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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pacienta tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0414),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0257/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejas, Juridiskās komitejas, kā arī Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas
atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Eiropas Parlaments 2005. gada 
9. jūnijā ar 554 balsīm “par” un 12 
balsīm “pret” pieņēma rezolūciju par 
pacientu mobilitāti un veselības aprūpes 
attīstību Eiropas Savienībā1, un šajā 
rezolūcijā Parlaments pieprasīja juridisko 
noteiktību un skaidrību par pacientu, 
veselības aprūpes speciālistu un 
dalībvalstu tiesībām un procedūrām.
1     OV 124 E, 25.5.2006., 543. lpp.
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Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(4) Kopienas veselības sistēmas ir Eiropas 
augstā līmeņa sociālās aizsardzības galvenā 
sastāvdaļa, un tās veicina sociālo kohēziju 
un sociālo taisnīgumu, kā arī ilgtspējīgu 
attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(6) Eiropas Kopienu Tiesa jau ir risinājusi 
dažus jautājumus, kas saistīti ar pārrobežu 
veselības aprūpi, jo īpaši izdevumu 
atlīdzību par veselības aprūpi, kas sniegta 
citā dalībvalstī, bet ne tajā, kurā aprūpes 
saņēmējs ir rezidents. Ir svarīgi šo 
jautājumu risināšanai veltīt īpašu 
Kopienas juridisku instrumentu, lai 
nodrošinātu atsevišķos Eiropas Kopienu 
tiesas spriedumos nodibināto principu 
vispārēju un efektīvu piemērošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Padomes secinājumos par Eiropas 
Savienības veselības sistēmu kopējām 
vērtībām un principiem dalībvalstis ir 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ņemot vērā to, ka iepriekš nav 
iespējams zināt to, vai konkrēta veselības 
aprūpes sniedzēja veikto aprūpi saņems 
pacients no citas dalībvalsts vai pacients no 
pašu dalībvalsts, un lai nodrošinātu 
pārrobežu veselības aprūpes sniegšanas un 
saņemšanas brīvību, kas ir direktīvas 
mērķis, prasībām par kopīgiem principiem 
un skaidriem kvalitātes un drošības 
standartiem veselības aprūpē ir jāattiecas 
uz visiem veselības aprūpes veidiem.
Dalībvalstu iestādēm ir jāievēro galvenās 
kopīgās vērtības (tās ir universālums, 

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

kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība, 
taisnīgums un solidaritāte), un Kopienas 
iestādes un visas dalībvalstis vienmēr ir 
atklāti atzinušas to, ka šīs vērtības ir 
raksturīgas visām veselības sistēmām 
Eiropā. Dalībvalstīm turklāt ir jānodrošina, 
kas šīs vērtības ievēro attiecībā uz citu 
dalībvalstu pacientiem un pilsoņiem un ka 
visus pacientus ārstē, vadoties pēc to 
veselības aprūpes vajadzībām, nevis pēc 
piederības konkrētas dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmai. To darot, 
dalībvalstīm jāievēro personu 
pārvietošanās brīvības principi iekšējā 
tirgū, nediskriminācija inter alia
valstspiederības dēļ un jebkādu 
pārvietošanās brīvības ierobežojumu
nepieciešamība un proporcionalitāte.
Tomēr šajā direktīvā nav noteikumu, kas 
paredz to, ka veselības aprūpes sniedzējiem 
citu valstu pacienti būtu jāpieņem 
plānveida ārstniecībai vai jāpieņem 
prioritārā kārtībā, kaitējot citiem 
pacientiem, kuriem ir tādas pašas veselības 
aprūpes vajadzības, piemēram, pagarinot to 
ārstniecības gaidīšanas laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Saskaņā ar pētniecības datiem 10 % 
gadījumu veselības aprūpe izraisa 
kaitējumu. Ļoti svarīgi ir noteikt skaidrus 
un vienotus pienākumus, kas jāpilda 
gadījumos, kad veselības aprūpe ir 
izraisījusi kaitējumu, lai izvairītos no tā, ka 
uzticēšanās trūkuma dēļ šie mehānismi ir 
šķērslis pārrobežu veselības aprūpē.
Ārstniecības valsts sistēmu izraisītā 

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

kaitējuma atlīdzināšana un kompensācija 
nedrīkst skart dalībvalstu iespēju attiecināt 
savu valsts mēroga sistēmu darbību arī uz 
trešo valstu pacientiem, kas vēlas saņemt 
veselības aprūpi ārzemēs, ja tas pacientam 
ir izdevīgāk, jo īpaši gadījumā, kad 
pacientam ir nepieciešama aprūpe citā 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(18) Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
spriedumos ir atzinusi pacientu kā 
apdrošināto personu tiesības saņemt citā 
dalībvalstī sniegtas aprūpes izdevumu 
atlīdzību no valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmas. Eiropas Kopienu Tiesa ir 
nolēmusi, ka Līguma noteikumos ir 
paredzēts arī tas, ka veselības aprūpes 
saņēmēji, tostarp personas, kurām
nepieciešama ārstnieciskā palīdzība, var 
brīvi pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai tur 
saņemtu šo ārstniecisko palīdzību. Tas pats 
attiecas uz veselības aprūpes saņēmējiem, 
kas vēlas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī citā veidā, piemēram, 
izmantojot e-veselības pakalpojumus.
Kopienas tiesību akti neierobežo 
dalībvalstu tiesības organizēt savas 
veselības aprūpes un sociālā 
nodrošinājuma sistēmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(21) Jāgarantē citā dalībvalstī sniegtās
veselības aprūpes izdevumu segšana 
pacientiem vismaz tādā apmērā, kāds par 
identisku vai līdzīgu veselības aprūpi tiem 
tiktu nodrošināts piederības dalībvalsts 
teritorijā. Minētais noteikums nekādi 
neskar dalībvalstu pienākumu noteikt to 
pilsoņiem pieejamo slimības pabalstu 
apmēru un būtiski neietekmē valsts 
veselības aprūpes sistēmu finansēšanu.
Dalībvalstīm ir iespēja valsts tiesību aktos 
noteikt to, ka izmaksas atlīdzina, vadoties 
pēc likmēm, kas ir spēkā ārstniecības 
dalībvalstī, ja tas pacientam ir izdevīgāk.
Jo īpaši tas var attiekties uz jebkādu 
ārstniecību, ko sniedz, izmantojot Eiropas 
references tīklus, kas minēti šīs direktīvas 
15. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

finansiālas priekšrocības no citā dalībvalstī 
sniegtas veselības aprūpes, un tādēļ 
izmaksu segšana jāattiecina vienīgi uz 
saņemtās veselības aprūpes faktiskajām 
izmaksām. Dalībvalstis var nolemt segt 
citas saistītās izmaksas, piemēram, 
izmaksas par terapeitisku ārstēšanu, ar 
noteikumu, ka kopējās izmaksas par šādu 
ārstēšanu nepārsniedz pacientam 
izmaksājamo summu viņa piederības 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Par veselības aprūpes organizēšanu un 
sniegšanu ir atbildīgas ārstniecības 
dalībvalstis. Šādos apstākļos un ievērojot 
universāluma, kvalitatīvas veselības 
aprūpes pieejamības, taisnīguma un 
solidaritātes principu, savā teritorijā 
sniegtajai veselības aprūpei tās nosaka 
skaidrus kvalitātes un drošības standartus 
un nodrošina to, lai:

1. Par veselības aprūpes organizēšanu un 
sniegšanu ir atbildīgas ārstniecības 
dalībvalstis. Šādos apstākļos un ievērojot 
universāluma, kvalitatīvas veselības 
aprūpes pieejamības, taisnīguma un 
solidaritātes principu, savā teritorijā 
sniegtajai veselības aprūpei tās nosaka 
skaidrus kvalitātes un drošības standartus 
un nodrošina to, lai:

a) pastāv mehānismi, ar kuriem uzrauga, 
lai veselības aprūpes sniedzēji spēj pildīt 
šos standartus, ievērojot starptautisko 
medicīnas zinātni un plaši atzītu labu 
medicīnas praksi;

a) ja veselības aprūpi sniedz citā 
dalībvalstī, nevis tajā, kurā pacients ir 
apdrošināts, vai citā dalībvalstī, nevis tajā, 
kurā veselības aprūpes sniedzējs ir 
rezidents, ir reģistrēts vai veic 
uzņēmējdarbību, šādu veselības aprūpi 
reglamentē ārstniecības dalībvalsts 
noteikumi;

b) praksē regulāri uzrauga to, kā veselības 
aprūpes sniedzēji piemēro šādus 
standartus, un gadījumā, ja attiecīgie 
standarti nav ievēroti, veic koriģējošus 
pasākumus, ievērojot medicīnas zinātņu 
un veselības tehnoloģijas jaunākos 
sasniegumus;

b) 1. punkta a) apakšpunktā minēto 
veselības aprūpi nodrošina atbilstoši 
ārstniecības dalībvalsts noteiktajiem 
kvalitātes un drošības standartiem un 
pamatnostādnēm, tādējādi nodrošinot, ka:

i) pacienti un veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēji no citām 
dalībvalstīm saņem informāciju par 
šādiem standartiem un pamatnostādnēm, 
tostarp par pārraudzības noteikumiem, 
inter alia izmantojot elektroniskos saziņas 
līdzekļus,

c) veselības aprūpes sniedzēji sniedz visu 
nepieciešamo informāciju, lai pacienti 
varētu izdarīt informētu izvēli, jo īpaši par 
sniegtās veselības aprūpes pieejamību, 
cenām un rezultātiem, un informāciju par 
pieejamo apdrošināšanu vai citiem 
personīgas vai kolektīvas aizsardzības 
veidiem attiecībā uz profesionālo atbildību;

ii) pacienti un veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēji no citām 
dalībvalstīm saņem informāciju par 
sniegtās veselības aprūpes pieejamību, 
cenām un rezultātiem, kā arī par veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēja
apdrošināšanas segumu vai citiem 
personīgas vai kolektīvas aizsardzības 
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veidiem attiecībā uz profesionālo atbildību;
d) pacientiem ir iespējas iesniegt sūdzību 
un ir pieejami aizsardzības līdzekļi un 
kompensācija gadījumā, ja sniegtās 
veselības aprūpes dēļ tiem nodarīts 
kaitējums;

d) pacientiem ir iespējas iesniegt sūdzību, 
ja sniegtās veselības aprūpes dēļ tiem 
nodarīts kaitējums, un tiem ir pieejami 
aizsardzības līdzekļi un tiesības pieprasīt 
kompensāciju;

e) to teritorijā sniegtai ārstniecībai 
atbilstoši riska veidam un apmēram ir 
profesionālās atbildības apdrošināšanas 
sistēmas vai garantija, vai cits līdzvērtīgs 
vai pamatā līdzīgs mehānisms ar tādu pašu 
mērķi;

e) to teritorijā sniegtai ārstniecībai 
atbilstoši riska veidam un apmēram ir 
profesionālās atbildības apdrošināšanas 
sistēmas vai garantija, vai cits līdzvērtīgs 
vai pamatā līdzīgs mehānisms ar tādu pašu 
mērķi;

f) privātuma pamattiesības attiecībā uz 
personas datu apstrādi aizsargā saskaņā ar 
valsts pasākumiem, ar ko īsteno Kopienas 
noteikumus par personas datu aizsardzību, 
jo īpaši Direktīvu 95/46/EK un 
2002/58/EK;

f) privātuma pamattiesības attiecībā uz 
personas datu apstrādi aizsargā saskaņā ar 
valsts pasākumiem, ar ko īsteno Kopienas 
noteikumus par personas datu aizsardzību, 
jo īpaši Direktīvu 95/46/EK un 
2002/58/EK;

g) pacienti no citām dalībvalstīm bauda 
tādu pašu attieksmi kā pacienti no pašu 
dalībvalsts, proti, tiek aizsargāti arī pret 
diskrimināciju saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem un ārstniecības dalībvalstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem.

g) pacienti no citām dalībvalstīm bauda 
tādu pašu attieksmi kā pacienti no pašu 
dalībvalsts, proti, tiek aizsargāti arī pret 
diskrimināciju saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem un ārstniecības dalībvalstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem;

ga) pacientiem, kas ir saņēmuši 
ārstēšanu, ir tiesības saņemt rakstisku vai 
elektronisku izrakstu par šādu ārstēšanu 
un par jebkādu medicīnisku ieteikumu 
ārstēšanās turpināšanai.

Or. en

Pamatojums

Article 5 should be merged with article 11, since they deal with two aspects of the same 
subject matter. 

The issue of defining standards on quality and safety should be dealt with purely as a matter 
of applicable law. This will make the proposal more in line with the principles of subsidiarity 
and proportionality, and the respect for Member State competence on healthcare. Instead, 
Member States shall provide information on their standards and guidelines on quality and 
safety to patients and healthcare providers.
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Patients should be guaranteed the right to seek compensation when they suffer harm, not 
guaranteed compensation when they suffer harm. This because harm sometimes is an
unavoidable outcome/side effect of certain healthcare treatments.

The provision on guidelines is not necessary since the Commission has a general mandate to 
issue guidelines for implementing Community law. 

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Lai vienkāršotu 1. punkta īstenošanu, 
Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm un 
ievērojot mērķi par augstu veselības 
aizsardzības līmeni, izstrādā vadlīnijas, kas 
ir nepieciešamas, lai vienkāršotu pārrobežu 
veselības aprūpes sniegšanu.

3. Lai vienkāršotu 1. punkta īstenošanu, 
Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm un 
ievērojot mērķi par augstu veselības 
aizsardzības līmeni, var izstrādāt
vadlīnijas, kas ir nepieciešamas, lai 
vienkāršotu pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Jautājums par kvalitātes un drošības standartu noteikšanu jārisina tikai saistībā ar 
piemērojamo likumu. Tādējādi priekšlikums būs atbilstošāks subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem, un tiks ievērota dalībvalsts kompetence jautājumā par 
veselības aprūpi. Taču dalībvalstīm jāsniedz pacientiem un veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem informācija par šajās dalībvalstīs noteiktajiem kvalitātes un drošības 
standartiem.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ievērojot šīs direktīvas noteikumus, jo 
īpaši 7., 8., un 9. pantu, piederības 
dalībvalsts nodrošina to, ka apdrošinātām 
personām, kas dodas uz citu dalībvalsti, lai 

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

tur saņemtu veselības aprūpi, vai kuras 
vēlas saņemt veselības aprūpi citā 
dalībvalstī, neliedz šādu iespēju, ja par 
attiecīgo ārstniecības veidu apdrošinātajai 
personai ir tiesības saņemt izdevumu 
atlīdzību, kas paredzēta piederības 
dalībvalsts tiesību aktos. Piederības 
dalībvalsts ārstniecības dalībvalstij vai
apdrošinātajai personai atlīdzina 
izdevumus, ko tai būtu maksājusi valsts 
sociālā nodrošinājuma sistēma, ja identiska 
vai līdzīga veselības aprūpe būtu sniegta 
tās teritorijā. Ja ir pieejamas vairākas 
metodes, lai ārstētu konkrētu slimību vai 
ievainojumu, pacientam arī tad, ja tās nav 
pieejamas pacienta piederības dalībvalstī, 
ir tiesības prasīt izdevumu atlīdzināšanu 
par visām ārstēšanā izmantotajām 
metodēm, kuras starptautiskajā medicīnā 
ir pietiekami izmēģinātas un pārbaudītas.
Jebkurā gadījumā piederības dalībvalsts 
ziņā ir noteikt to, kuru veselības aprūpi 
apmaksā, un tas nav atkarīgs no tā, kur to 
sniedz.

Or. en

Pamatojums

It is for each Member State to organise its national social security system and to determine 
the conditions governing entitlement to benefits. Accordingly, if patients are entitled to a 
certain health care benefit in their home Member State they should have the right to be 
reimbursed for equivalent healthcare provided in other Member States. However, according 
to ECJ case law, Member States must not disregard Community law when determining which 
treatments will be paid for by it’s social security system.1 Therefore, if there are several 
methods available for treating a certain disease or injury, the patient should have the right to 
reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried and tested by 
international medical science,2 even if they are not offered in the patient’s home Member 
State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits their 
individual condition. 

                                               
1 Case C-157/99, Smits/Peerbooms, p 87-88.
2 Ibid, p 94.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

2. Arī izmaksas par veselības aprūpi, kas 
sniegta citā dalībvalstī, piederības 
dalībvalstij saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem ir jāatlīdzina vismaz tādā 
apmērā, kāds par identisku vai līdzīgu 
veselības aprūpi tiktu nodrošināts 
piederības dalībvalstī, nepārsniedzot 
saņemtās veselības aprūpes faktiskās 
izmaksas. Dalībvalstis var nolemt segt 
citas saistītās izmaksas, piemēram, 
izmaksas par terapeitisku ārstēšanu, ar 
noteikumu, ka kopējās izmaksas par šādu 
ārstēšanu nepārsniedz pacientam 
izmaksājamo summu viņa piederības 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Stacionārā un specializētā aprūpe Stacionārā aprūpe

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Visos jautājumos, kas saistīti ar citā 
dalībvalstī sniegtas veselības aprūpes 

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

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 medicīniskās iekārtas;
vai

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, kas saistīta ar 
ārstēšanu, kas rada īpašu risku pacientam 
vai 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 sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 20

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
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Grozījums Nr. 21

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.

Or. en

Grozījums Nr. 22

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 3. punkta noteikumiem, tostarp arī 
informāciju par atļaujas došanas 
atteikuma pārsūdzēšanas kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5.a Divu gadu laikā no šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija veic priekšizpēti 
par tīrvērtes iestādes izveidi, lai sekmētu 
izmaksu atlīdzināšanu pāri robežām 
saskaņā ar šo direktīvu, veselības aprūpes 
sistēmas un valūtas zonas, un iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, kā arī nepieciešamības 
gadījumā iesniedz likumdošanas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 25

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 viegli 
pieejamus mehānismus, lai pēc 
pieprasījuma pacientus nekavējoties
informētu, tostarp arī izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, par 
veselības aprūpes saņemšanu citā 
dalībvalstī un par piemērojamiem 
noteikumiem, kā arī sniedz informāciju 
par pacienta tiesībām, par kārtību, kādā 
šīs tiesības īstenojamas, un par sūdzību 
iesniegšanas un atlīdzības pieprasīšanas 
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sistēmām, ja pacientam liedz īstenot šīs 
tiesības, inter alia, jebkurā gadījumā, kad 
kaitējumu izraisījusi citā dalībvalstī 
saņemta veselības aprūpe.

Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka veselības 
nozares darbiniekiem, kas konsultē 
pacientu, informācija ir pieejama, 
izmantojot drošu sistēmu. Šajā 
informācijā ietver ziņas par reģistrētajiem 
veselības nozares darbiniekiem 
ārstniecības dalībvalstī, kā arī informāciju 
par ikvienu disciplinārlietu, kas pret 
viņiem ir ierosināta. Dalībvalstis cita citai 
nekavējoties paziņo par ikvienu šādu 
ierosinātu disciplinārlietu un par 
turpmākajiem disciplinārlietas 
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izmeklēšanas rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

a) pacientiem sniedz un izplata 
informāciju, jo īpaši par to tiesībām, kas 
saistītas ar pārrobežu veselības aprūpi, kā 
arī informāciju par kvalitāti un drošību, 
par personas datu aizsardzību, par sūdzību 
procedūrām un par aizsardzības līdzekļiem, 
kas pieejami attiecībā uz citā dalībvalstī 
sniegtu aprūpi, un par piemērojamiem 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

da) sekmē pacientu piekļuvi Eiropas 
pacientu tīkliem.

Or. en
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Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

b) pasākumus, lai nodrošinātu to, ka vienā 
dalībvalstī izrakstītas un citā dalībvalstī 
izsniegtas zāles ir iespējams identificēt un 
ka pacientiem ir saprotama informācija par 
ražojumu, tostarp ir skaidrība par 
dažādiem vienu un to pašu zāļu 
nosaukumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ca) pasākumus, ar kuriem konstatē un 
novērš zāļu viltojumu nonākšanu 
aptiekās.

Or. en

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.a Ja ārstniecības dalībvalstī ir izrakstīta 
tādu zāļu recepte, kuras piederības 
dalībvalstī parasti neizraksta, tad 
piederības dalībvalstij ir jāizlemj, vai 
izņēmuma gadījumā tās atļaut vai arī 
izrakstīt pacientam citas zāles, kuru 
iedarbība ir līdzīga.
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Or. en

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) sarakstu ar īpašiem kritērijiem un 
nosacījumiem, kas Eiropas references 
tīklam ir jāievēro, tostarp arī ar 
nosacījumiem un kritērijiem, kuri jāizpilda 
veselības aprūpes sniedzējiem, kas vēlas 
iesaistīties Eiropas references tīklos, lai jo 
īpaši nodrošinātu to, ka:

a) sarakstu ar īpašiem kritērijiem un 
nosacījumiem, kas Eiropas references 
tīklam ir jāievēro, tostarp arī sarakstu ar 
retāk sastopamu slimību jomām un ar 
nosacījumiem un kritērijiem, kuri jāizpilda 
veselības aprūpes sniedzējiem, kas vēlas 
iesaistīties Eiropas references tīklos, lai jo 
īpaši nodrošinātu to, ka:

Or. en

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ix a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ixa) uztur atbilstīgas un efektīvas 
attiecības ar tehnoloģijas piegādātājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija pieņem īpašus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
veselības aprūpes jomas informācijas un 

Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija pieņem īpašus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
veselības aprūpes jomas informācijas un 
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saziņas tehnoloģijas sistēmu saderību 
gadījumā, ko piemēro, ja dalībvalstis 
izlemj ieviest šādas sistēmas. Šajos 
pasākumos ņem vērā pārmaiņas veselības 
tehnoloģijā un medicīnas zinātnē un ievēro 
pamattiesības uz personas datu aizsardzību 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
Jo īpaši tajos nosaka vajadzīgos standartus 
un terminus, lai nodrošinātu attiecīgo 
informācijas un saziņas tehnoloģijas 
sistēmu saderību un tādējādi sniegtu 
drošus, kvalitatīvus un efektīvus pārrobežu 
veselības pakalpojumus.

saziņas tehnoloģijas sistēmu saderību, kura 
nepieciešama, ja dalībvalstis izlemj ieviest 
šādas sistēmas. Šiem pasākumiem jāatbilst 
katrā dalībvalstī piemērojamiem datu 
aizsardzības tiesību aktiem, un šajos 
pasākumos ņem vērā arī sasniegumus
veselības aprūpes tehnoloģijā un medicīnas 
zinātnē, tostarp tālmedicīnā un 
tālpsihiatrijā, un ievēro pamattiesības uz 
personas datu aizsardzību. Jo īpaši tajos 
nosaka vajadzīgos standartus un terminus, 
lai nodrošinātu attiecīgo informācijas un 
saziņas tehnoloģijas sistēmu saderību un 
tādējādi sniegtu drošus, kvalitatīvus un 
efektīvus pārrobežu veselības 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Sadarbība jaunās tehnoloģijas pārvaldē
veselības jomā

Sadarbība veselības aprūpes tehnoloģijas 
pārvaldībā

Or. en

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis vienkāršo sadarbības tīkla 
izveidi un darbību, kurā apvienotas valsts 
iestādes un struktūras, kas atbild par 
veselības tehnoloģijas novērtējumu.

1. Dalībvalstis vienkāršo sadarbības tīkla 
izveidi un darbību, kurā apvienotas valsts 
iestādes un struktūras, kas atbild par 
veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu. Lai nodrošinātu tīkla 
darbību, dalībvalstis izveido sistēmu, 
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pamatojoties uz labas pārvaldes 
principiem, tostarp pārredzamību, 
objektivitāti, godīgām procedūrām, un 
pilnībā iesaistot visas attiecīgās grupas, 
tostarp speciālistus, pacientus, zinātniekus 
un ražotājus.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – b a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ba) rast ilgtspējīgus veidus, kā līdzsvarot 
mērķus, kuri attiecas uz piekļuvi zālēm, 
atlīdzību par inovācijām un veselības 
aprūpes budžetu pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto procedūru pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai izveidotu un pārvaldītu šo 
sadarbības tīklu, un nosaka, ar kādu 
informāciju jāapmainās.

4. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto procedūru pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai izveidotu un pārvaldītu šo 
sadarbības tīklu un nodrošinātu tā 
darbības pārredzamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4.a Komisija atļauj pievienoties tīklam 
tikai tām iestādēm, kuras ievēro 1. punktā 
noteiktos labas pārvaldes principus.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija piecu gadu laikā pēc 22. panta 
1. punktā minētās dienas sagatavo 
ziņojumu par šīs direktīvas darbību un 
iesniedz to Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Komisija piecu gadu laikā pēc 22. panta 
1. punktā minētā datuma sagatavo 
ziņojumu par šīs direktīvas darbību, 
ietverot tajā statistikas datus par pacientu 
aizplūšanu no vienas valsts un ieplūšanu 
citā šīs direktīvas dēļ, un iesniedz to 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

“Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité”  Jean 
Giraudoux
  (Neviens dzejnieks nav tik brīvi skaidrojis dabu, kā jurists skaidro patiesību.)

Juristi vai politiķi. Pēdējos 10 gadus, kopš Eiropas Kopienu Tiesas 1998. gada lēmuma 
Kohll un Dekker lietā, Eiropas juristi ir lēmuši par pacientu mobilitātes politiku, jo Eiropas 
politiķi nav spējuši to darīt. Ja mēs neko nedarīsim, Tiesa turpinās interpretēt līgumus, kuros 
skartas pacientu mobilitātes tiesības. Viņi nodrošinās skaidrību, ko mēs, politiķi, neesam 
spējuši nodrošināt. Ja mēs esam ar mieru atstāt politikas izstrādi juristu ziņā, mums nav jādara 
nekas, izņemot, protams, neparedzamo rēķinu apmaksu. Tomēr, ja mēs ticam, ka sniegt 
tiesisko un politisko drošību ir mūsu kā vēlētu politiķu darbs, mums tas jādara nekavējoties. 
Mūsu vēlētājiem patīk ideja par pacientu mobilitāti kā vienu no opcijām, bet viņi vēlas un 
sagaida, ka tā būs pienācīgi pārvaldīta un piedāvās saprātīgus padomus par politiku un 
procedūrām.

Pēc Parlamenta vairākuma atbalsta mūsu 2005. gada ziņojumam (A6-0129/2005) par pacientu 
mobilitāti ilgi gaidītais Komisijas priekšlikums ir vērtējams atzinīgi, tostarp tā noteikumi, kuri 
ir plašāki nekā EKT spriedumi par Eiropas references tīkliem attiecībā uz retāk sastopamām
slimībām. Tomēr ir vairākas neskaidras jomas, ko apraksta un skaidro šis ziņojums.

Izdevīgums pacientiem. Jābūt pilnīgi skaidram, ka šī ir pacientiem nodrošināta izdevība. Tās 
centrā ir pacients, jautājumi par veselības nozares darbinieku un medicīnas pakalpojumu 
mobilitāti tiks skatīti citreiz. Diemžēl arī steidzami nepieciešamais priekšlikums par pacientu 
drošību tiks skatīts citreiz. Šis priekšlikums neizdarīs izmaiņas un nepievērsīsies arī 
sociālajam nodrošinājumam, kurš paliek nemainīgs, lai gan iespējams mums nepieciešama 
lielāka skaidrība, kad katrs no tiem ir piemērojams. Ne mazāk svarīgi ir skaidri norādīt, ka šī 
ir pacientu izdevība, kas pamatojas uz vajadzībām, nevis naudas līdzekļiem, un uz informētu 
izvēli, nevis piespiedu kārtā izdarītu izvēli.

Tiesas spriedumi. Ir vienlīdz skaidrs, ka mēs nesākam no “baltas lapas”, un šis nav tas brīdis, 
kad nodarboties ar neskaidru melnrakstu radīšanu. Līgumi ir nodrošinājuši EKT tiesisku 
pamatu tās spriedumiem, un Tiesa ir uzrakstījusi projektu konsekventai politikai. Tiesas 
spriedumi ir rosinājuši procesu, kuram ir potenciāls sniegt iespējas pacientiem un uzlabot 
Eiropas pilsoņu veselību. Būtībā tas apliecināja, ka pacientiem, kuri saskaras ar “nepamatotu 
ārstēšanas kavējumu” ir tiesības doties ārstēties uz citu dalībvalsti un viņu rēķinus apmaksās 
mītnes zemes veselības aprūpes finansēšanas organizācija, ja tiek pildīti divi nosacījumi —
parasti šai ārstēšanai jābūt pieejamai mītnes zemē, un izmaksām jābūt salīdzināmām. 
Vairākos EKT spriedumos atzīts, ka nav iespējams pieprasīt pacientam meklēt iepriekšēju 
apstiprinājumu ārstēšanai ārpus slimnīcas vai apstiprinājumu citiem veselības aprūpes 
pabalstiem, piemēram, jaunām brillēm vai zobārstniecības manipulācijām. Tomēr saglabājas
iespēja saņemt iepriekšēju atļauju vai izdarīt pieteikumu, ja nepieciešama pacienta ārstēšana 
slimnīcā un ja mītnes zeme (piederības dalībvalsts) var pierādīt, ka bez šādas iespējas cietīs 
citu pacientu veselības aprūpe. Spriedumi nebija tik daudz par atļauju sniegšanas procesu, bet 
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gan par šī procesa nesaprātīgu izmantošanu, lai liegtu vai traucētu personai izmantot tiesības 
ceļot ārstēšanās nolūkā. Šā iemesla dēļ mēs tiecamies uz tādas iepriekšējās atļaujas sistēmas 
izveidi, kurai būtu neliela ietekme attiecībā uz pacientiem, bet kura ietvertu saprātīgu 
iepriekšēju brīdinājumu par ārpuskārtas izmaksām, kas attiecas uz veselības aprūpes 
pārvaldītājiem.

Vajadzības, ne līdzekļi. Sakot, ka politikai vajadzētu pievērsties pacientiem ar vajadzībām,
nevis pacientiem ar naudas līdzekļiem, mums skaidri jānorāda, ka nevēlamies redzēt pacientus 
ceļojam ar skaidru naudu vai kredītkarti rokās, lai maksātu par bieži vien dārgo ārstēšanos 
slimnīcās. Mums jārada sistēma, kas nodrošina izdevumu atmaksu tieši no mītnes zemes 
veselības aprūpes finansēšanas organizācijas saņēmējai slimnīcai vai ar centrālās tīrvērtes 
iestādes starpniecību, lai risinātu pārrobežu, starpvalūtu, starpsistēmu (Beveridge/Bismark) 
sarežģījumus, vai izmantojot abpusējas maksājuma kvītis, kuras pacients nogādā slimnīcā, lai 
piederības dalībvalsts veiktu vēlāku apmaksu.

Abi varianti izslēgs pacientu un slimnīcu strīdus par apmaksu, un otrais variants vienkāršos 
arī tādu jautājumu kā valūtas kursu izmaiņas risināšanu starp iesaistītajām dalībvalstīm. 
Tīrvērtes iestādes izveidošana varētu aizņemt laiku, tādēļ kā ātrāku papildu mehānismu mēs 
piedāvājam pacientam, kurš izvēlas viņa mītnes zemē ieviesto iepriekšējās atļaujas procesu, 
saņemt maksājuma kvīti garantētai apmaksai noteiktā apjomā, kas jānogādā ārstējošajā 
slimnīcā. Izmantojot šādu maksājuma kvīti, pacientam nebūtu personīgi jāapmaksā ārstēšanas 
izdevumi, bet slimnīcai būtu garantija, ka apmaksu veiks pacienta mītnes valsts. Kamēr nav 
ieviesta šāda maksājuma kvīts un nodibināta centrālā tīrvērtes iestāde, pacientam jāmaksā 
pašam un nauda vēlāk jāpieprasa atpakaļ.

Paketes. Rodas jautājums, vai Eiropas Kopienu Tiesas lēmums attiecībā uz izmaksām 
nozīmē, ka piederības dalībvalsts var būt atbildīga tikai par tiešajām ārstniecības izmaksām. 
Ārstēšanas pakete ar tādiem papildinājumiem kā atveseļošanās vai fizioterapija varētu tikt 
piedāvāta par kopējo cenu, kas būtu zemāka kā maksa tikai par ārstēšanu mītnes zemē. Ja 
šādas paketes sniedz papildu labumu pacienta veselībai, piemēram, padarot slimības recidīvu 
mazāk iespējamu, tās būtu jāveicina, ja vien viss komplekts neizmaksā vairāk kā ārstēšana 
mītnes zemē. Šajā jautājumā dalībvalstīm vajadzētu būt pēc iespējas elastīgākām.

“Veselības brokeri”. Iespējams, ka pieaugs “veselības brokeru” skaits, kas dos pacientiem 
neatkarīgus padomus par ārstēšanās un aprūpes paketēm, kā līdzīgā veidā to dara 
apdrošināšanas brokeri, kas savu klientu uzdevumā meklē labākās klientu vajadzībām 
atbilstošās iespējas. Par rīcības plānu šajā jomā jālemj katrai dalībvalstij atsevišķi, tāpat katrai 
dalībvalstij noteiktā laikā būs jālemj, vai nepieciešams “veselības brokera” pienākumus vai 
apmācības kaut kādā veidā regulēt vai pašregulēt. 

Apmaksas papildināšana. Tāpat iespējams, ka dažās valstīs doties uz ārzemēm būs 
iespējams tikai tad, ja pacients būs gatavs piemaksāt summai, ko sedz mītnes zeme. Tas nav 
nekas īpaši nosodāms un būtiski neatšķiras no situācijas, kad pacients piemaksā par ērtāku 
gultu vietējā slimnīcā vai vecāki maksā mācību papildmaksu par saviem bērniem. Bet tā būs 
tikai iespēja. Pacientu nevajadzētu piespiest maksāt vairāk, un neviena slimnīca nedrīkstētu 
par to pašu ārstēšanu no ārzemju pacientiem pieprasīt lielāku maksu nekā no vietējiem.

Apjomi. Tiek gaidīts, ka pacientu, kas izdarīs šādu izvēli, nebūs īpaši daudz. Vairākums 
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labprātāk izvēlas ārstēšanu netālu no mājām, kur viņus var apciemot draugi un ģimene. Ja būs 
nepieciešams, viņi dosies uz citu vietu savā mītnes zemē. Izlemjot tomēr doties uz ārzemēm, 
viņi ticamāk vispirms izvēlēsies iepriekš radītus un vispāratzītus mehānismus, kuru pamatā ir 
jau izveidotas divpusējas un trīspusējas attiecības starp dalībvalstīm, reģioniem vai pilsētām. 
Ja viņi tomēr izvēlēsies būt elastīgāki, varbūt tāpēc, ka ģimene vai draugi atrodas citā ES daļā, 
kur viņi var atveseļoties pēc ārstēšanās, vai tāpēc, ka viņi dzirdējuši par kādu konkrētu ļoti 
labu slimnīcu vai citu veselības aprūpes sniedzēju, viņi varētu izvēlēties šo pārrobežu 
veselības aprūpes iespēju. 

Protams, ja dalībvalsts vēlas atturēt savus pilsoņus no šīs jaunās izdevības izmantošanas, kurai 
seko resursu aizplūšana, tā uzlabos veselības aprūpes standartus un samazinās gaidīšanas 
laikus, lai neviens nejustu nepieciešamību doties kaut kur citur. Ja dalībvalsts piesaista 
ārvalstu pacientus, iespējams, lētākas aprūpes un ārstēšanas dēļ, tas valstī veicinās līdzekļu 
ieplūšanu, kas var tikt novirzīti veselības aprūpei un nest labumu visiem pacientiem. Pēc 
pieciem gadiem mums vajadzētu izvērtēt aizplūdes un ieplūdes pieredzi, lai redzētu, kāda ir 
bijusi to ietekme un vai ir nepieciešamība politiku padarīt piekāpīgāku vai stingrāku.

Informācija. Informācijas nodrošināšana būs ļoti svarīga, un tiks sagaidīts, ka katra 
dalībvalsts izveidos informācijas centrus (nacionālus kontaktpunktus), kur pacients un viņa 
padomdevēji medicīnas jomā varēs uzzināt, kādas ir iespējas, vai gadījums atbilst 
izvirzītajiem kritērijiem, kādus procesus nepieciešams veikt, kādas sūdzību un pārsūdzību 
procedūras ir spēkā un kādu palīdzību saistībā ar ceļojuma izdevumiem ir iespējams saņemt. 
Arī jūtīgais jautājums par veselības aprūpes standartiem šajā kontekstā ir nozīmīgs. Tāpat, ja 
dalībvalsts, akceptējot EKT spriedumus, tieši vai netieši piekrīt, ka tās pilsoņi var doties 
ārstēties uz ārzemēm, tai ir pienākums rūpēties par saviem pilsoņiem. Dalībvalsts noteikti 
vēlēsies gūt abpusēju pārliecību par pacientu drošību. Viens no apdraudējumiem pacienta 
drošībai var būt zemas kvalitātes veselības aprūpe. Dalībvalstis ir atbildīgas par veselības 
aprūpes sistēmām, un neviens nemudina Eiropas Savienību noteikt standartus šajā jomā. 
Ārstējošajai dalībvalstij vajadzētu nodrošināt, ka informācija par šiem standartiem ir publiski 
pieejama. Piederības dalībvalsts pienākums ir pārliecināties, ka tās pilsoņiem ir pieeja 
informācijai, lai pacienti un viņu padomdevēji medicīnas jomā zinātu, ar kādiem standartiem 
rēķināties, ja viņi izvēlas doties uz citu valsti. Ne vairāk, ne mazāk.

Receptes. Viens no jautājumiem, ko izvirza šis priekšlikums, ir abpusēja recepšu atzīšana. Ir 
skaidrs, ka būtu vēlams, lai aptieka mītnes zemē atzītu un rīkotos atbilstoši receptei, ko 
izrakstījis ārsts citā valstī. Šajā situācijā jānodrošina pieeja mediķu sarakstam, kuri ir 
kvalificēti un tiesīgi izrakstīt receptes. Tomēr šī problēma ir sarežģītāka, kā varētu šķist. Ir 
vispārzināms, ka dalībvalstis pašas izlemj, kuras zāles ir pieejamas kā recepšu medikamenti. 
Tātad, ja pacients dodas uz ārzemēm un viņam izraksta zāles, kuras nav pieejamas mītnes 
zemē, viņam jālieto tās, kas ir pieejamas, jāatgriežas ārstēšanās valstī vai jāriskē un zāles 
jāiegādājas internetā. Šķiet, ka būtu ieteicams, ka dalībvalstis kā daļu no recepšu 
medikamentu papildu saraksta akceptētu zāles, kas izrakstītas pārrobežu ārstēšanas kontekstā. 
Šis jautājums jākārto dalībvalstīm, bet tas varētu izrādīties nākotnes izaicinājums EKT, ja tas 
netiks risināts korekti un saprātīgi.

Izpratne un jutīgums. Tas īsumā ir ziņojuma kodols: jēga un jutīgums; jauna izdevība 
pacientiem; Eiropas Savienības apgalvojums par darbu savu pilsoņu labā; noteiktība un 
tiesiska skaidrība; neatbilstības Eiropas veselības aprūpē vai starp dalībvalstīm — tas ir 
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jautājums, kas jārisina attiecīgo dalībvalstu ministriem, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzību 
iespēju ziņā; elastīgums, ne birokrātija; vēlēšanās atbildēt uz jautājumu “kā mums to darīt?”, 
nevis “kāpēc mums to nedarīt?”. Viena lieta ir skaidra: arvien lielāks mūsu pilsoņu skaits 
uzzina par šīs politikas iespējas nenovēršamību. Varbūt beigās viņi to neizmantos, bet viņi 
vēlas, lai tā būtu pieejama. Mūsu uzdevums visās trīs institūcijās ir to ieviest pēc iespējas 
īsākā laikā.
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