācijai vai apstākļiem, kādos pašreiz 
tiek sniegta stacionārā un specializētā aprūpe.

Grozījums Nr. 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 aprūpe ir:

a) veselības aprūpe, kurai nepieciešama 
attiecīgā pacienta uzturēšanās aprūpes 
sniegšanas vietā vismaz vienu nakti

a) veselības aprūpe, ko sniedz augsti 
kvalificēti speciālisti un/vai kuras 
sniegšanai nepieciešama dārga medicīnas 
infrastruktūra vai aprīkojums; 

b) īpašā sarakstā norādīta veselības b) veselības aprūpe, kurā ietilpst 
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aprūpe, kurai nav nepieciešama attiecīgā 
pacienta uzturēšanās aprūpes sniegšanas 
vietā vismaz vienu nakti. Šajā sarakstā 
iekļauj tikai: 

ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai, vai

- veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums; vai 

c) citi ārstēšanas veidi, kurus, ņemot vērā 
slimības veidu, vislabāk veikt slimnīcā.

- veselības aprūpe, kurā ietilpst ārstniecība, 
kas rada konkrētu risku pacientam un 
sabiedrībai. 

Or. da

Grozījums Nr. 450
Linda McAvan

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 aprūpe ir veselības aprūpe, kas 
definēta piederības dalībvalsts izveidotajā 
sarakstā un attiecas tikai uz šādām 
jomām:

a) veselības aprūpe, kurai nepieciešama 
attiecīgā pacienta uzturēšanās aprūpes 
sniegšanas vietā vismaz vienu nakti

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: 

b) veselības aprūpe, ko sniedz augsti 
kvalificēti speciālisti un/vai kuras 
sniegšanai nepieciešama dārga medicīnas 
infrastruktūra vai aprīkojums;

- veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums; vai 

ba) veselības aprūpe, kurā ietilpst 
ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai.

- veselības aprūpe, kurā ietilpst ārstniecība, 
kas rada konkrētu risku pacientam un 
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sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

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. Pacientiem vajadzētu būt 
spējīgiem izmantot to ārstniecības veidu sarakstu, kuru saņemšanai ir nepieciešama 
iepriekšēja atļauja saskaņā ar mītnes valsts sistēmu.

Grozījums Nr. 451
Colm Burke

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, 
stacionārās aprūpes definīcija attiecas 
tikai uz:

a) veselības aprūpe, kurai nepieciešama 
attiecīgā pacienta uzturēšanās aprūpes 
sniegšanas vietā vismaz vienu nakti

- veselības aprūpi, kurai nepieciešama 
attiecīgā pacienta uzturēšanās aprūpes 
sniegšanas vietā vismaz vienu nakti, vai 
veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums, vai

b) īpašā sarakstā norādīta veselības 
aprūpe, kurai nav nepieciešama attiecīgā 
pacienta uzturēšanās aprūpes sniegšanas 
vietā vismaz vienu nakti. Šajā sarakstā 
iekļauj tikai: 

- veselības aprūpi, kurā ietilpst ārstniecība, 
kas rada īpašu risku pacientam un 
sabiedrībai.

- 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 
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sabiedrībai. 

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir papildināt sākotnējo referenta ideju ar stacionārās aprūpes definīciju, 
kas sabiedrības veselības pārvaldības teorijā ir vispārēji pieņemta standarta definīcija.

Grozījums Nr. 452
Niels Busk

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 aprūpe ir:

a) veselības aprūpe, kurai nepieciešama 
attiecīgā pacienta uzturēšanās aprūpes 
sniegšanas vietā vismaz vienu nakti

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:

b) veselības aprūpe, kurai nav 
nepieciešama attiecīgā pacienta 
uzturēšanās aprūpes sniegšanas vietā 
vismaz vienu nakti, bet

- veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un 
aprīkojums; vai 

- kurai nepieciešama ārkārtīgi specializēta 
un dārga medicīnas infrastruktūra vai 
aprīkojums, vai 

- veselības aprūpe, kurā ietilpst ārstniecība, 
kas rada konkrētu risku pacientam un 
sabiedrībai. 

- kurā ietilpst ārstniecība, kas rada 
konkrētu risku pacientam un sabiedrībai.

Or. da
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Grozījums Nr. 453
Claude Turmes, Margrete Auken

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, 
stacionārajā un specializētajā aprūpē 
ietilpst vismaz:

a) veselības aprūpe, kurai nepieciešama 
attiecīgā pacienta uzturēšanās aprūpes 
sniegšanas vietā vismaz vienu nakti 

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:

b) veselības aprūpe, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra vai 
aprīkojums, vai veselības aprūpe, kurā 
ietilpst ārstniecība, kas rada konkrētu risku 
pacientam un sabiedrībai;

- veselības aprūpi, kuras sniegšanai 
nepieciešama ārkārtīgi specializēta un 
dārga medicīnas infrastruktūra un
aprīkojums; vai

ba) veselības aprūpe, kura ir jāplāno, lai 
saglabātu vispārēju piekļuvi, cenu 
pieejamību un līdzsvaru ģeogrāfiskā 
sadalījuma ziņā, lai kontrolētu izmaksas 
un novērstu finanšu, tehnisko un 
personāla resursu nelietderīgu 
izmantošanu lielā apjomā;

- veselības aprūpe, kurā ietilpst ārstniecība, 
kas rada konkrētu risku pacientam un 
sabiedrībai.

bb) veselības aprūpe pacientiem, kas cieš 
no hroniskas saslimšanas, kuras 
ārstēšanai nepieciešama aprūpe un/vai 
zāles, ko nepiegādā pa parastajiem zāļu 
izplatīšanas ceļiem un ko pacients nevar 
pats sev ievadīt, un līdz ar to šo zāļu 
ievadīšanai un sagādei ir jāizmanto 
slimnīca vai specializētas iekārtas.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar šā panta virsrakstu, šis grozījums iekļauj specializētu aprūpi.

Saskaņā ar EKT tiesu praksi grozījumā ir atspoguļots, ka stacionārā aprūpe ir nesaraujami 
saistīta ar plānošanas vajadzību.
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Grozījums Nr. 454
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) visu veidu veselības aprūpe, ja 
konstatēti dzīvībai bīstami apstākļi vai 
medicīniski paredzams risks, kas var radīt 
paliekošu kaitējumu veselībai; 

Or. pl

Grozījums Nr. 455
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veselības aprūpe, kurai nepieciešama 
attiecīgā pacienta uzturēšanās aprūpes 
sniegšanas vietā vismaz vienu nakti

a) veselības aprūpe, kurai nepieciešama 
attiecīgā pacienta uzturēšanās aprūpes 
sniegšanas vietā vismaz vienu nakti vai 
kura ir definēta piederības dalībvalsts 
tiesību aktos;

Or. en

Pamatojums

Komisijas izstrādātā stacionārās aprūpes definīcija neatbilst reālajai situācijai sniegto 
pakalpojumu, piemēram, ambulatorās ķirurģijas, jomā. Lai nodrošinātu atbilstību realitātei, 
stacionārās aprūpes definēšanā ir jāpaļaujas uz piederības dalībvalstu izstrādātajām 
definīcijām. 
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Grozījums Nr. 456
Bill Newton Dunn

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Diagnostiskās pārbaudes, skenēšanu, 
rentgena izmantošanu, kas parasti notiek 
ambulatori, uzskata par ambulatorisko 
ārstēšanu, ja iepriekšējas atļaujas 
saņemšanai pacientam būtu jāveic 
papildu pārrobežu apmeklējums.

Or. en

Pamatojums

Pacients iepriekš nevar zināt, kādas diagnostikās pārbaudes veselības aprūpes speciālists 
viņam noteiks. Pašreizējais formulējums piespiež pacientu vai nu pieprasīt iepriekšēju atļauju 
speciālista konsultēšanai, kā arī jebkurai diagnostiskai pārbaudei, vai arī maksāt par citu 
apmeklējumu.

Grozījums Nr. 457
Thomas Ulmer

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. de
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Grozījums Nr. 458
Marianne Thyssen

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. nl

Pamatojums

Sk. pamatojumu 8. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 459
Linda McAvan

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. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar iepriekšējo grozījumu 8. panta 1. punktam. 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. Pacientiem vajadzētu būt spējīgiem izmantot to 
ārstniecības veidu sarakstu, kuru saņemšanai ir nepieciešama iepriekšēja atļauja saskaņā ar 
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mītnes valsts sistēmu.

Grozījums Nr. 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Direktīvas priekšlikums ir iejaukšanās EK līguma 152. pantā noteiktajā dalībvalstu 
kompetencē attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanu. Tas būtu 
subsidiaritātes principa pārkāpums. 

Grozījums Nr. 461
Gyula Hegyi

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.

2. Dalībvalstis sagatavo sarakstus un 
regulāri atjaunina tos.

Or. hu



PE418.342v01-00 20/82 AM\764106LV.doc

LV

Pamatojums

Sagatavojot sarakstus, ir svarīgi ņemt vērā dalībvalstu dažādos viedokļus, tādēļ iesakām 
uzticēt šo uzdevumu vispirms dalībvalstīm un tad Komisijai — dažādos veidos atbilstīgi 
dalībvalstu dažādajām sistēmām un pamatojoties uz dalībvalstu ieteikumiem.

Grozījums Nr. 462
Åsa Westlund

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.

2. Piederības dalībvalsts nolemj, kādu 
veselības aprūpes veidu uzskatīt par 
stacionāro aprūpi saskaņā ar 1. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, un informē 
Komisiju par šo lēmumu.

Or. sv

Pamatojums

Dalībvalstīm, pamatojoties uz šiem kritērijiem, būtu jāizveido savi saraksti un jānosaka, kādu 
aprūpi uzskatīt par stacionāro aprūpi, kā arī jāinformē Komisija par to.  Šis noteikums ir 
saskaņā ar dalībvalstu kompetenci veselības aprūpes jomā un arī vieglāk īstenojams nekā 
sākotnējais priekšlikums izveidot vienu ES sarakstu.

Grozījums Nr. 463
Claude Turmes, Margrete Auken

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.

2. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes sagatavo to ārstēšanas veidu 
sarakstu, kurus uzskata par stacionāro vai 
specializēto aprūpi, un nosūta šo sarakstu 
Komisijai.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā par izmaksu segšanu ir atbildīga piederības dalībvalsts, stacionārās un specializētās 
aprūpes pakalpojumu saraksts ir jāizveido attiecīgajai dalībvalstij.

Grozījums Nr. 464
Karin Jöns

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.

2. Dalībvalstis pašas sagatavo attiecīgos 
valsts sarakstus. Tos regulāri atjaunina.

Or. de

Grozījums Nr. 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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.

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. 
Sagatavojot šo sarakstu, Komisija ņem 
vērā 15. pantā minēto Eiropas references 
tīklu īpašo stāvokli. 

Or. nl
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Grozījums Nr. 466
Frieda Brepoels

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.

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

Or. nl

Pamatojums

"It is still unclear; however, when the “specific list” will be available and when and with 
what frequency it will be updated. It is extremely important to update it frequently since the 
technological innovation rate in the healthcare industry is very high. If the list is not regularly 
updated, a new cost-intensive medical treatment may enter the market and fall under the 
“non-hospital care” regulation that, as seen, does not require prior authorisation. If this 
technology is not rapidly introduced in the list, it may seriously undermine the financial 
balance of Member States.", Study "Patient Mobility in the European Union" of the 
Parliament's Policy Department, p. 22.

Grozījums Nr. 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalsts nedrīkst nenodrošināt 
aprūpi, un tai pilnībā jāsedz ārstēšanas 
izmaksas visiem pacientiem, kas šīs valsts 
teritorijā nonākuši ārkārtas situācijā.

Or. it
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Pamatojums

Solidaritātes princips nozīmē to, ka pacientiem pilnībā jāsaņem nepieciešamā aprūpe, ja viņi 
nonākuši ārkārtas situācijā.

Grozījums Nr. 468
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. līdz 5. 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 izveido
iepriekšējas atļaujas sistēmu, lai segtu citā 
dalībvalstī sniegtas stacionārās aprūpes 
izmaksas no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, izņemot šādus gadījumus:

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

a) veselības aprūpi piederības dalībvalsts 
teritorijā nevar sniegt pietiekami 
savlaicīgi pārmērīgi garo rindu dēļ vai

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:

aa) pārrobežu veselības aprūpe ir 
visefektīvākais līdzeklis, lai sniegtu 
veselības pakalpojumus vietējiem 
iedzīvotājiem, proti, pierobežu apgabalos, 
vai

i) dalībvalsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas finansiālo līdzsvaru un/vai

ab) gadījums ir saistīts ar retu slimību 
ārstēšanu 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.

ac) aprūpi sniedz saskaņā ar līgumiem 
starp veselības apdrošinātājiem un 
veselības aprūpes iestādēm ārvalstīs.

4. Iepriekšējās atļaujas sistēma jāattiecina 
vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, lai izvairītos no 
šādas ietekmes, un tā nedrīkst būt 
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patvaļīgi diskriminējoša.
5. Dalībvalsts dara zināmu atklātībā visu 
attiecīgo informāciju par iepriekšējās 
atļaujas sistēmām, kas ir izveidotas 
saskaņā ar 3. punkta noteikumiem.

5. Dalībvalstis pieņem īstenošanas 
noteikumus 3. punkta ab) un 
ac) apakšpunkta precizēšanai un paziņo 
par tiem Komisijai. 

Or. nl

Pamatojums

Prasībai par iepriekšēju atļauju ir jābūt vispārējam noteikumam. Tomēr pārrobežu veselības 
aprūpei ir jābūt pašsaprotamai lietai un viegli īstenojamai pārmērīgi garo rindu 
(nepamatotas kavēšanās) gadījumā un ja runa ir par pacientiem pierobežu apgabalos, 
pacientiem ar ļoti retām slimībām, kā arī ja aprūpi sniedz saskaņā ar līgumu. 

Grozījums Nr. 469
Marianne Thyssen

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:

svītrots

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 



AM\764106LV.doc 25/82 PE418.342v01-00

LV

pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā.

Or. nl

Pamatojums

Sk. pamatojumu 8. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 470
Anja Weisgerber

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 noteikt, ka 
iepriekšēja atļauja ir nosacījums tam, lai 
atlīdzinātu saskaņā ar 1. punktu noteiktās 
citā dalībvalstī sniegtas stacionārās vai 
specializētās aprūpes izmaksas.

(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 
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ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar ierosināto direktīvu stacionārās aprūpes saņemšana ārvalstīs var būt atkarīga no 
iepriekšējas atļaujas tikai tad, ja tiek precīzi izklāstīts, ka citādi tiktu nelabvēlīgi ietekmētas 
dalībvalsts pašas aprūpes struktūras. Tomēr pat, ja šāda informācija netiek sniegta, 
dalībvalstu kompetencē ir lemt par to, kurās aprūpes jomās vajadzības ir jāplāno un kā tās 
nodrošināt. 

Grozījums Nr. 471
Richard Seeber

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 dalībvalstij ir iespēja izveidot 
iepriekšēju atļauju vispārējo sistēmu, lai 
segtu citā dalībvalstī sniegtas stacionārās 
un specializētās aprūpes izmaksas no 
valsts sociālā nodrošinājuma sistēmas.

(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 
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pieejamu līdzsvarotu medicīnas un 
stacionāro pakalpojumu vai līdzsvarotas 
ārstniecības jaudas un kompetences 
saglabāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā.

Or. en

Pamatojums

The provision on prior authorisation (paragraph 3) goes beyond the Commission’s 
competence as referred to in Article 152 EC Treaty. At present, patient mobility across 
Member States accounts for only a tiny proportion of all patients in the healthcare system.
Under the directive however, one would expect patient mobility to increase, especially in 
border regions and for certain types of treatment such as elective surgery

A general system of prior authorisation for hospital treatment should be set up giving 
Member States the possibility to control and plan their entire healthcare systems. Member 
States of treatment would thus be more likely to receive payment for the services they 
provided, since patients would have received prior authorisation for the treatment from the 
Member State of affiliation.

Grozījums Nr. 472
Iles Braghetto

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 izveidot 
iepriekšēju atļauju sistēmu, lai segtu katras 
dalībvalsts noteiktās stacionārās aprūpes 
un citas specializētās aprūpes izmaksas no 
valsts sociālā nodrošinājuma sistēmas.

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:
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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. en

Pamatojums

This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Grozījums Nr. 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 saskaņā 
ar 1. punktu noteiktās citā dalībvalstī 
sniegtas stacionārās aprūpes un speciālistu 
kosultāciju (attiecas uz piederības 
dalībvalstī pieņemto definīciju) izmaksas, 
ja ir piešķirta iepriekšēja atļauja.

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, 
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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
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Pamatojums

Iepriekšēja atļauja patiesībā piedāvā garantiju, kaut arī sabiedrība to varētu uztvert kā 
šķērsli attiecībā uz tiesībām izmantot pārrobežu pakalpojumus. 

Ja iedzīvotājs pats, nevis veselības aprūpes speciālists, pieņem lēmumu par to, kuri speciālisti 
viņam sniegs nepieciešamo veselības aprūpi, nav garantijas, ka aprūpei būs atbilstoša 
kvalitāte un tiks ievēroti atbilstoši drošības standarti. Lēmums joprojām ir jāpieņem aprūpes 
speciālistiem, lai novērstu nevajadzīgu ārstēšanu.

Grozījums Nr. 474
Åsa Westlund

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 izveidot 
iepriekšēju atļauju sistēmu, lai segtu citā 
dalībvalstī sniegtas stacionārās aprūpes 
izmaksas no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas.

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 
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teritorijā.

Or. sv

Pamatojums

Lēmumus par veselības aprūpi būtu jāpieņem galvenokārt dalībvalstīm. Tas būtu jāattiecina 
arī uz visiem iespējamiem lēmumiem par iepriekšējas atļaujas piešķiršanas sistēmu.

Grozījums Nr. 475
Niels Busk

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Piederības dalībvalsts var izveidot 
iepriekšēju atļauju sistēmu, lai segtu citā 
dalībvalstī sniegtas stacionārās aprūpes 
izmaksas no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas.

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 
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teritorijā. 

Or. da

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt spējīgām noteikt kritērijus iepriekšēju atļauju saņemšanai un iespējamos 
atļauju neizsniegšanas iemeslus, ja pacientam ir piedāvāta ārstēšana medicīniski pamatotā 
laika periodā.

Grozījums Nr. 476
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. un 3.a punkts (jauns)

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 noteikt, ka 
saskaņā ar 1. punktu definētās citā 
dalībvalstī sniegtas stacionārās un 
specializētās aprūpes izmaksas tiek 
atlīdzinātas tikai tad, ja ir izsniegta 
iepriekšēja atļauja. Piederības dalībvalstis 
savlaicīgi un pārredzami precizē 
kritērijus, saskaņā ar kuriem iepriekšēja 
atļauja netiek izsniegta obligātu 
vispārējas nozīmes iemeslu dēļ. 
Iepriekšēju atļauju var nesniegt šādu 
iemeslu dēļ:

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

i) apdrošinātājam vai apdrošināšanas 
uzraudzības iestādei nav pierādījumu, ka 
ir nepieciešama medicīniska ārstēšana;

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:

ii) apdrošinātājs vai apdrošināšanas 
uzraudzības iestāde ir konstatējusi, ka 
pacientam nav tiesību saņemt attiecīgo 
ārstēšanu;

i) dalībvalsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas finansiālo līdzsvaru un/vai iii) apdrošinātājs vai apdrošināšanas 

uzraudzības iestāde nospriež, ka pacienta 
vai sabiedrības veselība ir klīniski 
apdraudēta, ja pacients dodas uz citām 
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valstīm, vai ka tiek veikta neatbilstīga 
pēcārstēšanās aprūpe vai uzraudzības 
pasākumi attiecīgās ārstēšanas vietā;

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. 

iv) apdrošinātājs vai apdrošināšanas 
uzraudzības iestāde pierāda, ka 
pakalpojuma sniedzējs, pie kura pacients 
vēlas doties, lai saņemtu ārstēšanu, ir 
nolaidīgs vai krāpnieks. 

3.a Dalībvalstis var arī samazināt 
pieprasījumu skaitu, ja pacienti var 
saņemt savlaicīgu ārstēšanu piederības 
dalībvalstī un ja ir pierādījumi tam, ka 
pacienta mobilitāte traucē vai varētu 
traucēt noteiktai ārstēšanai dalībvalsts vai 
vietējā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, kuros gadījumos ir piemērojama prasība par iepriekšēju 
atļauju, lai ārstētos citā dalībvalstī, kā arī pamatot to, kādēļ iepriekšēja atļauja netiek 
sniegta, lai neradītu neskaidrības pacientiem. 

Grozījums Nr. 477
Claude Turmes, Margrete Auken

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 pieprasīt 
iepriekšēju atļauju, lai segtu citā 
dalībvalstī sniegtas stacionārās un 
specializētās aprūpes izmaksas no valsts 
sociālā nodrošinājuma sistēmas nolūkā:

a) gadījumā, ja veselības aprūpe būtu 
sniegta minētās dalībvalsts teritorijā, tās 
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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

a) aizsargāt 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.

b) aizsargāt veselības jomā veikto 
plānošanu un racionalizāciju, lai saglabātu 
vispārēju piekļuvi, cenu pieejamību un 
līdzsvaru ģeogrāfiskā sadalījuma ziņā, lai 
kontrolētu izmaksas un novērstu finanšu, 
tehnisko un personāla resursu 
nelietderīgu izmantošanu lielā apjomā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi skaidri parādīt, ka iepriekšējas atļaujas sistēma, lai garantētu pacientiem citā 
dalībvalstī saņemtās ārstēšanas izmaksu segšanu, vienmēr var darboties neatkarīgi no 
veselības aprūpes veida. Iepriekšējas atļaujas sistēma, kurai ir šāds mērķis, ir minēta Regulā 
Nr. 1408/71 un Nr. 883/2004. Tādēļ formulējums „izveidot iepriekšēju atļauju sistēmu” ir 
maldinošs. Šajā grozījumā tiek pārņemts EKT tiesu praksē lietotais formulējums.

Grozījums Nr. 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 izveidot 
iepriekšēju atļauju vispārēju sistēmu, lai 
segtu citā dalībvalstī sniegtas stacionārās 
aprūpes izmaksas no valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:
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a) gadījumā, ja veselības aprūpe būtu 
sniegta minētās dalībvalsts teritorijā, tās 
izmaksas būtu uzņēmusies minētās 
dalībvalsts sociālā nodrošinājuma sistēma; 
un 

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

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:

b) sistēmas uzdevums ir risināt problēmas, 
kas rodas, kad pēc šā panta īstenošanas 
notiek pacientu aizplūšana, un novērst 
nelabvēlīgu ietekmi vai iespējami 
nelabvēlīgu ietekmi uz:

i) dalībvalsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas finansiālo līdzsvaru un/vai 

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.

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. da

Grozījums Nr. 479
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja to uzskata par vajadzīgu, lai 
novērstu multirezistentu baktēriju tālāku 
izplatīšanos; 

Or. sv
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Grozījums Nr. 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šajā direktīvā nav noteikumu, ar 
kuriem paredz, ka veselības aprūpes 
sniedzējiem un veselības aprūpes 
sistēmām citu dalībvalstu pacienti būtu 
jāpieņem plānveida ārstniecībai vai 
jāpieņem prioritārā kārtībā, kaitējot 
citiem pacientiem, kuriem ir tādas pašas 
veselības aprūpes vajadzības, piemēram, 
pagarinot to ārstniecības gaidīšanas laiku.

Or. en

Pamatojums

Tas, ka atsevišķi pacienti izmanto veselības aprūpes pakalpojumus ārvalstīs, var ietekmēt 
veselības aprūpes sistēmu plānošanu, organizēšanu un finansiālo ilgtspēju ne tikai piederības 
dalībvalstī, bet arī ārstniecības dalībvalstī. Tāpēc dalībvalstīm vajadzētu ļaut īstenot 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka pacientu plūsma no citām dalībvalstīm nekaitē citiem 
pacientiem ārstniecības dalībvalstī.

Grozījums Nr. 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Visos gadījumos iepriekšēju atļauju 
izsniedz, ja pacientam ir nepieciešama 
ārstēšana, ko parasti nodrošina piederības 
dalībvalsts sociālā nodrošinājuma 
sistēma, un ja šo ārstēšanu nevar sniegt 
piederības dalībvalstī medicīniski 
pamatotā termiņā, kā noteikts Regulā 
Nr. 1408/71 un Nr. 883/2004.
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Or. en

Pamatojums

Šeit ir svarīgi norādīt uz šā panta darbības jomas ierobežotību saistībā ar Regulu 
Nr. 1408/71 un Nr. 883/2004.

Grozījums Nr. 482
Claude Turmes, Margrete Auken

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. Prasība par iepriekšēju atļauju
jāattiecina vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, lai piederības
dalībvalsts savā teritorijā varētu organizēt 
un sniegt drošus un kvalitatīvus veselības 
aprūpes pakalpojumus saskaņā ar 
vispārējas piekļuves, solidaritātes, cenu 
pieejamības, līdzvērtīgas teritoriālās 
piekļuves un demokrātiskās kontroles 
principiem, un tā nedrīkst būt patvaļīgi 
diskriminējoša.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi skaidri parādīt, ka iepriekšējas atļaujas sistēma, lai garantētu pacientiem citā 
dalībvalstī saņemtās ārstēšanas izmaksu segšanu, vienmēr var darboties neatkarīgi no 
veselības aprūpes veida. Iepriekšējas atļaujas sistēma, kurai ir šāds mērķis, ir minēta Regulā 
Nr. 1408/71 un Nr. 883/2004. Tādēļ formulējums „izveidot iepriekšēju atļauju sistēmu” ir 
maldinošs. Šajā grozījumā tiek pārņemts EKT tiesu praksē lietotais formulējums.
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Grozījums Nr. 483
Linda McAvan

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. Iepriekšējās atļaujas sistēma nedrīkst būt 
patvaļīgi diskriminējoša.

Or. en

Pamatojums

Vārdu „nepieciešami” un „samērīgi” lietojums nav juridiski skaidrs un iespējams var būt par 
pamatu turpmākajām lietām EKT.

Grozījums Nr. 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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. Iepriekšējās atļaujas sistēma nedrīkst būt 
patvaļīgi diskriminējoša.

Or. da
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Grozījums Nr. 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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. Iepriekšējās atļaujas sistēma jāattiecina 
vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, un tā nedrīkst 
būt patvaļīgi diskriminējoša.

Or. es

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību ar iepriekšējiem grozījumiem šajā punktā.

Grozījums Nr. 486
Åsa Westlund

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. Iepriekšējās atļaujas sistēma jāattiecina 
vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, un tā nedrīkst 
būt patvaļīgi diskriminējoša.

Or. sv
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Grozījums Nr. 487
Niels Busk

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. Iepriekšējās atļaujas sistēma jāattiecina 
vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, un tā nedrīkst 
būt patvaļīgi diskriminējoša.

Or. da

Grozījums Nr. 488
Marianne Thyssen

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

Or. nl

Pamatojums

Sk. pamatojumu 8. panta 1. punkta grozījumam.
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Grozījums Nr. 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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. Iepriekšējās atļaujas sistēmu piemēro, 
neskarot 3. panta 2. punktu, un tā
jāattiecina vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, lai izvairītos no 
šādas ietekmes, un tā nedrīkst būt patvaļīgi 
diskriminējoša.

Or. nl

Grozījums Nr. 490
Dagmar Roth-Behrendt

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. Iepriekšējās atļaujas sistēma jāattiecina 
vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, lai izvairītos no 
šādas ietekmes, šīs sistēmas pamatā jābūt 
taisnīgiem, skaidriem un pārredzamiem 
kritērijiem, un tā nedrīkst būt patvaļīgi 
diskriminējoša.

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalsts nolemj ieviest iepriekšējas atļaujas sistēmu, tās pamatā jābūt taisnīgiem, 
skaidriem un pārredzamiem kritērijiem. Izveidotajai sistēmai vajadzētu būt darboties spējīgai 
un ātrai, un tai nevajadzētu radīt pacientiem nepamatoti ilgu gaidīšanu (nepamatotu 
kavēšanos).
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Grozījums Nr. 491
Bill Newton Dunn

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. Iepriekšējās atļaujas sistēma jāattiecina 
vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, lai izvairītos no 
šādas ietekmes, un tā nedrīkst būt patvaļīgi 
diskriminējoša. Šī direktīva atbalsta 
pacienta tiesības izvēlēties pārrobežu 
veselības aprūpi. Prasība par iepriekšēju 
atļauju ir izņēmums, nevis noteikums. 
Pacientiem, kas izvēlas pārrobežu 
veselības aprūpi, ir jāinformē savas valsts 
veselības aprūpes iestāde, ja pastāv 
ierobežojumi. Atsevišķi gadījumi vai 
neliels to pacientu skaits, kuri vēlas 
saņemt pārrobežu veselības aprūpi, 
iespējams neapdraud dalībvalsts veselības 
aprūpes sistēmas labo darbību vai 
finansējumu. Dalībvalstīm ir jāpublisko 
noteiktie kritēriji iepriekšējas atļaujas 
saņemšanai un skaidri jānošķir 
medicīniskie, administratīvie un 
finansiālie faktori.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējie grozījumi direktīvas projektā par iepriekšēju atļauju attiecās uz valsts 
iejaukšanos tikai tad, ja ir apdraudētas stratēģiskās intereses, nevis tad, ja runa ir par 
atsevišķiem gadījumiem. Tā kā kompensācija attiecas tikai uz valsts apstiprinātas ārstēšanas 
izmaksām, kārtējā iepriekšējā atļauja radītu lieku un nevajadzīgu slogu resursiem, kā arī 
iespējams kaitētu pacientiem. Pacientiem nepieciešamās skaidrības labad ar šo grozījumu 
nosaka skaidru obligāto standartu, kas atbilst galvenajām drošības prasībām dalībvalstīs.
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Grozījums Nr. 492
John Bowis

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. Iepriekšējās atļaujas sistēma jāattiecina 
vienīgi uz tiem aspektiem, kas ir 
nepieciešami un samērīgi, lai izvairītos no 
šādas ietekmes, un tā nedrīkst būt patvaļīgi 
diskriminējoša vai kavēt personu 
pārvietošanās brīvību. Saskaņā ar 
procedūrām par lietu nodošanu 
izskatīšanai piederības dalībvalstī 
personām, kuras slimo ar retām slimībām, 
būtu jādod tiesības izvēlēties, kur saņemt 
veselības aprūpi bez iepriekšējas atļaujas.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a  Ja pieteikums iepriekšējas atļaujas 
saņemšanai ir ticis iesniegts un šāda 
atļauja ir saņemta, piederības dalībvalsts 
nodrošina, ka pacientam prasa avansā 
maksāt tikai tās izmaksas, kas būtu 
radušās, ja veselības aprūpe būtu sniegta 
pacienta piederības zemē saskaņā ar tās 
veselības aprūpes sistēmu. Attiecībā uz 
visām pārējām izmaksām dalībvalstīm ir 
jācenšas, lai apmaksātāji tieši pārskaitītu 
līdzekļus veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 494
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a  Iepriekšējas atļaujas sistēmas un 
jebkādi pacientu tiesību ierobežojumi 
attiecībā uz pārrobežu veselības aprūpi 
nedrīkst būt vispārēji, bet katrā 
individuālā gadījumā tie piemērojami 
īpašām ārstniecības metodēm.

Or. sv

Pamatojums

Lai vienkāršotu definīciju, ar kuru iepriekšējas atļaujas pieprasīšana ir saskaņota ar 8. panta 
3.a punktu un/vai ar 8. panta 3.b punktu, ir svarīgi precizēt, kurām ārstniecības metodēm tiek 
pieprasīta iepriekšēja atļauja. Ar to palielina juridisko skaidrību un samazina nepareizas 
interpretācijas iespēju. No tā ieguvējas ir galvenokārt dalībvalsis, jo tās tādējādi izvairās no 
tiesvedības nākotnē un ir spējīgas sniegt saviem pilsoņiem skaidrāku informāciju.

Grozījums Nr. 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 dara zināmu 
atklātībā stacionāru un specializēto 
aprūpes pakalpojumu sarakstu, kā arī 
visu attiecīgo informāciju par iepriekšējās 
atļaujas sistēmām, kas ir izveidotas saskaņā 
ar 3. punkta noteikumiem. 

Or. es
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Grozījums Nr. 496
Marianne Thyssen

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. Dalībvalsts dara zināmu atklātībā visu 
attiecīgo informāciju par iepriekšējās 
atļaujas sistēmām, kas ir izveidotas saskaņā 
ar 1. punkta noteikumiem. 

Or. nl

Pamatojums

Sk. pamatojumu 8. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 497
Gyula Hegyi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a  Ja piederības dalībvalsts tiesību akti 
paredz veselības aprūpes finansēšanu 
apdrošinātiem pacientiem, kuri izmanto 
veselības aprūpi valsts finansētā veselības 
aprūpes sniedzēja iestādē, piederības 
dalībvalsts pienākums ir atlīdzināt tikai 
tās aprūpes izmaksas, kura saņemta 
ārstniecības dalībvalstī un kuru pacients 
ir izmantojis atbilstīgi tādiem pašiem 
nosacījumiem kā apdrošinātām personām 
ārstniecības dalībvalstī.

Or. hu

Pamatojums

Apdrošinātām personām, kuras izmanto veselības aprūpi citās dalībvalstīs, ir tiesības 
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pieprasīt piederības dalībvalstij atlīdzināšanu par aprūpi, ko sniedzis privāts uzņēmējs
ārstniecības dalībvalstī, pat ja viņi nebūtu tiesīgi pieprasīt atlīdzināšanu par šādu aprūpi 
piederības dalībvalstī.

Grozījums Nr. 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a  Dalībvalstīs, kurās ir vispārēja valsts 
veselības aprūpes sistēma, to pacientu 
izvēles brīvību, kuri vēlēsies izmantot šo 
sistēmu, nosaka ārstniecības dalībvalsts 
juridiskais un procesuālais regulējums, 
lai nodrošinātu, ka citas dalībvalsts 
pacientu labā neveidojas pazitīvā 
diskriminācija. 

Or. es

Pamatojums

Uz visiem pacientiem, kuri ārstējas vienā un tajā pašā dalībvalstī, jāattiecina vienas un tās 
pašas tiesības un juridiskais regulējums.

Grozījums Nr. 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a  Ja apdrošināta persona iesniedz 
jebkādu atļaujas pieprasījumu, lai 
izmantotu veselības aprūpi citā dalībvalstī, 
piederības dalībvalsts pārbauda, vai ir 
ievēroti Regulas (EK) Nr. 883/2004 
nosacījumi, un ja tā — sniedz iepriekšēju 
atļauju saskaņā ar šo regulu.
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Or. es

Pamatojums

Jauns 5.a punkts atbilstīgi grozījumam, ar kuru svītro šā panta 2. punktu. Direktīvas 
priekšlikums ir pretrunā pastāvošajiem sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijas 
noteikumiem. Direktīvas un noteikumu pārklāšanās izraisa divu paralēlu sistēmu izveidošanos 
attiecībā uz pārrobežu veselības aprūpi, no kurām pacients varētu izvēlēties vienu vai otru.
Tādējādi priekšlikums rada juridisku nenoteiktību.

Grozījums Nr. 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b  Dalībvalstis pārredzamā veidā 
iepriekš nosaka kritērijus iepriekšējas 
atļaujas atteikumam, ievērojot vispārējas 
nozīmes apsvērumu prioritāti.

Or. es

Pamatojums

Direktīvas priekšlikums varētu izraisīt netaisnīgas attieksmes situācijas pret pacientiem.
Dažās dalībvalstīs veselības aprūpes pakalpojumi ir organizēti tā, ka nav paredzētas tiesības 
uz veselības aprūpes izdevumu atlīdzināšanu, ja tos plāno ārpus šo pakalpojumu sistēmas.
Šādu tiesību ieviešana iedzīvotāju mazākumam varētu izraisīt netaisnīgu attieksmi, kas 
ietekmētu pacientu vairākumu. Lai to attiecinātu uz visiem pacientiem, vajadzētu reorganizēt 
dalībvalstu veselības aizsardzības sistēmas, izmantojot pilnīgi atšķirīgu pamatu tam, kā tās 
vēsturiski izveidotas. Šeit tiek runāts par to, kas ir dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē.
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Grozījums Nr. 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c  Jebkurā gadījumā dalībvalsts var 
nepiešķirt iepriekšēju atļauju, ja tādu 
pašu ārstēšanu ir iespējams nodrošināt tās 
teritorijā medicīniski attaisnojamā laika 
posmā, un ņemot vērā konkrētā pacienta 
pašreizējo stāvokli un iespējamo šīs 
personas slimības gaitu. 

Or. es

Pamatojums

Jauns 5.c punkts, ievērojot 2. punkta svītrojumu. Tiek ierosināts, lai par veselības jomu 
atbildīgās valsts iestādes uzņemtos atbildību (ar iepriekšēju atļauju palīdzību) nodrošināt 
iedzīvotājiem veselības aprūpes speciālistu sniegtu pienācīgas kvalitātes un drošas aprūpes 
standartiem atbilstošās iestādēs. Lēmumu pieņemšanu par ārstēšanos citās dalībvalstīs ir 
jāatstāj publiskā sektora veselības speciālistu ziņā, lai izvairītos no ārstniecības, kas nav 
nepieciešama.

Grozījums Nr. 502
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a  Iepriekšēju atļauju sistēmu 
nepiemēro akūtas saslimšanas un 
ārkārtas gadījumos, kad ir nepieciešama 
steidzama rīcība.  Turklāt iepriekšējas 
atļaujas prasību nevajadzētu piemērot 
pārvešanai no vienas slimnīcas uz otru 
citā dalībvalstī.

Or. de



AM\764106LV.doc 49/82 PE418.342v01-00

LV

Pamatojums

Iepriekšēju atļauju sistēmu nevar piemērot akūtos gadījumos. Ārkārtas situācijas ir jāskata 
atsevišķi, jo šajos gadījumos iepriekšēju atļauju nevar saņemt. Hospitalizācijas gadījumā arī 
parasti nav iespējams gaidīt izmaksu segšanu.

Grozījums Nr. 503
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a  Ārstniecības dalībvalsts var veikt 
attiecīgus pasākumus, lai pārvaldītu 
pacientu pieplūdumu un lai nepieļautu, 
ka šis pieplūdums apdraud vai, iespējams, 
apdraud plānošanu un racionalizāciju 
stacionārās aprūpes nozarē, un lai 
novērstu slimnīcu pārslogotību, 
nepieļautu līdzsvara izjaukšanu starp 
stacionārās aprūpes nodrošināšanu un 
loģistikas un finanšu resursu 
izšķērdēšanu, saglabātu līdzsvarotu 
ārstniecības un stacionārās aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu, kas būtu 
pieejama ikvienam, un lai saglabātu 
ārstēšanas jaudu un ārstu kompetenci 
attiecīgās dalībvalsts teritorijā. 
Ārstniecības dalībvalsts nepieļauj 
diskrimināciju nacionālās piederības dēļ 
un nodrošina, ka pasākumi, ar kuriem 
ierobežo pārvietošanās brīvību, nav 
stingrāki, nekā tas nepieciešams, un ir 
proporcionāli. 
Ārstniecības dalībvalsts šos pasākumus 
dara zināmus Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas 5. pantā noteikti ārstniecības dalībvalstu pienākumi pārrobežu veselības 
aprūpes gadījumos. Lai gan līdzekļi piederības dalībvalstīm pacientu plūsmu kontrolei ir 
apskatīti šajā direktīvā (8. pantā), tomēr nav paredzētas iespējas ārstniecības dalībvalstīm 
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kontrolēt lielas slimnieku plūsmas, kas varētu ietekmēt to veselības aprūpes sistēmas un 
iespējas veikt to pienākumus veselības aprūpes jomā.

Grozījums Nr. 504
Jules Maaten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a  Iepriekšējas atļaujas pieprasīšana 
neatttiecas uz personām, kuras slimo ar 
retām slimībām.

Or. en

Pamatojums

Tā kā trūkst vispārējo zināšanu un speciālo zināšanu valstu līmenī, pacientiem, kuri slimo ar 
retām slimībām — gan diagnosticētām, gan nediagnosticētām —, būtu jābūt tiesībām 
izvēlēties vietu, kur saņemt veselības aprūpi bez iepriekšējas atļaujas pieprasīšanas. Būtu 
jāatzīst viņu tiesības saņemt  pilnībā atmaksātu aprūpi, kas bieži vien ir dārga, ko sedz 
izcelsmes valsts aprūpes sniedzējai valstij (iepriekš par to pašam nemaksājot), pat ja un, jo 
īpaši, ja viņiem nepieciešamās aprūpes nav piederības valstī, un tieši tāpēc šīm personām 
jādodas uz ārzemēm.

Grozījums Nr. 505
Jules Maaten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b  Uz pacientiem, kuri gaida ārstēšanas 
rindā to piederības dalībvalstī un kuriem 
steidzami nepieciešama aprūpe, neattiecas 
prasība saņemt iepriekšēju atļauju. 

Or. en
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Pamatojums

Pacientiem, kuri gaida ārstēšanas rindā to mītnes valstī un kuriem steidzami nepieciešama 
aprūpe, būtu jāsniedz iespēja laikus  meklēt ārstēšanu citā dalībvalstī, nepieprasot iepriekšēju 
atļauju. Būtu jāatzīst arī viņu tiesības saņemt  pilnībā atmaksātu aprūpi, kas bieži vien ir 
dārga, ko tieši sedz izcelsmes valsts aprūpes sniedzējai valstij (iepriekš par to pašam 
nemaksājot).

Grozījums Nr. 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Specializēta aprūpe stacionāros, kas 

uzskatāmi par izcilības centriem
1. Komisija un dalībvalstis rosina 
stacionārus, kas uzskatāmi par izcilības 
centriem, koordinēt to darbības, jo īpaši 
lai izveidotu datubāzi pacientiem, sniedzot 
informāciju par ārstēšanas pieejamību 
šādos stacionāros, kā arī palīdz izveidot 
tīklus, kas nepieciešami savstarpējai 
profesionālai apmaiņai, informācijas 
apmaiņai, jaunāko tehnoloģisko ierīču 
izmantošanai rotācijas kārtībā un 
paraugprakses apmaiņai saistībā ar 
pacientu ārstēšanu.  
2. Dalībvalstis izraugās valsts struktūras, 
kuru pienākums ir novērtēt pacientu 
slimību raksturu un specializētas aprūpes 
nepieciešamību un izveidot iepriekšējas 
atļaujas saņemšanas sarakstu ārstēšanai 
izcilības centros dalībvalstī, kura nav 
pacienta dzīvesvietas valsts. Valsts 
struktūras nodrošina ciešu koordināciju 
ar šādām pašām reģionālām un vietējām 
struktūrām, ja tādas ir. Attiecīgā centra 
mītnes dalībvalsts pēc tam nodrošina 
nepieciešamos finanšu līdzekļus, lai 
samaksātu par ārstēšanu, pirms kuras 
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saņemta iepriekšēja atļauja.

Or. it

Pamatojums

Jāizstrādā regulējums un pamudinājums, lai izveidotu stacionārus, kas uzskatāmi par 
izcilības centriem, un koordinētu to darbības.

Grozījums Nr. 507
Jules Maaten

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuds izskata pacientu 
sūdzības saistībā ar iepriekšēju atļauju 
pieprasīšanu, ārstēšanas kvalitāti un 
maksājumiem. 

Or. en

Pamatojums

Pacientiem būtu jābūt tiesīgiem paust savu viedokli ES līmenī, ja viņiem ir sūdzības par 
tādiem svarīgiem jautājumiem kā iepriekšējas atļaujas pieprasīšana, ārstēšanas kvalitāte un 
maksājumi.

Grozījums Nr. 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalsts nodrošina to, ka 
administratīvās procedūras attiecībā uz 
veselības aprūpes izmantošanu citā 

1. Piederības dalībvalsts nodrošina to, ka 
administratīvās procedūras attiecībā uz 
veselības aprūpes izmantošanu citā 
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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.

dalībvalstī saistībā ar iepriekšēju atļauju, 
kas minēta 8. panta 2. 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. 

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

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

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

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

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

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

a) konkrētā medicīniskā situācija, a) konkrētā medicīniskā situācija,
b) pacienta sāpju pakāpe, b) pacienta sāpju pakāpe,  

c) pacienta invaliditātes veids un  c) pacienta invaliditātes veids un  
d) pacienta spēja veikt profesionālu 
darbību.

d) pacienta spēja veikt profesionālu 
darbību.

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

5. Dalībvalstis nodrošina to, lai 
administratīvi vai medicīniska rakstura 
lēmumi attiecībā uz veselības aprūpi citā 
dalībvalstī ir pārsūdzami administratīvā 
kārtā, iespējams, pamatojoties uz ārsta 
slēdzienu, un tiesas ceļā, pieļaujot arī 
pagaidu pasākumus.

Or. fr
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Pamatojums

Regulas Nr. 1408/71 prioritāte ir norādīta 8. panta 3. punktā. Jānodrošina, lai šis pants būtu 
saskanīgs ar 8. panta grozījumiem.

Jāprecizē dokumenti, uz kuriem balstās administratīva pārskatīšana.

Grozījums Nr. 509
Gyula Hegyi

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.

svītrots

Or. hu

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka minētajos Regulas (EK) Nr. 1408/71 pantos ir atbilstīgi reglamentēts 
jautājums par to, lai aizliegtu atļaujas pieteikuma noraidīšanu; sīka to aprakstīšana šeit ir 
lieka un faktiski palielina nenoteiktību attiecībā uz divām atsevišķām atļaujas piešķiršanas 
procedūrām, kuras Komisija paredz ieviest (direktīvas projekts un regulas par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu). Šo divu instrumentu saikne būtu jānosaka 3. pantā.
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Grozījums Nr. 510
Kartika Tamara Liotard

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 Regulas Nr. 1408/71 22. panta 
1. punkta c) apakšpunktā un 22. panta 
2. punktā, citā dalībvalstī veiktas aprūpes 
izmaksu segšanu un citiem nosacījumiem 
un formalitātēm, kas minēti 6. panta
1. punktā, ir pamatotas ar taisnīgiem, 
nediskriminējošiem kritērijiem. Visos 
gadījumos 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.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar EK līguma 152. pantu dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē ietilpst lemšana par to, 
kā organizēt un finansēt savas valsts veselības aprūpes sistēmu, un šī kompetence, ievērojot 
Eiropas Kopienu Tiesas praksi, ietver tiesības izveidot iepriekšējas atļaujas sistēmas, lai 
ārvalstī saņemtu stacionāro aprūpi. Turklāt Komisijas priekšlikums par iepriekšējas atļaujas 
sistēmām ir ārpus Eiropas Kopienu Tiesas judikatūras, un arī šā iemesla dēļ tas ir jānoraida.
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Grozījums Nr. 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
segšanu, ir pamatotas ar taisnīgiem, 
nediskriminējošiem kritērijiem, kas ir 
iepriekš paziņoti atklātībā un kas ir 
nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, vai 
samērīgi ar to. 

Or. es

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir sasniegt lielāku juridisku skaidrību attiecībā uz direktīvu un minēto 
regulu.

Grozījums Nr. 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalsts nodrošina to, ka 
administratīvās procedūras attiecībā uz 

1. Piederības dalībvalsts nodrošina to, ka 
administratīvās procedūras attiecībā uz 
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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.

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. Līdz Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 spēkā stāšanās dienai 
piemēro noteikumu, saskaņā ar kuru 
visos gadījumos 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. Sākot no 
dienas, kurā stājas spēkā Regula (EK) 
Nr. 883/2004, noteikums ir tāds, ka, 
pastāvot apstākļiem, kuri minēti Regulas 
(EK) Nr. 883/2004 20. pantā, apdrošinātai 
personai vienmēr ir jāpiešķir atļauja, 
piemērojot 3. panta 1. punkta 
f) apakšpunktā minētos noteikumus par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu.

Or. nl

Grozījums Nr. 513
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a  Dalībvalstis var ierobežot 
pakalpojumu sniedzēja izvēli vai piemērot 
citus savas valsts plānošanas 
mehānismus, tostarp nosacījumus, 
attiecīgus kritērijus un reglamentējošas 
vai administratīvas formalitātes, 
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piemēram, attiecībā uz kārtību, kādā 
izmantojami valsts līdzekļi veselības 
aprūpes jomā. Tos var piemērot arī 
pārrobežu ambulatorai aprūpei, ja tiek 
ievērotas iekšējā tirgus brīvības un ja šādi 
ierobežojumi attiecībā uz piekļuvi 
ambulatorai veselības aprūpei ārzemēs ir 
vajadzīgi, proporcionāli un 
nediskriminējoši.

Or. sv

Pamatojums

Tā kā veselības aprūpes joma ir dalībvalstu kompetencē, ir svarīgi direktīvā atzīt to tiesības 
izvēlēties aprūpes sistēmu, veidu, kādā tā tiks organizēta, un kas būtu jāfinansē no valsts 
līdzekļiem. Noteikumi nedrīkst būt diskriminējoši, un kritērijiem jābūt skaidriem un iepriekš 
zināmiem.

Grozījums Nr. 514
Colm Burke

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šādas procesuālās sistēmas ir viegli 
pieejamas, un tās spēj nodrošināt to, ka 
pieprasījumus taisnīgi un objektīvi izskata 
termiņā, kurš nepārsniedz piecpadsmit 
kalendārās dienas.

Or. en

Pamatojums

Pacientiem nevajadzētu saskarties ar nepamatotu administratīvu kavēšanos pieprasījumu 
izskatīšanā.  Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai šī kavēšanās nenotiktu, un noteikt precīzus 
termiņus, kurus parasti nebūtu jāpagarina.
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Grozījums Nr. 515
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šādas procesuālās sistēmas ir viegli 
pieejamas, un tās spēj nodrošināt to, ka 
dalībvalstis pieprasījumus taisnīgi un 
objektīvi izskata iepriekš noteiktos un 
atklāti paziņotos saprātīgos termiņos. 
Izskatot šādus pieprasījumus, ņem vērā 
steidzamību un individuālos apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šādas procesuālās sistēmas ir viegli 
pieejamas, un tās spēj nodrošināt to, ka 
dalībvalstis pieprasījumus taisnīgi un 
objektīvi izskata iepriekš atklāti paziņotos
termiņos. Izskatot šādus pieprasījumus, 
ņem vērā steidzamības pakāpi un 
individuālus apstākļus. 

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 
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.
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Grozījums Nr. 517
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a  Ja dalībvalstī ir noteikumi, ka par 
tādu aprūpi, ko veic privātā pakalpojuma 
sniedzējs, kura darbība daļēji tiek 
finansēta ar privātās apdrošināšanas 
starpniecību un nesaņem valsts 
finansējumu, dalībvalstis var nolemt, ka 
šādus noteikumus piemēro arī pārrobežu 
aprūpei, lai izvairītos no to aprūpes 
sniedzēju diskriminācijas, kuri reģistrēti 
to dzīvesvietas valstī.

Or. sv

Pamatojums

Tā kā veselības aprūpes joma ir dalībvalstu kompetencē, ir svarīgi direktīvā atzīt to tiesības 
izvēlēties aprūpes sistēmu, veidu, kādā tā tiks organizēta, un kas būtu jāfinansē no valsts 
līdzekļiem. Noteikumi nedrīkst būt diskriminējoši, un kritērijiem jābūt skaidriem un iepriekš 
zināmiem.

Grozījums Nr. 518
Thomas Ulmer

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. de
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Grozījums Nr. 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 ir ietverts 8. panta grozījumā (jaunais 5.a punkts), un tāpēc tas ir lieks un 
svītrojams.

Grozījums Nr. 520
Dorette Corbey

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.

3. Dalībvalstis iepriekš pārredzamā veidā 
nosaka kritērijus attiecībā uz 8. panta 
3. punktā minēto iepriekšējās atļaujas 
atteikumu un/vai izņēmumus attiecībā uz 
to.

Or. nl
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Grozījums Nr. 521
Kartika Tamara Liotard

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.

3. Dalībvalstis iepriekš pārredzamā veidā 
nosaka kritērijus attiecībā uz iepriekšējas 
atļaujas atteikumu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar EK līguma 152. pantu dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē ietilpst lemšana par to, 
kā organizēt un finansēt savas valsts veselības aprūpes sistēmu, un šī kompetence, ievērojot 
Eiropas Kopienu Tiesas praksi, ietver tiesības izveidot iepriekšējas atļaujas sistēmas, lai 
ārvalstī saņemtu stacionāro aprūpi. Turklāt Komisijas priekšlikums par iepriekšējas atļaujas 
sistēmām ir ārpus Eiropas Kopienu Tiesas judikatūras, un arī šā iemesla dēļ tas ir jānoraida.

Grozījums Nr. 522
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a  Visos gadījumos iepriekšēja atļauja ir 
jāsniedz, ja konkrētajai personai nevar 
nodrošināt attiecīgo ārstēšanu piederības 
valstī medicīniski pamatotā termiņā, 
ņemot vērā attiecīgā pacienta pašreizējo 
veselības stāvokli un iespējamo slimības 
gaitu.

Or. en

Pamatojums

Princips „nepamatota kavēšanās” būtu jāiekļauj direktīvā, jo tas ir tiesu prakses 
neatņemama sastāvdaļa. Princips būtu jāformulē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 
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(22. panta 2. punkta) formulējumu), proti, ka iepriekšēja atļauja ir jādod, ja ir nepamatota 
kavēšanās. Ietverot direktīvā tādus pašus kritērijus kā regulā, tiks vienkāršota abu sistēmu 
koordinēšana un piemērošana, un uzlabota juridiskā noteiktība. 

Grozījums Nr. 523
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a  Dalībvalstis var piedāvāt pacientiem 
brīvprātīgu iepriekšējas paziņošanas 
sistēmu, ar kuru saskaņā pacients par 
šādu paziņošanu saņem kvīti, kurā 
norādītas maksimālās atlīdzināmās 
izmaksas. Šo kvīti var uzrādīt stacionārās 
aprūpes iestādē, kurā notiek ārstēšana, un 
pēc tam pacienta piederības dalībvalsts 
nepastarpināti izmaksā pacientam
atlīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 524
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a  Dalībvalstis var piedāvāt pacientiem 
brīvprātīgu iepriekšēju atļauju sistēmu, ar 
kuru saskaņā pacients par šādu atļauju 
saņem pakalpojumu kvīti, kurā precizēti 
ārstniecības veidi, par kuriem var saņemt 
atlīdzināšanu, un to faktiskās izmaksas. 
Pakalpojumu kvīts ir apmaināma 
stacionārā, kurā notiek ārstēšana, un pēc 
tam piederības dalībvalsts veic tiešu 
atlīdzināšanu.
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Or. fi

Grozījums Nr. 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a  Piederības dalībvalstis nodrošina, lai 
pacientiem, kuri saņēmuši iepriekšēju 
atļauju veselības aprūpes pakalpojumu 
izmantošanai ārzemēs, tiktu pieprasīts 
iepriekš pašiem veikt maksājumus vai 
papildu maksājumus tās dalībvalsts 
veselības aprūpes sistēmās un/vai 
pakalpojumu sniedzējiem, kurā notiek 
ārstēšana, tikai tādā apjomā, kāds būtu 
prasīts attiecīgajā piederības valstī.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir pienākums veicināt pacientu mobilitāti tajos gadījumos, ja tas ir atbilstīgi, un 
nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei ārzemēs. Tāpēc tām ir arī jānovērš visi 
praktiskie šķēršļi, kuri neļauj pacientiem izmantot veselības aprūpi ārzemēs, piemēram, 
prasība pacientiem veikt iepriekšēju maksājumu vai papildmaksu ārstniecības dalībvalsts 
veselības aprūpes sistēmās vai pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 526
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a  Dalībvalstis var piedāvāt pacientiem 
brīvprātīgu iepriekšēju atļauju sistēmu, ar 
kuru saskaņā piederības dalībvalsts tieši 
maksā citas dalībvalsts aprūpes 
sniedzējam. 
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Or. sv

Pamatojums

Jautājumam par to, vai pacienti varētu meklēt aprūpi citā dalībvalstī, nekad nevajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai viņi paši var atļauties šos izdevumus. Tāpēc būtu jābūt tiešas 
pārvešanas sistēmai starp dalībvalstīm un aprūpes sniedzējiem.

Grozījums Nr. 527
John Bowis

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. en

Grozījums Nr. 528
Thomas Ulmer

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,
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c) pacienta invaliditātes veids un
d) pacienta spēja veikt profesionālu 
darbību.

Or. de

Grozījums Nr. 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Saskanība ar 9. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīm, nosakot laikposmus, kuros 4. Dalībvalstīm, saskaņā ar „rindas un 
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jāizskata pieprasījumi attiecībā uz 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, jāievēro:

nepieciešamības” principu nosakot 
laikposmus, kuros jāizskata pieprasījumi 
attiecībā uz veselības aprūpi citā dalībvalstī 
jāievēro:

Or. da

Pamatojums

Lai precizētu, ka pamatprincips „rinda un nepieciešamība” būtu jāpiemēro atbilstīgi 1. panta 
grozījumam.

Grozījums Nr. 531
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstīm, nosakot laikposmus, kuros 
jāizskata pieprasījumi attiecībā uz 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, jāievēro 
un jāparedz kritēriji, ar kuriem 
nosakāma:

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā pacienta veselības stāvokli, sāpju pakāpi, invaliditātes veidu un spēju veikt 
profesionālo darbību, dalībvalstīm pēc iespējas būtu jānosaka termiņs, pamatojoties uz 
kritērijiem, kuri pacientiem ir iepriekš zināmi.

Grozījums Nr. 533
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konkrētā medicīniskā situācija, a) konkrētā medicīniskā situācija un 
sociālie apstākļi,

Or. nl

Grozījums Nr. 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ārstēšanas steidzamība,

Or. en

Pamatojums

Lai gan daudzos saslimšanas gadījumos varētu nejust sāpes, tomēr būtu nepieciešama 
steidzama ārstēšana.
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Grozījums Nr. 535
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iespēja ārstēšanu veikt dzīvesvietas 
valstī, nenodarot kaitējumu pacientam, 

Or. pl

Pamatojums

Vienlaikus tam, ka dalībvalstij pirmkārt un galvenokārt būtu jānodrošina ārstniecība savā 
teritorijā, tai visos gadījumos ir jāsniedz informācija par lēmumiem un par to pārsūdzēšanas 
līdzekļiem.

Grozījums Nr. 536
Iles Braghetto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) veselības aprūpes sniedzēja oficiāla 
akreditācija.

Or. it

Pamatojums

Akreditācija ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas jāapsver tiem, kuri vēlas gūt labumu 
no specializētu pakalpojumu sniedzēju piedāvātas veselības aprūpes ārpus to piederības
valsts.
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Grozījums Nr. 537
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos gadījumos dalībvalstis sniedz 
informāciju par to, kā pārsūdzēt 
lēmumus.

Or. pl

Pamatojums

Vienlaikus tam, ka dalībvalstij pirmkārt un galvenokārt būtu jānodrošina ārstniecība savā 
teritorijā, tai visos gadījumos ir jāsniedz informācija par lēmumiem un par to pārsūdzēšanas 
līdzekļiem.

Grozījums Nr. 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a  Ievērojot grūtības, ar kādām saskaras 
dažas sabiedrības veselības sistēmas, 
nosakot precīzas visu pakalpojumu un 
ārstniecības veidu izmaksas, paredz četru 
gadu laikposmu no šīs direktīvas 
pieņemšanas dienas nolūkā novērtēt 
izmaksas un salīdzināt piedāvāto 
pakalpojumu kopumu, ņemot vērā 
būtiskās atšķirības dalībvalstīs. 

Or. es

Pamatojums

Tajās daudzajās dalībvalstīs, kurās ir bezmaksas un vispārējas veselības aprūpes sistēmas 
(ietverot arī zāles), valdībām būs jāizveido paralēla sistēma finanšu līdzekļu saņemšanai.
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Grozījums Nr. 539
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a  Iepriekšējas atļaujas pieteikumu 
sistēmām ir jābūt pieejamām tādā līmenī, 
kāds piemērots dalībvalsts veselības 
aprūpes pārvaldībai, un tām ir jābūt 
pieejamām un pārredzamām pacientiem. 
Noteikumiem par pieteikuma iesniegšanu 
iepriekšējas atļaujas saņemšanai un par 
atteikumu izsniegt šādu atļauju ir jābūt 
pieejamiem pirms pieteikuma 
iesniegšanas, lai pieteikuma iesniegšana 
notiktu taisnīgā un pārredzamā veidā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt iepriekšējas atļaujas pieteikumu sistēmu pieejamību.

Grozījums Nr. 540
Françoise Grossetête

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.

5. Dalībvalstis nodrošina to, lai 
administratīvi vai medicīniska rakstura 
lēmumi attiecībā uz veselības aprūpi citā 
dalībvalstī ir pārsūdzami, izskatot katru 
gadījumu atsevišķi, pamatojoties uz ārsta 
slēdzienu, vai administratīvā kārtā, kā arī
tiesas ceļā, pieļaujot arī pagaidu 
pasākumus. 
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Or. fr

Grozījums Nr. 541
Maria Berger

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.

5. Dalībvalstis nodrošina to, lai 
administratīvi lēmumi attiecībā uz 
veselības aprūpi citā dalībvalstī, jo īpaši
attiecībā uz 8. panta 3. punktā minēto 
iepriekšējās atļaujas atteikumu, ir 
pārsūdzami administratīvā kārtā un tiesas 
ceļā, pieļaujot arī pagaidu pasākumus.

Or. de

Grozījums Nr. 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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.

5. Dalībvalstis nodrošina to, lai 
administratīvi lēmumi attiecībā uz 
veselības aprūpi citā dalībvalstī ir 
pārsūdzami administratīvā kārtā un tiesas 
ceļā, pieļaujot arī pagaidu pasākumus. Tās 
vienkāršo starptautisku strīdu ārpustiesas 
izšķiršanas mehānismu izveidi attiecībā uz 
strīdiem, kas rodas pārrobežu veselības 
aprūpē.

Or. es

Pamatojums

Ir ierosināts pievienot punktu — sākotnēji 12. panta 2. punkta d) apakšpunkts — , 
pamatojoties uz to, ka šādi pasākumi ir dalībvalstu kompetencē, nevis valstu pārrobežu 
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veselības aprūpes kontaktpunktu ziņā.

Grozījums Nr. 543
Bill Newton Dunn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a  Neatkarīgi no tā, kāda sistēma 
izraudzīta, pārsūdzēšanas procesam jābūt 
atbilstīgam un visiem pieejamam, t. i., 
atklātam, ātram, lētam, neatkarīgam un 
tādam, ko var izmantot slimas vai traumas 
guvušas personas, kuru dzimtā valoda 
varētu nebūt attiecīgās dalībvalsts valoda. 
Kritērijiem, kas paredzēti pārsūdzēšanas 
lēmumu pieņemšanai, jābūt publiski 
pieejamiem.

Or. en

Pamatojums

Daži nesenie pārsūdzēšanas procesi ir pārspīlēti, piemēram, Apvienotajā Karalistē vienīgais 
oficiālais veids pārsūdzībai ir tiesas ceļā, kurš ir lēns, dārgs un sarežģīts. Lai pacientiem būtu 
lielāka skaidrība, šajā grozījumā noteikts skaidrs standartu minimums dalībvalstīm atbilstīgi 
galvenajiem drošības pasākumiem.

Grozījums Nr. 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a  Dalībvalstis sekmē pasākumus un 
projektus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai 
pacientiem viņu uzturēšanās laikā 
stacionārā būtu pieejama valodnieciska 
palīdzība un informācija par ārstēšanu.
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Or. it

Pamatojums

Pacientiem ir svarīgi saprast, kā viņus ārstē, jo īpaši tāpēc, lai viņi spētu dot informētu 
piekrišanu visām ārstēšanas procedūrām.

Grozījums Nr. 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
10. pants

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. Šajā 
informācijā konkrēti ietilpst:

• tādu veselības aprūpes pakalpojumu 
saraksts, kuru izmaksas sedz piederības 
dalībvalsts veselības aprūpes sistēma, un 
šo izmaksu atlīdzināšanas vai segšanas 
likmes;
• ārstniecības dalībvalstī piemērojamie 
kvalitātes un drošības standarti;
• sniedzamās veselības aprūpes 
pieejamība, cenas, kvalitātes sertifikācija 
un iespējamie riska faktori, kā arī 
informācija par pieejamo apdrošināšanu 
vai citiem personīgas un kolektīvas 
aizsardzības veidiem attiecībā uz veselības 
aprūpes veicēju profesionālo atbildību 
ārstniecības dalībvalstī;
• to veselības aprūpes pakalpojumu 
saraksts, kurus atzinušas ārstniecības 
dalībvalsts kompetentās iestādes;
• pacientu tiesības, šo tiesību 
izmantošanas kārtība un sūdzību 
iesniegšanas un atlīdzības pieprasīšanas 
kārtība, ja pacientam liedz īstenot šīs 
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tiesības;
• piemērojamie noteikumi un nosacījumi, 
inter alia, jebkurā gadījumā, kad kaitējumu 
izraisījusi citā dalībvalstī saņemta veselības 
aprūpe.

Dalībvalstis nodrošina, ka šī informācija 
atbilst sabiedrības veselības normām un ir 
objektīva, salīdzināma un pilnīga.

2. Informācija, kas minēta 1. punktā, ir 
viegli pieejama, arī elektroniskā veidā, un 
tajā iekļauj arī datus par pacienta 
tiesībām uz atlīdzību, šo tiesību 
izmantošanas procedūrām un par 
pārsūdzības un aizsardzības līdzekļiem 
gadījumā, ja pacientam šīs tiesības liedz 
izmantot.

2. Informācija, kas minēta 1. punktā, ir 
viegli pieejama, arī elektroniskā veidā, un 
to iegūst, izmantojot 13. pantā noteikto 
sadarbības mehānismu.

3. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. punkta 
noteikumiem attiecībā uz 1. punktā minēto 
iepriekšējās informēšanas procedūru var 
izveidot Kopienas mēroga formāta 
standartu.

3. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. punkta 
noteikumiem attiecībā uz 1. punktā minēto 
iepriekšējās informēšanas procedūru var 
izveidot Kopienas mēroga formāta 
standartu.

Or. fr

Pamatojums

Direktīvā jānosaka informācijas minimums, kas jāsniedz pacientiem, kuri ceļo uz citu 
dalībvalsti ārstēšanās nolūkā, lai maksimāli nodrošinātu pacienta drošību. Tajā arī jāatkārto 
principi, kurus piemēro informācijai par veselības aprūpi. 

Grozījums Nr. 546
Linda McAvan

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 

1. Piederības dalībvalstis nodrošina 
mehānismus, lai pēc pieprasījuma 
pacientus nekavējoties informētu par 
veselības aprūpes saņemšanu citā 
dalībvalstī, tostarp arī par to, kā nosaka 
pacientu tiesības, par šo tiesību 



PE418.342v01-00 76/82 AM\764106LV.doc

LV

citā dalībvalstī saņemta veselības aprūpe. izmantošanas kārtību, kā arī par sūdzību 
iesniegšanas un atlīdzības pieprasīšanas 
kārtību, ja pacientam liedz īstenot šīs 
tiesības, un par piemērojamiem 
noteikumiem un nosacījumiem, inter alia, 
jebkurā gadījumā, kad kaitējumu izraisījusi 
citā dalībvalstī saņemta veselības aprūpe. 
Dalībvalstis apspriežas ar ieinteresētajām 
personām, lai nodrošinātu skaidru un 
pieejamu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu, apvienojot 1. un 2. punktu, mēģināts panākt skaidrību.  Svarīgi arī 
apspriesties ar pacientu grupām un citām ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu, ka 
informācija ir viegli saprotama.

Grozījums Nr. 547
Claude Turmes, Margrete Auken

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 tās 
tiesības, kas pacientiem ir piešķirtas ar šo 
direktīvu, ir skaidri jānošķir no tām 
tiesībām, kas paredzētas 3. panta 
1. punkta f) apakšpunktā minētajos 
noteikumos par sociālās drošības sistēmu 
koordinēšanu.

Or. en

Pamatojums

Ja pacienti ir pēc savas brīvas gribas izvēlējušies iespēju ārstēties citā dalībvalstī, viņu 
tiesības attiecībā uz kompensāciju, aprūpi pēc ārstēšanas utt., atšķiras no tām, kas paredzētas 
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regulā par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, jo lēmumu pieņemšanas 
procedūras atšķiras. Iespējamiem pacientiem būtiski ir skaidri zināt par atšķirīgajiem 
atbildības un riska elementiem.

Grozījums Nr. 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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
sniegšanu citu dalībvalstu 
valstspiederīgajiem un par piemērojamiem 
noteikumiem un nosacījumiem, inter alia, 
jebkurā gadījumā, kad kaitējumu izraisījusi 
savā pašā dalībvalstī saņemta veselības 
aprūpe.

Or. es

Pamatojums

Ar šo pantu dalībvalstīm uzdotu pienākumu sniegt informāciju, kas ir citu dalībvalstu rīcībā, 
tādējādi uzliekot tām pārmērīgu slogu. Turklāt, lai iedzīvotāji varētu šādu informāciju 
izmantot, to vajadzētu pastāvīgi atjaunināt, un tas nav praktiski realizējams. Vajadzētu būt 
pietiekoši, lai katra dalībvalsts uzņemtos atbildību par informācijas sniegšanu par veselības 
aprūpi savā teritorijā.

Grozījums Nr. 549
Frieda Brepoels

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 

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

piemērojamiem noteikumiem, inter alia, 
jebkurā gadījumā, kad kaitējumu izraisījusi 
citā dalībvalstī saņemta veselības aprūpe. 
Dalībvalstis nodrošina, lai šī informācija 
būtu neatkarīga, pilnīga un objektīva. 

Or. en

Pamatojums

Lai izdarītu informētu izvēli, pacienti ir tiesīgi saņemt kvalitatīvu informāciju.

Grozījums Nr. 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 un par 
piemērojamiem noteikumiem, inter alia, 
jebkurā gadījumā, kad kaitējumu izraisījusi 
citā dalībvalstī saņemta veselības aprūpe. 
Informācijā par pārrobežu veselības 
aprūpi tās tiesības, kas pacientiem ir 
piešķirtas ar šo direktīvu, ir skaidri 
jānošķir no tām tiesībām, kas paredzētas 
3. panta 1. punkta f) apakšpunktā 
minētajos noteikumos par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.

Or. nl
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Grozījums Nr. 551
Dagmar Roth-Behrendt

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 un par 
piemērojamiem noteikumiem, inter alia, 
jebkurā gadījumā, kad kaitējumu izraisījusi 
citā dalībvalstī saņemta veselības aprūpe. 
Pacientu organizācijas var sadarboties ar 
valsts kompetentajām iestādēm pacientu 
informēšanas un informācijas 
izplatīšanas procesā.

Or. en

Pamatojums

Pacientu organizācijas ir vērtīgi resursi to valstu kompetento iestāžu atbalstam, kuras 
iesaistītas informācijas sniegšanā un izplatīšanā tieši pacientiem.

Grozījums Nr. 552
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācija, kas minēta 1. punktā, ir 
viegli pieejama, arī elektroniskā veidā, un 
tajā iekļauj arī datus par pacienta 
tiesībām uz atlīdzību, šo tiesību 
izmantošanas procedūrām un par 
pārsūdzības un aizsardzības līdzekļiem 
gadījumā, ja pacientam šīs tiesības liedz 
izmantot.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar iepriekšējo grozījumu 10. panta 1. punktam, kurā skaidrības labad 
apvienoti divi punkti.

Grozījums Nr. 553
Evangelia Tzampazi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācija, kas minēta 1. punktā, ir 
viegli pieejama, arī elektroniskā veidā, un 
tajā iekļauj arī datus par pacienta tiesībām 
uz atlīdzību, šo tiesību izmantošanas 
procedūrām un par pārsūdzības un 
aizsardzības līdzekļiem gadījumā, ja 
pacientam šīs tiesības liedz izmantot.

2. Informācija, kas minēta 1. punktā, ir 
viegli pieejama, arī elektroniskā veidā, un 
publiskota tā, ka ir pieejama arī personām 
ar invaliditāti, un tajā iekļauj arī datus par 
pacienta tiesībām uz atlīdzību, šo tiesību 
izmantošanas procedūrām un par 
pārsūdzības un aizsardzības līdzekļiem 
gadījumā, ja pacientam šīs tiesības liedz 
izmantot.

Or. en

Pamatojums

Visai informācijai ir jābūt pieejamai personām ar invaliditāti, lai viņi varētu izmantot savas 
tiesības.

Grozījums Nr. 554
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 19. panta 
2. punkta noteikumiem attiecībā uz 
1. punktā minēto iepriekšējās 
informēšanas procedūru var izveidot 
Kopienas mēroga formāta standartu.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Informācijā par pārrobežu veselības aprūpi būtu jāievēro atšķirības, kādas ir veselības 
aprūpes sistēmu pārvaldībā un organizācijā dažādās dalībvalstīs. Tāpēc Kopienas mēroga 
standarts varētu radīt pretēju efektu.

Grozījums Nr. 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. punkta 
noteikumiem attiecībā uz 1. punktā minēto 
iepriekšējās informēšanas procedūru var 
izveidot Kopienas mēroga formāta 
standartu.

3. Dalībvalstis, izmantojot Komisijas 
atbalstu, saskaņā ar 19. panta 2. punkta 
noteikumiem attiecībā uz 1. punktā minēto 
iepriekšējās informēšanas procedūru var 
izveidot Kopienas mēroga formāta 
standartu.

Or. es

Pamatojums

Šāda veida Kopienas mēroga formāta standarts nebūtu jautājums, kas jārisina Komisijai, bet 
par to vajadzētu vienoties dalībvalstīm, paredzot iespēju saņemt Komisijas atbalstu. 

Grozījums Nr. 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a  Komisija uzrauga šīs direktīvas 
ieviešanu un atbalsta darbības, ar kurām 
mēģina koordinēt un izplatīt augstas 
kvalitātes veselības aprūpes standartus.
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Or. it

Pamatojums

Jāpastiprina koordinācija Eiropas mērogā, lai Eiropas iedzīvotājiem sniegtu lielākas iespējas 
izmantot augstas kvalitātes ārstniecības pakalpojumus.
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