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Изменение 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива поражда повече несигурност отколкото яснота, тъй като 
създава допълнителна система, наред със системата на права на пациентите, вече 
установена с Регламент 1408/71 и Регламент 883/2004. Тя не разглежда качеството 
на здравното обслужване от гледната точка на пациента, а вместо това се 
съсредоточава върху него от гледната точка на свободата на услугите. В допълнение, 
настоящата директива оказва натиск върху отговорностите на държавите-членки в 
областта на здравеопазването, установени с член 152 от Договора.

Изменение 43
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Не е нито необходимо, нито е от компетентността на Европейския съюз да регулира 
въпроси свързани със здравеопазването чрез отделна директива, основаваща се на 
подход, свързан с вътрешния пазар (Член 95 от Договора за ЕО). Здравеопазването не 
е въпрос на вътрешния пазар и компетентността в тази област на държавите-
членки трябва да бъде зачитана, както е посочено в член 152 от Договора за ЕО. За да 
се постигне укрепване на правата на пациентите при трансграничното здравно 
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обслужване, вече съществуващата рамка за координация на системите за социална 
сигурност - Регламент 1408/71/ЕО и неговият приемник Регламент 883/2004/EО -
следва да бъдат специално използвани и допълнени.

Изменение 44
Urszula Krupa

Предложение за директива
-

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. pl

Обосновка

Предложението за директива следва да бъде отхвърлено, тъй като не е 
достатъчно добре обмислено и ще породи административни разходи на европейско 
равнище.  Приемането на директивата на европейско равнище ще доведе до 
създаването на нов комитет по комитология (Комитет за безопасно, 
висококачествено и ефикасно трансгранично здравно обслужване), което означава 
нова работа. 

Изменение 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за прилагането на правата на 
пациентите при трансгранично здравно 
обслужване

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за прилагането на правата на 
пациентите на достъп до сигурно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване при условия на 
равнопоставеност

Or. es
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Обосновка

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza. 
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones 
que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían 
constituir el núcleo principal de la propuesta.

Изменение 46
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за прилагането на правата 
на пациентите при трансгранично
здравно обслужване

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за трансграничната 
мобилност на пациентите и за 
правата на пациентите

Or. nl

Обосновка

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues (reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border health care. 
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.
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Изменение 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 152 от него,

Or. es

Обосновка

Член 95 от Договора не обхваща приемането на настоящата директива, тъй като не 
засяга осъществяването или реализацията на вътрешния пазар. Член 152 би 
предоставил по-добро основание, още повече като се има предвид, че в него изрично се 
посочва, че действията на Общността в областта на общественото здравеопазване 
трябва изцяло да зачитат отговорностите на държавите-членки в областта на 
организацията и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи.  

Изменение 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 16 и член 152 от 
него,

Or. en
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Изменение 49
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално членове 42, 152 и 308 от 
него,

Or. en

Обосновка

Не е нито необходимо, нито е от компетентността на Европейския съюз да регулира 
въпроси свързани със здравеопазването чрез отделна директива, основаваща се на 
подход, свързан с вътрешния пазар (Член 95 от Договора за ЕО). Здравеопазването не 
е въпрос на вътрешния пазар и компетенциите на държавите-членки в тази област 
трябва да бъдат зачитани, както е посочено в член 152 от Договора за ЕО. За да се 
постигне укрепване на правата на пациентите при трансграничното здравно 
обслужване, вече съществуващата рамка за координация на системите за социална 
сигурност - Регламент 1408/71/ЕО и неговият приемник Регламент 883/2004/EО -
следва да бъдат специално използвани и допълнени.

Изменение 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално членове 95, 137 и 152 от 
него,

Or. fr

Обосновка

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
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porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.

Изменение 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 95 и член 152 от 
него,

Or. en

Обосновка

Съгласно член 152 от Договора, Общността може да приема мерки, с които да 
гарантира (а не само да допринася за) високо равнище на защита на човешкото 
здраве. Важно е да се подчертае, че една директива, която се отнася до 
здравеопазването не може да се основава само на правилата, управляващи вътрешния 
пазар, но следва да бъде ангажирана с осигуряването на високо равнище на защита на 
човешкото здраве. 

Изменение 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 95 и член 152 от 
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него,

Or. en

Обосновка

Целта на настоящата директива е не само осигури свободно движение на лицата, но 
главно да гарантира високо равнище на общественото здраве в рамките на 
Европейския съюз.

Изменение 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Предложение за директива
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Съгласно член 137 и по-специално 
параграфи 1, 2, и 4 от него, 
предложението на Комисията следва 
да зачита компетентността на 
държавите-членки, като отчита, че 
правата на социална сигурност на 
гражданите произтичат от техния 
статут на работници.

Or. fr

Изменение 54
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Независимо от настоящата 
директива държавите-членки носят 
отговорност за предоставянето на 
гражданите на тяхната територия 
на здравеопазване, което е безопасно, 
висококачествено, ефикасно и 
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достатъчно от гледна точка на 
количеството. В никакъв случай 
държавите-членки не бива да 
разграждат здравеопазването поради 
това, че то се предлага и в други 
държави-членки. Същевременно 
настоящата директива не бива да 
доведе по никакъв начин до 
насърчаване на пациентите да 
търсят здравни грижи в друга 
държава-членка.

Or. nl

Обосновка

Здравеопазването е и остава отговорност на всяка отделна държава-членка и не 
може и не бива да се прехвърля на друга държава-членка. Настоящата директива не 
бива да насърчава държавите-членки да прехвърлят тази отговорност на 
Европейския съюз или да стимулира застрахователни дружества да купуват по 
икономически причини здравни грижи в чужбина.

Изменение 55
Åsa Westlund

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) При условие, че условията за 
прибягване до член 95 от Договора 
като правно основание са изпълнени, 
законодателят на Общността се 
опира на това правно основание дори 
когато закрилата на човешкото 
здраве е решаващ фактор при 
вземането на въпросните решения; в 
тази връзка по силата на член 95, 
параграф 3 от Договора изрично се 
изисква при постигането на 
хармонизация да се гарантира високо 
равнище на закрила на човешкото 
здраве като се взема под внимание по-
специално всяка новост, основаваща 

заличава се
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се на научни факти.

Or. sv

Обосновка

Здравната грижа не прилича на никоя друга услуга или стока и, поради това, 
настоящата директива не следва да прибягва до член 95 от Договора като правно 
основание, а следва да се основава по-скоро на член 152. 

Изменение 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) При условие, че условията за 
прибягване до член 95 от Договора 
като правно основание са изпълнени, 
законодателят на Общността се 
опира на това правно основание дори 
когато закрилата на човешкото 
здраве е решаващ фактор при 
вземането на въпросните решения. В 
тази връзка по силата на член 95, 
параграф 3 от Договора изрично се 
изисква при постигането на 
хармонизация да се гарантира високо 
равнище на закрила на човешкото 
здраве като се взема под внимание по-
специално всяка новост, основаваща 
се на научни факти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Горецитираното съображение е излишен, предвид предложението за изменение, 
което въвежда двойното правно основание.
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Изменение 57
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) При условие, че условията за 
прибягване до член 95 от Договора като 
правно основание са изпълнени, 
законодателят на Общността се опира 
на това правно основание дори когато 
закрилата на човешкото здраве е 
решаващ фактор при вземането на 
въпросните решения. В тази връзка по 
силата на член 95, параграф 3 от 
Договора изрично се изисква при 
постигането на хармонизация да се 
гарантира високо равнище на закрила на 
човешкото здраве като се взема под 
внимание по-специално всяка новост, 
основаваща се на научни факти.

(2) При условие, че условията за 
прибягване до член 95 от Договора като 
правно основание не са изпълнени, 
законодателят на Общността се опира 
на същото правно основание като 
Регламент 883/2004/EО за 
координация на системите за 
социално осигуряване и също следва да 
вземе предвид член 152 от Договора.
Следва да се гарантира високо равнище 
на закрила на човешкото здраве като се 
взема под внимание по-специално всяка 
новост, основаваща се на научни факти.

Or. en

Обосновка

Не е нито необходимо, нито е от компетентността на Европейския съюз да регулира 
въпроси свързани със здравеопазването чрез отделна директива, основаваща се на 
подход, свързан с вътрешния пазар (Член 95 от Договора за ЕО). Здравеопазването не 
е въпрос на вътрешния пазар и компетенциите на държавите-членки в тази област 
трябва да бъдат зачитани, както е посочено в член 152 от Договора за ЕО. За да се 
постигне укрепване на правата на пациентите при трансграничното здравно 
обслужване, вече съществуващата рамка за координация на системите за социална 
сигурност - Регламент 1408/71/ЕО и неговият приемник Регламент 883/2004/EО -
следва да бъдат специално използвани и допълнени.
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Изменение 58
Anne Ferreira

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) При условие, че условията за 
прибягване до член 95 от Договора като 
правно основание са изпълнени, 
законодателят на Общността се опира 
на това правно основание дори когато 
закрилата на човешкото здраве е 
решаващ фактор при вземането на 
въпросните решения. В тази връзка по 
силата на член 95, параграф 3 от 
Договора изрично се изисква при 
постигането на хармонизация да се 
гарантира високо равнище на закрила на 
човешкото здраве като се взема под 
внимание по-специално всяка новост, 
основаваща се на научни факти.

(2) При условие, че условията за 
прибягване до член 95 от Договора като 
правно основание са изпълнени, 
законодателят на Общността се опира 
на това правно основание дори когато 
закрилата на общественото здраве е 
решаващ фактор при вземането на 
въпросните решения. В тази връзка по 
силата на член 95, параграф 3 от 
Договора изрично се изисква при 
постигането на хармонизация да се 
гарантира високо равнище на закрила на 
човешкото здраве.

Or. fr

Обосновка

Последното изречение не е обосновано тук, тъй като настоящата директива се 
отнася до условията за достъп и плащането или възстановяването на разходи за 
здравно обслужване, предоставено на пациенти в държава-членка, различна от 
държавата на осигуряване.

Изменение 59
Anne Ferreira

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящата директива спазва 
основните права и общите принципи на 
правото, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Правото на достъп 

(3) Настоящата директива спазва 
основните права и общите принципи на 
правото, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Правото на достъп 
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до здравеопазване и правото на 
ползване на медицинско лечение в 
съответствие с условията, установени от 
националното законодателство и 
практики се признават от член 35 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По-специално 
настоящата директива следва да бъде 
прилагана при пълно зачитане на 
правото на неприкосновеност на личния 
и семеен живот, правото на закрила на 
личните данни, правото на равенство 
пред закона, принципа на 
недискриминация и правото на 
ефективна защита и справедлив процес, 
в съответствие с общите принципи на 
правото, гарантирани от членове 7, 8, 
20, 21 и 47 от Хартата. 

до здравеопазване и правото на 
ползване на медицински грижи в 
съответствие с условията, установени от 
националното законодателство и 
практики се признават от член 34, 
параграфи 1 и 2 и от член 35 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По-специално 
настоящата директива следва да бъде 
прилагана при пълно зачитане на 
правото на неприкосновеност на личния 
и семеен живот, правото на защита на 
личните данни, правото на равенство 
пред закона, принципа на 
недискриминация и правото на 
ефективни правни средства за защита и 
справедлив процес, в съответствие с 
общите принципи на правото, 
гарантирани от членове 7, 8, 20, 21 и 47 
от Хартата. 

Or. fr

Обосновка

Член 35 от Хартата на основните права на Европейския съюз припомня целта за 
висока степен на закрила на здравето при определянето и осъществяването на 
политиките на Съюза, както и правото на ползване на медицински грижи при 
условията, установени от националните законодателства и практики. Член 34 
признава и зачита правото на достъп до обезщетенията за социална сигурност и до 
социалните служби, които осигуряват закрила в различни случаи, наред с другото при 
заболяване, в съответствие с правото на Общността и националните 
законодателства. 

Изменение 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящата директива спазва 
основните права и общите принципи на 

(3) Настоящата директива спазва 
основните права и общите принципи на 
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правото, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Правото на достъп 
до здравеопазване и правото на 
ползване на медицинско лечение в 
съответствие с условията, установени от 
националното законодателство и 
практики се признават от член 35 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По-специално 
настоящата директива следва да бъде 
прилагана при пълно зачитане на 
правото на неприкосновеност на личния 
и семеен живот, правото на закрила на 
личните данни, правото на равенство 
пред закона, принципа на 
недискриминация и правото на 
ефективна защита и справедлив процес, 
в съответствие с общите принципи на 
правото, гарантирани от членове 7, 8, 
20, 21 и 47 от Хартата.

правото, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Правото на достъп 
до здравеопазване и правото на 
ползване на медицинско лечение в 
съответствие с условията, установени от 
националното законодателство и 
практики се признават от член 35 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По-специално 
настоящата директива следва да бъде 
прилагана при пълно зачитане на 
правото на неприкосновеност на личния 
и семеен живот, правото на закрила на 
личните данни, правото на равенство 
пред закона, принципа на 
недискриминация, основния етичен 
избор на държавите-членки и правото 
на ефективна защита и справедлив 
процес, в съответствие с общите 
принципи на правото, гарантирани от 
членове 7, 8, 20, 21 и 47 от Хартата.

Or. en

Обосновка

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 

Изменение 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Системите на здравеопазване на (4) Здравето и системите на 
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държавите-членки на Общността са в 
центъра на високото равнище на 
социална защита в Европа и 
допринасят за социалното сближаване и 
социалната справедливост, както и за 
устойчивото развитие. Те са също така 
част от по-широката рамка на услугите 
от общ интерес.

здравеопазване в  държавите-членки 
са въпроси от общ интерес. Системите 
на здравеопазване на държавите-членки 
на Общността са в центъра на високото 
равнище на социална закрила в Европа и 
допринасят за социалното сближаване и 
социалната справедливост, както и за 
устойчивото развитие. В случай че е 
необходимо да се припомни техният 
специфичен характер, те са 
същевременно част от по-широката 
рамка на услугите от общ интерес.

Or. fr

Обосновка

Ролята на системите за здравеопазване, разбира се, е съществена, както подчертава 
Комисията, и това трябва да се припомни, както трябва да се припомни и фактът, 
че те са от общ интерес и имат специфичен характер поради естеството на 
поверените им задачи.

Изменение 62
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Както на няколко пъти беше 
потвърдено от Съда на Европейските 
общности като се признава 
специфичното им естество, всички
медицински грижи попадат в обхвата 
на Договора. 

(5) Както на няколко пъти беше 
потвърдено от Съда на Европейските 
общности и като се признава 
специфичното им естество, всяко 
предоставяне на трансгранични
медицински грижи попада в обхвата на 
Договора. 

Or. nl

Обосновка

Съдът на Европейските общности е потвърдил приложимостта на Договора само по 
отношение на трансграничното предоставяне на здравни услуги. Така например в 
делото Watts, C-372/04, Съдът обявява, че е несъществено, че британската 
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Национална здравна система е напълно обществена служба, финансирана от 
държавата, която предоставя безплатно здравно обслужване. От значение е 
основната транзакция между г-жа Watts и френската болница, като г-жа Watts 
заплаща здравната услуга и по този начин се превръща в получател на услуги по 
смисъла на Договора.

Изменение 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Както на няколко пъти беше 
потвърдено от Съда на Европейските 
общности, като се признава 
специфичното им естество, всички 
медицински грижи попадат в обхвата на 
Договора.

(5) Както на няколко пъти беше 
потвърдено от Съда на Европейските 
общности, като се признава 
специфичното им естество, всички 
медицински грижи попадат в обхвата на 
Договора. По-конкретно, на всички 
европейски граждани, притежаващи 
европейска здравноосигурителна 
карта (European Health Insurance 
Card), въз основа на принципите на 
солидарност и реципрочност, следва 
при спешни случаи да бъдат осигурени 
медицински грижи, в която и  
държава-членка да се намира 
пациентът, независимо от 
финансовите средства, които ще са 
необходими за интервенцията на 
болничното заведение, което 
предоставя услугата, нито от 
държавата или местната община, 
към която принадлежи заведението.  
Заплащането за грижите, въз основа 
на принципа на реципрочност, е за 
сметка на държавата, където е 
извършена спешната медицинска 
интервенция и, впоследствие, ще бъде 
изцяло възстановено от държавата 
на държавата-членка по 
гражданство. 

Or. it
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Обосновка

При тази директива  следва също да се вземе предвид напредъка, постигнат с 
европейската здравноосигурителна карта и да се потвърди правото на пациентите 
при спешни случаи да се лекуват независимо от държавата, в която се намират и, без 
да им бъдат създавани пречки, свързани с размера на финансовите средства на самия 
пациент и на държавата-членка на гражданство.  

Изменение 64
Adamos Adamou

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Както на няколко пъти беше 
потвърдено от Съда на Европейските 
общности като се признава 
специфичното им естество, всички 
медицински грижи попадат в обхвата на 
Договора. 

(5) Както на няколко пъти беше 
потвърдено от Съда на Европейските 
общности и като се признава 
специфичното им естество, всички 
медицински грижи попадат в обхвата на 
Договора. Съгласно член 152 от 
Договора Общността разполага само 
с допълващи правомощия в сектора на 
общественото здраве, тъй като той 
спада към компетенциите на 
държавите-членки, които могат да 
сключват споразумения помежду си, 
включително такива, свързани с 
трансграничното здравно обслужване 
на пациенти.

Or. el

Обосновка

Съгласно член 152 на Договора за ЕО държавите-членки носят сами отговорност за 
вземане на решения относно организацията и финансирането на системите си за 
здравеопазване и за определяне на това, кои видове лечения се считат за болнични. 
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Изменение 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящата директива зачита и 
не накърнява свободата на всяка 
държава-членка да решава какъв вид 
здравеопазване счита за подходящо. 
Никоя от разпоредбите на 
настоящата директива не следва да 
се тълкува по начин, който подкопава
основния етичен избор на държавите-
членки, по-специално що се отнася до 
защитата  на правото на живот на 
всяко човешко същество.

Or. en

Обосновка

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 

Изменение 66
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Някои въпроси, свързани с 
трансграничното здравеопазване, по-
специално възстановяването на 
разходите за здравни грижи, 

заличава се
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предоставени в държава-членка, 
различна от тази, в която пребивава 
получаващият грижите, вече са били
разгледани от Съда. Тъй като 
здравеопазването беше изключено от 
обхвата на Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно 
услугите на вътрешния пазар, важно 
е тези въпроси да бъдат разгледани в 
специален общностен юридически 
документ, с цел да се постигне по-
общото и ефективно прилагане на 
принципите, развити от Съда на 
базата на отделни съдебни дела.

Or. en

Обосновка

Здравеопазването беше основателно изключено от обхвата на Директива 
2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, а именно, тъй като то не е 
въпрос, който подлежи на регламентиране на вътрешния пазар. Не е необходимо да се 
въвеждат отново същите въпроси (възстановяване на разходите за здравно 
обслужване, предоставено в друга държава-членка, определение за болнични грижи, и 
т.н.), съдържащи се в проекта за директива относно услугите на вътрешния пазар, 
чрез настоящото отделно предложение за директива относно трансграничното 
здравно обслужване. Прилагането на съответната съдебна практика на Съда на 
Европейските общности е едиствено отговорност на държавите-членки. По този 
въпрос също не са необходоми допълнителни действия.

Изменение 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Целта на настоящата директива е да 
се създаде обща рамка за 
предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване в Общността и да се 

(8) Целта на настоящата директива е 
определянето на правила за 
възстановяване на разходите за 
здравно обслужване, получено в друга 
държава-членка от пациенти, които 
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гарантира мобилността на 
пациентите и свободата да се 
предоставят здравни грижи и високо 
ниво на здравеопазване, при пълно 
зачитане на отговорностите на 
държавите-членки за определянето на 
социалните придобивки, свързани със 
здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и лекарски грижи, и 
социални придобивки, особено по 
болест.

избират да отидат в друга държава-
членка, за да получат здравно 
обслужване там, както и 
осигуряването на възможност за 
сътрудничество между държавите-
членки във връзка с оценката на 
здравните технологии, референтните 
центрове и услугите от типа 
"еЗдраве", като изцяло се зачитат 
националните компетенции при 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване в съответствие с 
принципите на всеобщ достъп, 
солидарност, ценова достъпност, 
равна териториална достъпност и 
демократичен контрол. Тя изцяло 
зачита отговорностите на държавите-
членки в областта на здравното 
обслужване съгласно Договора, 
включително за определянето на 
социалните придобивки, свързани със 
здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и лекарски грижи, и 
социални придобивки, особено по 
болест.

Or. en

Изменение 68
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Целта на настоящата директива е да 
се създаде обща рамка за
предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване в Общността и да се 
гарантира мобилността на пациентите и 
свободата да се предоставят здравни 
грижи и високо ниво на здравеопазване, 
при пълно зачитане на отговорностите 

(8) Целта на настоящата директива е да 
допълни Регламент 1408/71 и 
неговият приемник Регламент 
2004/883 с оглед на предоставянето на 
безопасно, висококачествено и 
ефикасно здравно обслужване в 
Общността и да се гарантира 
прилагането на правата на 
пациентите в рамките на
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на държавите-членки за определянето 
на социалните придобивки, свързани 
със здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и лекарски грижи, и 
социални придобивки, особено по 
болест.

мобилността на пациентите и високо 
ниво на здравеопазване, при пълно 
зачитане на отговорностите на 
държавите-членки за определянето на 
социалните придобивки, свързани със 
здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и лекарски грижи, и 
социални придобивки, особено по 
болест. 

Or. en

Обосновка

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
especially as regards the application of patients' rights´. The regulation on the coordination 
of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
ensuring the application of patients' rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.

Изменение 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Целта на настоящата директива е да 
се създаде обща рамка за 
предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване в Общността и да се 
гарантира мобилността на пациентите
и свободата да се предоставят 
здравни грижи и високо ниво на 
здравеопазване, при пълно зачитане на 
отговорностите на държавите-членки за 
определянето на социалните 
придобивки, свързани със 
здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на

(8) Целта на настоящата директива е да 
се създаде обща рамка за 
предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване в Общността по 
отношение на мобилността на 
пациентите, както и на  високо ниво на 
здравеопазване, при пълно зачитане на 
отговорностите на държавите-членки за 
определянето на социалните 
придобивки, свързани със 
здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и лекарски грижи, 
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здравно обслужване и лекарски грижи, и 
социални придобивки, особено по 
болест.

както и на социални придобивки, 
особено по болест.

Or. en

Обосновка

Предлаганата директива се отнася само за мобилността на пациентите, а не за 
свободното движение на доставчиците на услуги.

Изменение 70
Linda McAvan

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Целта на настоящата директива е да 
се създаде обща рамка за 
предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване в Общността и да се 
гарантира мобилността на пациентите
и свободата да се предоставят 
здравни грижи и високо ниво на 
здравеопазване, при пълно зачитане на 
отговорностите на държавите-членки за 
определянето на социалните 
придобивки, свързани със 
здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и лекарски грижи, и 
социални придобивки, особено по 
болест.

(8) Целта на настоящата директива е да 
се създаде обща рамка за 
предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване в Общността по 
отношение на мобилността на 
пациентите и високо ниво на 
здравеопазване, при пълно зачитане на 
отговорностите на държавите-членки за 
определянето на социалните 
придобивки, свързани със 
здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и лекарски грижи, и 
социални придобивки, особено по 
болест.

Or. en

Обосновка

Това предложение за изменение цели да изясни, че настоящата директива няма за цел 
да обхване свободното движение или предоставянето на услуги. 
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Изменение 71
Colm Burke

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Целта на настоящата директива е да 
се създаде обща рамка за 
предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване в Общността и да се 
гарантира мобилността на пациентите и 
свободата да се предоставят здравни 
грижи и високо ниво на здравеопазване, 
при пълно зачитане на отговорностите 
на държавите-членки за определянето 
на социалните придобивки, свързани 
със здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и лекарски грижи, и 
социални придобивки, особено по 
болест. 

(8) Целта на настоящата директива е да 
се създаде обща рамка за 
предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване в Общността, да се 
гарантира мобилността на пациентите и 
свободата да се предоставят здравни 
грижи и високо ниво на здравеопазване, 
както и да се улесни предоставянето 
на трансгранично здравно 
обслужване,  при пълно зачитане на 
отговорностите на държавите-членки за 
определянето на социалните 
придобивки, свързани със 
здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и лекарски грижи, и 
социални придобивки, особено по 
болест.

Or. en

Обосновка

Законодателството, което е насочено към прилагането на правата на пациентите в 
контекста на трансграничното здравно обслужване, следва ясно да признае ползите 
от него, при някои обстоятелства.  Това важи особено в областта на редките 
заболявания, за които в определена държава-членка може да липсва възможност за 
качествено лечение.



AM\763599BG.doc 25/75 PE418.293v01-00

BG

Изменение 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Целта на настоящата директива е да 
се създаде обща рамка за 
предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване в Общността и да се
гарантира мобилността на пациентите 
и свободата да се предоставят здравни 
грижи и високо ниво на здравеопазване, 
при пълно зачитане на отговорностите 
на държавите-членки за определянето 
на социалните придобивки, свързани със 
здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и лекарски грижи, и 
социални придобивки, особено по 
болест.

(8) Целта на настоящата директива е да 
се създаде обща рамка за 
предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване в Общността и да се 
позволи мобилността на пациентите при 
определени условия и свободата да се 
предоставят здравни грижи и високо 
ниво на здравеопазване, при пълно 
зачитане на отговорностите на 
държавите-членки за определянето на 
обезщетенията за социална сигурност, 
свързани със здравеопазването, както и 
за организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и медицински 
грижи, и обезщетенията за социална 
сигурност, особено по болест.

Or. fr

Обосновка

Правото на гражданите да ползват здравно обслужване в близост до тяхното 
местоживеене трябва да бъде потвърдено отново, също ако мобилността на 
пациентите бъде разрешена, това трябва да стане при определени условия.
Втората част на изменението се отнася до включване на формулировката на 
разпоредбите на Договорите.

Изменение 73
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Целта на настоящата директива е да 
се създаде обща рамка за 

(не се отнася до текста на български 
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предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване в Общността и да се 
гарантира мобилността на пациентите и 
свободата да се предоставят здравни 
грижи и високо ниво на здравеопазване, 
при пълно зачитане на отговорностите 
на държавите-членки за определянето 
на социалните придобивки, свързани 
със здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и лекарски грижи, и 
социални придобивки, особено по 
болест.

език)

Or. de

Изменение 74
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящата директива за 
прилагането на правата на пациентите 
при трансгранично здравно обслужване 
засяга всички видове здравни грижи. 
Както бе потвърдено от Съда, нито 
специалното им естество, нито начинът, 
по който те са организирани или 
финансирани, не противоречи на 
тяхната принадлежност към обсега на 
основния принцип за свобода на 
движение. Що се отнася до 
дългосрочните грижи директивата не се 
прилага във връзка със съдействието и 
подкрепата, оказвана на семейства или 
лица, които имат специфични нужди в 
течение на продължителен период от 
време. Тя не се прилага например по 
отношение на домовете за стари хора 
или по отношение на съдействието, 
оказвано на стари хора или деца от 
социални работници или 

(9) Настоящата директива за 
прилагането на правата на пациентите 
при трансгранично здравно обслужване 
засяга всички видове здравни грижи. 
Както бе потвърдено от Съда, нито 
специалното им естество, нито начинът, 
по който те са организирани или 
финансирани, не противоречи на 
тяхната принадлежност към обсега на 
основния принцип за свобода на 
движение. Що се отнася до 
дългосрочните грижи директивата не се 
прилага във връзка със съдействието и 
подкрепата, оказвана на семейства или 
лица, които имат специфични нужди от 
обслужване, подпомагане или грижи в 
течение на продължителен период от 
време, доколкото се отнася до 
специални експертни грижи или 
помощ, които се предоставят от 
дадена система за социална 
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болногледачи на доброволни начала 
или специалисти, различни от 
работещите в сферата на
здравеопазването.

сигурност. Това са предимно такива 
услуги на дългосрочно обгрижване, 
които се считат за необходими за 
осигуряване на възможно най-
пълноценен и независим начин на 
живот на нуждаещото се лице.  Те 
включват, по-специално, услуги в 
областта на първичните грижи 
(например къпане/взимане на душ, 
обличане/събличане, подготовка за 
приемане и приемане на храна, помощ 
при ставане и лягане, ходене/стоене, 
ходене до тоалетна за уриниране или 
екскретиране), домашни грижи (като 
например почистване, отопление, 
миене на съдове, готвене, пазаруване, 
административни действия и 
посещения на обществени 
мероприятия) и медицинско 
обслужване (като например помощ 
при смяна на превръзки, облекчаване 
на болка, прилагане на лекарствени 
средства и т.н.). Настоящата 
директива не се прилага, например, по 
отношение на обслужването в домове 
за дългосрочен престой, нито в 
рамките на социален патронаж. 

Or. de

Обосновка

Съображение 9 от предложението следва по същество да прави специфично 
изключение за услугите за дългосрочни грижи, тъй като са налице огромни различия 
между отделните държави-членки, не само по отношение на покритието, основано 
на солидарност, но и в организацията, администрацията и финансирането на тези 
услуги, насочени по-специално към лица, нуждаещи се от дългосрочни грижи.  
Формулировката на предложението ми следва да осигури по-голяма правна яснота и 
да ограничи приложното поле.
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Изменение 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящата директива за 
прилагането на правата на пациентите 
при трансгранично здравно обслужване 
засяга всички видове здравни грижи. 
Както бе потвърдено от Съда, нито 
специалното им естество, нито 
начинът, по който те са 
организирани или финансирани, не 
противоречи на тяхната 
принадлежност към обсега на 
основния принцип за свобода на 
движение. Що се отнася до 
дългосрочните грижи директивата не се 
прилага във връзка със съдействието и 
подкрепата, оказвана на семейства или 
лица, които имат специфични нужди в 
течение на продължителен период от 
време. Тя не се прилага например по 
отношение на домовете за стари хора 
или по отношение на съдействието, 
оказвано на стари хора или деца от 
социални работници или болногледачи 
на доброволни начала или специалисти, 
различни от работещите в сферата на 
здравеопазването.

(9) Настоящата директива за 
прилагането на правата на пациентите 
при трансгранично здравно обслужване 
засяга отделните пациенти, които 
решат да ползват здравно обслужване 
в друга държава-членка, различна от 
държавата-членка на осигуряване; 
следователно, тя може да се прилага 
за всички видове здравни грижи. Що се 
отнася до дългосрочните грижи 
директивата не се прилага във връзка 
със съдействието и подкрепата, оказвана 
на семейства или лица, които имат 
специфични нужди в течение на 
продължителен период от време. Тя не 
се прилага например по отношение на 
домовете за стари хора или по 
отношение на съдействието, оказвано на 
стари хора или деца от социални 
работници или болногледачи на 
доброволни начала или специалисти, 
различни от работещите в сферата на 
здравеопазването.

Or. fr

Обосновка

Следва да се уточни за кои пациенти се прилага настоящата директива.
Комисията включва съдебната практика на Съда на Европейските общности, но това 
излиза извън рамките на установеното от съдебната практика. Освен това, като се 
дава предимство на свободата на движение пред правото на здраве и здравно 
обслужване в близост до местоживеенето, съществува голяма опасност пациентите 
да бъдат принудени да пътуват, за да ползват здравно обслужване. 
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Изменение 76
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящата директива за 
прилагането на правата на пациентите 
при трансгранично здравно обслужване 
засяга всички видове здравни грижи. 
Както бе потвърдено от Съда, нито 
специалното им естество, нито начинът, 
по който те са организирани или 
финансирани, не противоречи на 
тяхната принадлежност към обсега на 
основния принцип за свобода на 
движение. Що се отнася до 
дългосрочните грижи директивата не се 
прилага във връзка със съдействието и 
подкрепата, оказвана на семейства или 
лица, които имат специфични нужди в 
течение на продължителен период от 
време. Тя не се прилага например по 
отношение на домовете за стари хора 
или по отношение на съдействието, 
оказвано на стари хора или деца от 
социални работници или 
болногледачи на доброволни начала 
или специалисти, различни от 
работещите в сферата на 
здравеопазването.

(9) Настоящата директива за 
прилагането на правата на пациентите 
при трансгранично здравно обслужване 
засяга всички видове трансгранични 
здравни грижи. Както бе потвърдено от 
Съда, нито специалното им естество, 
нито начинът, по който те са 
организирани или финансирани, не 
противоречи на тяхната принадлежност 
към обсега на основния принцип за 
свобода на движение. Що се отнася до 
дългосрочните грижи директивата не се 
прилага във връзка със съдействието и 
подкрепата, оказвана на семейства или 
лица, които имат специфични нужди в 
течение на продължителен период от 
време, които не са само от 
медицинско естество. Тя не се прилага 
например по отношение на услуги, 
които обикновено се предоставят в
домовете за стари хора, или по 
отношение на съдействието, оказвано на 
стари хора или деца, или по отношение 
на грижите за хора с увреждания.

Or. nl

Обосновка

Естеството на услугата е по-ясен критерии за правене на разлика, отколкото 
квалификацията на лицето, което извършва услугата. Освен продължителността на 
необходимите грижи, чисто медицинският характер също спомага за разграничаване
на здравните услуги от други услуги. Грижите за хора с увреждания, както и 
грижите за стари хора и деца, са типичен пример за дългосрочни грижи, които 
обикновено не се считат за здравни услуги.
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Изменение 77
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща следните 
способи на предоставяне на здравни 
грижи:

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща единствено 
ползването на здравни грижи в 
чужбина.

- ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
придвижващ се за лечение до доставчик 
на здравни грижи, намиращ се в друга 
държава-членка); това се нарича 
„мобилност на пациентите“;

– трансгранично предоставяне на 
здравно обслужване (т.е.: предоставяне 
на услуга от територията на една 
държава-членка към територията на 
друга); като телемедицински услуги, 
поставяне на диагноза и предписване на 
лечение от разстояние, лабораторни 
услуги;

постоянно присъствие на доставчика на 
здравно обслужване (т.е.: установяване 
на доставчик на здравно обслужване в 
друга държава-членка); както и

– временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата на 
здравеопазването, например временно 
придвижване в държавата-членка на 
пациента, с цел предоставяне на 
услуги).

Or. de
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Изменение 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща следните 
способи на предоставяне на здравни 
грижи:

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща ползването на 
здравно обслужване в държава-членка, 
различна от държавата-членка по 
местоживеене, от пациенти, които 
избират да пътуват в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване там. 

- ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
придвижващ се за лечение до 
доставчик на здравни грижи, 
намиращ се в друга държава-членка); 
това се нарича „мобилност на 
пациентите“;
- трансгранично предоставяне на 
здравно обслужване (т.е.: 
предоставяне на услуга от 
територията на една държава-
членка към територията на друга); 
като телемедицински услуги, 
поставяне на диагноза и предписване 
на лечение от разстояние, 
лабораторни услуги;
- постоянно присъствие на 
доставчика на здравно обслужване 
(т.е.: установяване на доставчик на 
здравно обслужване в друга държава-
членка); както и
- временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата 
на здравеопазването, например 
временно придвижване в държавата-
членка на пациента, с цел 
предоставяне на услуги).

Or. en
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Изменение 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto MusacchioKartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща следните 
способи на предоставяне на здравни 
грижи:

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща единствено
ползването на здравни грижи в чужбина 
(т.е.: в случай на пациент, придвижващ 
се, по собствено желание, за лечение 
до доставчик на здравни грижи, 
намиращ се в друга държава-членка); 
това се нарича „мобилност на 
пациентите“;

- ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
придвижващ се за лечение до доставчик 
на здравни грижи, намиращ се в друга 
държава-членка); това се нарича 
„мобилност на пациентите“;

- трансгранично предоставяне на 
здравно обслужване (т.е.: 
предоставяне на услуга от 
територията на една държава-
членка към територията на друга); 
като телемедицински услуги, 
поставяне на диагноза и предписване 
на лечение от разстояние, 
лабораторни услуги;
- постоянно присъствие на 
доставчика на здравно обслужване 
(т.е.: установяване на доставчик на 
здравно обслужване в друга държава-
членка); както и
- временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата 
на здравеопазването, например 
временно придвижване в държавата-
членка на пациента, с цел 
предоставяне на услуги).
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Or. en

Обосновка

Предлаганата директива се отнася само до мобилността на пациентите. 
Следователно понятието трансгранично здравно обслужване следва да се ограничава 
единствено до мобилността на пациентите.

Изменение 80
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща следните способи 
на предоставяне на здравни грижи:

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща следните способи 
на предоставяне на здравни грижи:

- ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
придвижващ се за лечение до доставчик 
на здравни грижи, намиращ се в друга 
държава-членка); това се нарича 
„мобилност на пациентите“;

- ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
придвижващ се за лечение до доставчик 
на здравни грижи, намиращ се в друга 
държава-членка); това се нарича 
„мобилност на пациентите“;

- трансгранично предоставяне на 
здравно обслужване (т.е.: 
предоставяне на услуга от 
територията на една държава-
членка към територията на друга); 
като телемедицински услуги, 
поставяне на диагноза и предписване 
на лечение от разстояние, 
лабораторни услуги;
- постоянно присъствие на 
доставчика на здравно обслужване 
(т.е.: установяване на доставчик на 
здравно обслужване в друга държава-
членка); както и
- временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата 
на здравеопазването, например 
временно придвижване в държавата-
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членка на пациента, с цел 
предоставяне на услуги).

Or. en

Обосновка

Този регламент следва дас се съсредоточи единствено върху мобилността на 
пациентите; от него следва да се изключат мобилността на здравните услуги и на 
работещите в сферата на здравеопазването.

Изменение 81
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща следните 
способи на предоставяне на здравни 
грижи:

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ означава:

- ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
придвижващ се за лечение до 
доставчик на здравни грижи, намиращ 
се в друга държава-членка); това се 
нарича „мобилност на пациентите“;

- ситуация, в която пациентът 
физически се придвижва до доставчик 
на здравни грижи в друга държава-
членка, различна от тази, където има 
социална осигуровка, с цел да получи 
там здравни услуги; това се нарича 
„мобилност на пациентите“;

- трансгранично предоставяне на 
здравно обслужване (т.е.: 
предоставяне на услуга от 
територията на една държава-
членка към територията на друга); 
като телемедицински услуги, 
поставяне на диагноза и предписване 
на лечение от разстояние, 
лабораторни услуги;

- ситуация, в която здравната услуга 
е трансгранична, виртуално или не: 
пациентът не се придвижва 
физически до друга държава-членка, 
но въпреки това получава здравни 
услуги от територията на държава-
членка, различна от тази, в която 
има социална осигуровка, като 
например телехирургия, медицинска 
консултация, предписване на лечение 
и лабораторни услуги от разстояние; 
това се нарича „телемедицина“;

- постоянно присъствие на доставчика 
на здравно обслужване (т.е.: 

- постоянно присъствие на доставчика 
на здравно обслужване (т.е.: 
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установяване на доставчик на здравно 
обслужване в друга държава-членка); 
както и

установяване на доставчик на здравно 
обслужване в друга държава-членка);

- временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата на 
здравеопазването, например временно 
придвижване в държавата-членка на 
пациента, с цел предоставяне на 
услуги).

- временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата на 
здравеопазването, например временно 
придвижване в държавата-членка на 
пациента, с цел предоставяне на 
услуги); и
- закупуването на стоки, свързани със 
здравеопазването, като например 
медицински изделия и лекарствени 
средства, в държава-членка, различна 
от тази, в която купувачът има 
социално осигуряване; това може, но 
не е необходимо, да бъде съпроводено 
от физическо придвижване на 
пациента до последно посочената 
държава-членка;

Or. nl

Обосновка

Първата част на изменението има за цел подобряване на формулировката. Втората 
част се отнася до закупуването на стоки, свързани със здравеопазването, които 
наред с другото бяха предмет на съдебното решение Decker, което следва да бъде 
включено в директива, целяща кодификация на съдебните решения по делата Kohll и 
Decker. Третата част служи за поясняване.

Изменение 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща следните способи 
на предоставяне на здравни грижи:

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща следните способи
на предоставяне на здравни грижи:

- ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 

- ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
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придвижващ се за лечение до доставчик 
на здравни грижи, намиращ се в друга 
държава-членка); това се нарича 
„мобилност на пациентите“;

придвижващ се за лечение до доставчик 
на здравни грижи, намиращ се в друга 
държава-членка); това се нарича 
„мобилност на пациентите“;

- трансгранично предоставяне на 
здравно обслужване (т.е.: предоставяне 
на услуга от територията на една 
държава-членка към територията на 
друга); като телемедицински услуги, 
поставяне на диагноза и предписване на 
лечение от разстояние, лабораторни 
услуги;

- трансгранично предоставяне на 
здравно обслужване (т.е.: предоставяне 
на услуга от територията на една 
държава-членка към територията на 
друга); като телемедицински услуги, 
поставяне на диагноза и предписване на 
лечение от разстояние, лабораторни 
услуги;

- постоянно присъствие на 
доставчика на здравно обслужване 
(т.е.: установяване на доставчик на 
здравно обслужване в друга държава-
членка); както и
- временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата 
на здравеопазването, например 
временно придвижване в държавата-
членка на пациента, с цел 
предоставяне на услуги).

Or. es

Обосновка

Понятието трансгранично обслужване ще включва както мобилността на 
пациентите в тесен смисъл, така и дистанционните здравни услуги; счита се, че не е 
целесъобразно позоваването в този член на мобилността на работещите в сферата 
на здравеопазването и доставчиците на здравно обслужване.

Изменение 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
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обслужване“ обхваща следните способи 
на предоставяне на здравни грижи:

обслужване“ обхваща следните способи 
на предоставяне на здравни грижи:

– ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
придвижващ се за лечение до доставчик 
на здравни грижи, намиращ се в друга 
държава-членка); това се нарича 
„мобилност на пациентите“;

– ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
придвижващ се за лечение до доставчик 
на здравни грижи, намиращ се в друга 
държава-членка); това се нарича 
„мобилност на пациентите“;

– трансгранично предоставяне на 
здравно обслужване (т.е.: предоставяне 
на услуга от територията на една 
държава-членка към територията на 
друга); като телемедицински услуги, 
поставяне на диагноза и предписване на 
лечение от разстояние, лабораторни 
услуги;

– трансгранично предоставяне на 
здравно обслужване (т.е.: предоставяне 
на услуга от територията на една 
държава-членка към територията на 
друга); като телемедицински услуги, 
поставяне на диагноза и предписване на 
лечение от разстояние, лабораторни 
услуги;

– предоставянето на спешни здравни 
грижи и, при прилагане на различен 
режим, предоставяне на грижи по 
избор на пациенти, които заминават 
за друга държава-членка ("държава на 
лечение"), за да получат планирано 
здравно обслужване.

– постоянно присъствие на доставчика 
на здравно обслужване (т.е.: 
установяване на доставчик на здравно 
обслужване в друга държава-членка);   

– постоянно присъствие на доставчика 
на здравно обслужване (т.е.: 
установяване на доставчик на здравно 
обслужване в друга държава-членка);   

– временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата на 
здравеопазването, например временно 
придвижване в държавата-членка на 
пациента, с цел предоставяне на 
услуги).

– временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата на 
здравеопазването, например временно 
придвижване в държавата-членка на 
пациента, с цел предоставяне на 
услуги).

Or. it

Обосновка

При тази директива  следва също да се вземе предвид напредъка, постигнат с 
европейската здравноосигурителна карта и да се потвърди правото на пациентите 
при спешни случаи да се лекуват независимо от държавата, в която се намират и, без 
да им бъдат създавани пречки, свързани с размера на финансовите средства на самия 
пациент и на държавата-членка на гражданство.  
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Изменение 84
Kathy Sinnott

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща следните способи 
на предоставяне на здравни грижи:

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща следните способи 
на предоставяне на здравни грижи:

- ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
придвижващ се за лечение до доставчик 
на здравни грижи, намиращ се в друга 
държава-членка); това се нарича 
„мобилност на пациентите“;

- ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
придвижващ се за лечение до доставчик 
на здравни грижи, намиращ се в друга 
държава-членка); това се нарича 
„мобилност на пациентите“;

- трансгранично предоставяне на 
здравно обслужване (т.е.: предоставяне 
на услуга от територията на една 
държава-членка към територията на 
друга); като телемедицински услуги, 
поставяне на диагноза и предписване на 
лечение от разстояние, лабораторни 
услуги;

- трансгранично предоставяне на 
здравно обслужване (т.е.: предоставяне 
на услуга от територията на една 
държава-членка към територията на 
друга); като телемедицински услуги, 
поставяне на диагноза и предписване на 
лечение от разстояние, лабораторни 
услуги;

- постоянно присъствие на доставчика 
на здравно обслужване (т.е.: 
установяване на доставчик на здравно 
обслужване в друга държава-членка); 
както и

- постоянно присъствие на доставчика 
на здравно обслужване (т.е.: 
установяване на доставчик на здравно 
обслужване в друга държава-членка); 
както и

- временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата на 
здравеопазването, например временно 
придвижване в държавата-членка на 
пациента, с цел предоставяне на 
услуги).

- временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата на 
здравеопазването, например временно 
придвижване в държавата-членка на 
пациента, с цел предоставяне на 
услуги).

- службите за спешна медицинска 
помощ, които обслужват европейския 
номер за спешни повиквания 112 и 
осигуряват лечение за жертвите на 
злополуки и мащабни извънредни 
ситуации, особено в пограничните 
райони.

Or. en
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Обосновка

Очевидно е, че при злополуки (или бедствия) здравните грижи следва да се 
предоставят при минимални административни процедури за предварително 
одобрение. 

Необходимостта от своевременна реакция при извънредни ситуации в пограничните 
райони ще изисква широко сътрудничество между държавите-членки и между 
техните медицински служби за спешна помощ на регионално равнище.

Изменение 85
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Освен това, за целите на 
настоящата директива, понятието 
„трансгранично здравно обслужване“ 
обхваща службите за спешна 
медицинска помощ, които обслужват 
европейския номер за спешни 
повиквания 112, и осигуряват лечение 
за жертвите на злополуки и мащабни 
извънредни ситуации, особено в 
пограничните райони.

Or. en

Изменение 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Както бе потвърдено от държавите-
членки в заключенията на Съвета 
относно общите ценности и принципи в 
системите на здравеопазване на 
държавите-членки на ЕС, съществува 
набор от принципи на функциониране, 

(11) Както бе потвърдено от държавите-
членки в заключенията на Съвета 
относно общите ценности и принципи в 
системите на здравеопазване на 
държавите-членки на ЕС, съществува 
набор от принципи на функциониране, 
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които са общи за системите на 
здравеопазване в Общността. Сред тези 
принципи на функциониране фигурират 
качеството, безопасността, здравни 
грижи основани на фактите и на 
лекарската етика, участие на 
пациентите, предоставяне на 
обезщетения, основното право на 
неприкосновеност на личните данни по 
отношение на обработването на 
личните данни, и поверителността. 
Пациентите, специалистите и 
компетентните органи, отговорни за 
здравните системи, следва да са в 
състояние да разчитат на тези 
общовалидни принципи, които да бъдат 
спазвани и за чието прилагане на 
територията на Общността да бъдат 
осигурявани необходимите структури. 
Ето защо е целесъобразно това да се 
изисква от органите на държавата-
членка, на чиято територия се 
предоставят здравните грижи, и които 
са отговорни за осигуряване на 
спазването на тези принципи на 
функциониране. Това е необходимо, за 
да се спечели доверието на пациентите в 
трансграничното здравеопазване, което 
пък е необходимо от своя страна за 
постигането на мобилност на 
пациентите и свободно движение на 
предоставянето на здравно обслужване 
на вътрешния пазар, както и високо 
равнище на здравна защита.

които са общи за системите на 
здравеопазване в Общността. Сред тези 
принципи на функциониране фигурират 
качеството, безопасността, здравни 
грижи основани на фактите и на 
лекарската етика, участие на 
пациентите, предоставяне на 
обезщетения, основното право на 
неприкосновеност на личните данни по 
отношение тяхната обработка, и 
поверителността. Пациентите, 
специалистите и компетентните органи, 
отговорни за здравните системи, следва 
да са в състояние да разчитат на тези 
общовалидни принципи, които да бъдат 
спазвани и за чието прилагане на 
територията на Общността да бъдат 
осигурявани необходимите структури. 
Ето защо е целесъобразно да се изисква 
органите на държавата-членка, на чиято 
територия се предоставят здравните 
грижи, да бъдат отговорни за 
осигуряване на спазването на тези 
принципи на функциониране. Това е 
необходимо, за да се спечели доверието 
на пациентите в трансграничното 
здравеопазване, което пък е необходимо 
от своя страна за постигането на 
мобилност на пациентите и свободно 
движение на предоставянето на здравно 
обслужване на вътрешния пазар, както и 
високо равнище на здравна защита. С 
оглед на тези общи ценности, при все 
това се приема, че  по етични 
съображения държавите-членки 
могат да вземат различни решения, 
що се отнася до наличието на някои 
лечения и конкретните условия на 
достъп. Настоящата директива не 
накърнява  разнообразието от 
етически схващания. Тя не налага на 
държавите-членки да правят 
достънпни на своя територия или да 
възстановяват разходите за лечения 
и услуги (получени в друга държава-
членка), които не са разрешени от 
тяхното национално 
законодателство, нормативна уредба 
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и кодекси за поведение на 
медицинските професии.

Or. en

Изменение 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Както бе потвърдено от държавите-
членки в заключенията на Съвета 
относно общите ценности и принципи в 
системите на здравеопазване на 
държавите-членки на ЕС, съществува 
набор от принципи на функциониране, 
които са общи за системите на 
здравеопазване в Общността. Сред тези 
принципи на функциониране фигурират 
качеството, безопасността, здравни 
грижи основани на фактите и на 
лекарската етика, участие на 
пациентите, предоставяне на 
обезщетения, основното право на 
неприкосновеност на личните данни по 
отношение на обработването на 
личните данни, и поверителността. 
Пациентите, специалистите и 
компетентните органи, отговорни за 
здравните системи, следва да са в 
състояние да разчитат на тези 
общовалидни принципи, които да бъдат 
спазвани и за чието прилагане на 
територията на Общността да бъдат 
осигурявани необходимите структури. 
Ето защо е целесъобразно това да се 
изисква от органите на държавата-
членка, на чиято територия се 
предоставят здравните грижи, и които 
са отговорни за осигуряване на
спазването на тези принципи на 
функциониране. Това е необходимо, за 

(11) Както бе потвърдено от държавите-
членки в заключенията на Съвета 
относно общите ценности и принципи в 
системите на здравеопазване на 
държавите-членки на ЕС, съществува 
набор от принципи на функциониране, 
които са общи за системите на 
здравеопазване в Общността. Сред тези 
принципи на функциониране фигурират 
качеството, безопасността, здравни 
грижи основани на фактите и на 
лекарската етика, участие на 
пациентите, предоставяне на 
обезщетения, основното право на 
неприкосновеност на личните данни по 
отношение на тяхната обработка, и 
поверителността. Пациентите, 
специалистите и компетентните органи, 
отговорни за здравните системи, следва 
да са в състояние да разчитат на тези 
общовалидни принципи, които да бъдат 
спазвани и за чието прилагане на 
територията на Общността да бъдат 
осигурявани необходимите структури. 
Ето защо е целесъобразно да се изисква 
органите на държавата-членка, на чиято 
територия се предоставят здравните 
грижи, да бъдат отговорни за 
осигуряване на спазването на тези 
принципи на функциониране. Това е 
необходимо, за да се спечели доверието 
на пациентите в трансграничното 
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да се спечели доверието на пациентите в 
трансграничното здравеопазване, което 
пък е необходимо от своя страна за 
постигането на мобилност на 
пациентите и свободно движение на 
предоставянето на здравно обслужване 
на вътрешния пазар, както и високо 
равнище на здравна защита.

здравеопазване, което пък е необходимо 
от своя страна за постигането на 
мобилност на пациентите и свободно 
движение на предоставянето на здравно 
обслужване на вътрешния пазар, както и 
високо равнище на здравна защита. С 
оглед на тези общи ценности, при все 
това се приема, че  по етични 
съображения държавите-членки 
могат да вземат различни решения, 
що се отнася до наличието на някои 
лечения и конкретните условия на 
достъп. Настоящата директива не 
накърнява  разнообразието от 
етически схващания. Тя не налага на 
държавите-членки да правят 
достънпни на своя територия или да 
възстановяват разходите за лечения 
и услуги (получени в друга държава-
членка), които не са разрешени от 
тяхното национално 
законодателство, нормативна уредба 
и кодекси за поведение на 
медицинските професии.

Or. en

Обосновка

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 
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Изменение 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Както бе потвърдено от държавите-
членки в заключенията на Съвета 
относно общите ценности и принципи в 
системите на здравеопазване на 
държавите-членки на ЕС, съществува 
набор от принципи на функциониране, 
които са общи за системите на 
здравеопазване в Общността. Сред тези 
принципи на функциониране фигурират 
качеството, безопасността, здравни 
грижи основани на фактите и на 
лекарската етика, участие на 
пациентите, предоставяне на 
обезщетения, основното право на 
неприкосновеност на личните данни по 
отношение на обработването на личните 
данни, и поверителността. Пациентите, 
специалистите и компетентните органи, 
отговорни за здравните системи, следва 
да са в състояние да разчитат на тези 
общовалидни принципи, които да бъдат 
спазвани и за чието прилагане на 
територията на Общността да бъдат 
осигурявани необходимите структури. 
Ето защо е целесъобразно това да се 
изисква от органите на държавата-
членка, на чиято територия се 
предоставят здравните грижи, и които 
са отговорни за осигуряване на 
спазването на тези принципи на 
функциониране. Това е необходимо, за 
да се спечели доверието на пациентите в 
трансграничното здравеопазване, което 
пък е необходимо от своя страна за 
постигането на мобилност на 
пациентите и свободно движение на 
предоставянето на здравно обслужване 
на вътрешния пазар, както и високо 
равнище на здравна защита. 

(11) Както бе потвърдено от държавите-
членки в заключенията на Съвета 
относно общите ценности и принципи в 
системите на здравеопазване на 
държавите-членки на ЕС, съществува 
набор от принципи на функциониране, 
които са общи за системите на 
здравеопазване в Общността. Сред тези 
принципи на функциониране фигурират 
качеството, безопасността, здравни 
грижи основани на фактите и на 
лекарската етика, участие на 
пациентите, предоставяне на 
обезщетения, основното право на 
неприкосновеност на личните данни по 
отношение на обработването на личните 
данни, и поверителността. Пациентите, 
специалистите и компетентните органи, 
отговорни за здравните системи, следва 
да са в състояние да разчитат на тези 
общовалидни принципи, които да бъдат 
спазвани и за чието прилагане на 
територията на Общността да бъдат 
осигурявани необходимите структури. 
Ето защо е целесъобразно това да се 
изисква от органите на държавата-
членка, на чиято територия се 
предоставят здравните грижи, и които 
са отговорни за осигуряване на 
спазването на тези принципи на 
функциониране и, във всеки случай, при 
предоставяне на здравно обслужване, 
когато са необходими спешни здравни 
грижи. Това е необходимо, за да се 
спечели доверието на пациентите в 
трансграничното здравеопазване, което 
пък е необходимо от своя страна за 
постигането на мобилност на 
пациентите и свободно движение на 
предоставянето на здравно обслужване 
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на вътрешния пазар, както и високо 
равнище на здравна защита. 

Or. it

Обосновка

При тази директива  следва също да се вземе предвид напредъка, постигнат с 
европейската здравноосигурителна карта и да се потвърди правото на пациентите 
при спешни случаи да се лекуват независимо от държавата, в която се намират и, без 
да им бъдат създавани пречки, свързани с размера на финансовите средства на самия 
пациент и на държавата-членка на гражданство.  

Изменение 89
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Всички медицински лечения, с 
изключение на основните, изискват 
все по-сложен организационен процес. 
Качеството на медицинските 
лечения зависи от макроелементи 
като равнището на професионална 
подготовка на операторите, 
технологичните и инфраструктурни 
изисквания, организацията и 
наличните ресурси. 

Or. en

Обосновка

Всяко медицинско лечение може да има нарастваща степен на сложност, от най-
основното равнище, което може да се извърши с една проста процедура и не изисква 
никаква организация, до все по-сложни процеси на лечение, при които са необходими 
много различни процедури, участието на различни професионални лица, и понякога, 
различна среда на провеждане на лечението. 
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Изменение 90
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б)Информацията, до която 
пациентите могат да имат свободен 
достъп, трябва да бъде точна и 
прозрачна и да показва, по начин 
разбираем и от неспециалисти, 
получените подходящи сертификати, 
които са признати от всички 
държави-членки, и в които се 
посочват включително всякакви 
евентуални пропуски по отношение 
на безопасността и качеството на 
предлаганите услуги.

Or. en

Обосновка

Пациентите трябва да са в състояние да получават, чрез всякакви средства, точна и 
прозрачна информация на непрофесионално равнище, която да посочва получените 
сертификати, признавани от всички държави-членки, които ще бъдат отговорни за 
съответната информация, която следва да се счита за съществен елемент за 
получаване на акредитация в съответната държава на въпросната медицинска
структура.

Изменение 91
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Предвид че е невъзможно да се 
определи предварително дали определен 
доставчик на здравни грижи ще 
предоставя здравни грижи на пациенти, 
идващи от други държави-членки или на 
пациенти от собствената му държава-

(12) Предвид че е невъзможно да се 
определи предварително дали определен 
доставчик на здравни грижи ще 
предоставя здравни грижи на пациенти, 
идващи от други държави-членки или на 
пациенти от собствената му държава-
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членка, е необходимо изискванията, 
които гарантират, че здравното 
обслужване се предоставя в 
съответствие с общи принципи и ясно 
дефинирани стандарти за качество и 
безопасност, да се прилагат за всички 
видове здравни грижи, за да се 
гарантира свободата на предоставяне и 
ползване на трансгранично здравно 
обслужване, което е целта на 
настоящата директива. Органите на 
държавите-членки следва да спазват 
общовалидните всеобхватни ценности 
на универсалност, достъп до 
висококачествени здравни грижи, 
справедливост и солидарност, които 
вече са широко признати от 
институциите на Общността и от всички 
държави-членки като набор от 
ценности, общи за системите на 
здравеопазване в Европа. Държавите-
членки следва също да гарантират, че 
тези ценности се спазват по отношение 
на пациенти и граждани от други 
държави-членки и че пациентите биват 
третирани равностойно на основата на 
здравните си нужди, а не според 
държавата-членка на осигуряване. По 
този начин държавите-членки трябва да 
зачитат принципите на свобода на 
движение в рамките на вътрешния 
пазар, недискриминация inter alia по 
отношение на националността (или, в 
случая с юридическите лица, по 
отношение на държавата-членка, в 
която са установени), необходимостта 
и пропорционалността на всяко 
ограничение пред свободното движение. 
При все това, нищо в настоящата 
директива не изисква от доставчиците 
на здравно обслужване да приемат за 
планирано лечение или да дават 
предимство на пациенти от други 
държави-членки в ущърб на други 
пациенти с подобни здравни нужди, 
като например удължават времето 
на изчакване за лечение.

членка, е необходимо изискванията, 
които гарантират, че здравното 
обслужване се предоставя в 
съответствие с общи принципи и ясно 
дефинирани стандарти за качество и 
безопасност, да се прилагат за всички 
видове здравни грижи. Това е 
необходимо, за да се гарантира 
свободата на предоставяне и ползване 
на трансгранично здравно обслужване. 
Органите на държавите-членки следва 
да спазват общовалидните всеобхватни 
ценности на универсалност, достъп до 
висококачествени здравни грижи, 
справедливост и солидарност. Тези 
ценности именно се възприемат 
единодушно от институциите на 
Общността и от здравните системи на
всички държави-членки.  Държавите-
членки следва също да гарантират, че 
тези ценности се спазват по отношение 
на пациенти и граждани от други 
държави-членки и че пациентите биват 
третирани равностойно на основата на 
здравните си нужди, а не според 
държавата-членка на осигуряване. По 
този начин държавите-членки трябва да 
зачитат принципите на свобода на 
движение в рамките на вътрешния пазар 
и недискриминацията inter alia по 
отношение на националността или 
мястото на установяване, както и 
принципа на необходимостта и 
пропорционалността на всяко 
ограничение пред свободното движение.  
Това означава, че настоящата директива 
в никакъв случай не изисква от 
доставчиците на здравно обслужване да 
приемат за планирано лечение пациенти 
от други държави-членки, нито винаги 
да прилагат за тях същите цени като 
тези, които важат за собствените 
им пациенти. Ограничения на 
свободата на движение биха били 
допустими по основателни 
съображения от обществен интерес, 
например ако потокът от пациенти 
подкопава или създава опасност от 
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подкопаване на капацитета или 
финансовия баланс на дадена здравна 
система.

Or. nl

Обосновка

Първа част: по-добра формулировка. Втора част: тук също трябва да се държи 
сметка на основателни съображения от обществен интерес, отнасящи се до 
правомощията на държавата-членка да организира и финансира своята за 
здравеопазване (вж. наред с другото юриспруденцията в съдебното решение по случая 
Ferlini).

Изменение 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Предвид че е невъзможно да се 
определи предварително дали определен 
доставчик на здравни грижи ще 
предоставя здравни грижи на пациенти, 
идващи от други държави-членки или на 
пациенти от собствената му държава-
членка, е необходимо изискванията, 
които гарантират, че здравното 
обслужване се предоставя в 
съответствие с общи принципи и ясно 
дефинирани стандарти за качество и 
безопасност, да се прилагат за всички 
видове здравни грижи, за да се 
гарантира свободата на предоставяне и
ползване на трансгранично здравно 
обслужване, което е целта на 
настоящата директива. Органите на 
държавите-членки следва да спазват 
общовалидните всеобхватни ценности 
на универсалност, достъп до 
висококачествени здравни грижи, 
справедливост и солидарност, които 
вече са широко признати от 

(12) Предвид че е невъзможно да се 
определи предварително дали определен 
доставчик на здравни грижи ще 
предоставя здравни грижи на пациенти, 
идващи от други държави-членки или на 
пациенти от собствената му държава-
членка, е необходимо изискванията, 
които гарантират, че здравното 
обслужване се предоставя в 
съответствие с общи принципи и ясно 
дефинирани стандарти за качество и 
безопасност, да се прилагат за всички 
видове здравни грижи, за да се 
гарантира свободата на ползване на 
трансгранично здравно обслужване, 
което е целта на настоящата директива. 
Органите на държавите-членки следва 
да спазват общовалидните всеобхватни 
ценности на универсалност, достъп до 
висококачествени здравни грижи, 
справедливост и солидарност, които 
вече са широко признати от 
институциите на Общността и от всички 
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институциите на Общността и от всички 
държави-членки като набор от 
ценности, общи за системите на 
здравеопазване в Европа. Държавите-
членки следва също да гарантират, че 
тези ценности се спазват по отношение 
на пациенти и граждани от други 
държави-членки и че пациентите биват 
третирани равностойно на основата на 
здравните си нужди, а не според 
държавата-членка на осигуряване. По 
този начин държавите-членки трябва да 
зачитат принципите на свобода на 
движение в рамките на вътрешния 
пазар, недискриминация inter alia по 
отношение на националността (или, в 
случая с юридическите лица, по 
отношение на държавата-членка, в 
която са установени), необходимостта 
и пропорционалността на всяко 
ограничение пред свободното движение. 
При все това, нищо в настоящата 
директива не изисква от доставчиците 
на здравно обслужване да приемат за 
планирано лечение или да дават 
предимство на пациенти от други 
държави-членки в ущърб на други 
пациенти с подобни здравни нужди, 
като например удължават времето на 
изчакване за лечение.

държави-членки като набор от 
ценности, общи за системите на 
здравеопазване в Европа. Държавите-
членки следва също да гарантират, че 
тези ценности се спазват по отношение 
на пациенти и граждани от други 
държави-членки и че пациентите биват 
третирани равностойно на основата на 
здравните си нужди, а не според 
държавата-членка на осигуряване. По 
този начин държавите-членки трябва да 
зачитат принципите на свобода на 
движение в рамките на вътрешния 
пазар, недискриминация inter alia по 
отношение на националността, 
необходимостта и пропорционалността 
на всяко ограничение пред свободното 
движение. При все това, нищо в 
настоящата директива не изисква от 
доставчиците на здравно обслужване да 
приемат за планирано лечение или да 
дават предимство на пациенти от други 
държави-членки в ущърб на други 
пациенти с подобни здравни нужди, 
като например удължават времето на 
изчакване за лечение. При все това 
следва да се предвиди специална 
разпоредба за жертвите на злополуки 
и мащабни извънредни ситуации, 
които се нуждаят от спешно 
медицинско лечение.

Or. en

Обосновка

От значение е стандартите за качество и принципите за универсалност и 
недискриминация да обхващат също така спешните медицински услуги.



AM\763599BG.doc 49/75 PE418.293v01-00

BG

Изменение 93
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Предвид че е невъзможно да се 
определи предварително дали определен 
доставчик на здравни грижи ще 
предоставя здравни грижи на пациенти, 
идващи от други държави-членки или на 
пациенти от собствената му държава-
членка, е необходимо изискванията, 
които гарантират, че здравното 
обслужване се предоставя в 
съответствие с общи принципи и ясно 
дефинирани стандарти за качество и 
безопасност, да се прилагат за всички 
видове здравни грижи, за да се 
гарантира свободата на предоставяне и 
ползване на трансгранично здравно 
обслужване, което е целта на 
настоящата директива. Органите на 
държавите-членки следва да спазват 
общовалидните всеобхватни ценности 
на универсалност, достъп до 
висококачествени здравни грижи, 
справедливост и солидарност, които 
вече са широко признати от 
институциите на Общността и от всички 
държави-членки като набор от 
ценности, общи за системите на 
здравеопазване в Европа. Държавите-
членки следва също да гарантират, че 
тези ценности се спазват по отношение 
на пациенти и граждани от други 
държави-членки и че пациентите биват 
третирани равностойно на основата на 
здравните си нужди, а не според 
държавата-членка на осигуряване. По 
този начин държавите-членки трябва да 
зачитат принципите на свобода на 
движение в рамките на вътрешния 
пазар, недискриминация inter alia по 
отношение на националността (или, в 
случая с юридическите лица, по 

(12) Предвид че е невъзможно да се 
определи предварително дали определен 
доставчик на здравни грижи ще 
предоставя здравни грижи на пациенти, 
идващи от други държави-членки или на 
пациенти от собствената му държава-
членка, е необходимо изискванията, 
които гарантират, че здравното 
обслужване се предоставя в 
съответствие с общи принципи и ясно 
дефинирани стандарти за качество и 
безопасност, да се прилагат за всички 
видове здравни грижи, за да се 
гарантира свободата на предоставяне и 
ползване на трансгранично здравно 
обслужване, което е целта на 
настоящата директива. Органите на 
държавите-членки следва да спазват 
общовалидните всеобхватни ценности 
на универсалност, достъп до 
висококачествени здравни грижи, 
справедливост и солидарност, които 
вече са широко признати от 
институциите на Общността и от всички 
държави-членки като набор от 
ценности, общи за системите на 
здравеопазване в Европа. Държавите-
членки следва също да гарантират, че 
тези ценности се спазват по отношение 
на пациенти и граждани от други 
държави-членки и че пациентите биват 
третирани равностойно (което изрично 
означава и недискриминация по 
отношение на национални пациенти 
и доставчици) на основата на 
здравните си нужди, а не според 
държавата-членка на осигуряване. По 
този начин държавите-членки трябва да 
зачитат принципите на свобода на 
движение в рамките на вътрешния 
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отношение на държавата-членка, в 
която са установени), необходимостта и 
пропорционалността на всяко 
ограничение пред свободното движение. 
При все това, нищо в настоящата 
директива не изисква от доставчиците 
на здравно обслужване да приемат за 
планирано лечение или да дават 
предимство на пациенти от други 
държави-членки в ущърб на други 
пациенти с подобни здравни нужди, 
като например удължават времето на 
изчакване за лечение.

пазар, недискриминация inter alia по 
отношение на националността (или, в 
случая с юридическите лица, по 
отношение на държавата-членка, в 
която са установени), необходимостта и 
пропорционалността на всяко 
ограничение пред свободното движение. 
При все това, нищо в настоящата 
директива не изисква от доставчиците 
на здравно обслужване да приемат за 
планирано лечение или да дават 
предимство на пациенти от други 
държави-членки в ущърб на други 
пациенти с подобни здравни нужди, 
като например удължават времето на 
изчакване за лечение.

Or. de

Изменение 94
Nicolae Vlad Popa

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Предвид че е невъзможно да се 
определи предварително дали определен 
доставчик на здравни грижи ще 
предоставя здравни грижи на пациенти, 
идващи от други държави-членки или на 
пациенти от собствената му държава-
членка, е необходимо изискванията, 
които гарантират, че здравното 
обслужване се предоставя в 
съответствие с общи принципи и ясно 
дефинирани стандарти за качество и 
безопасност, да се прилагат за всички 
видове здравни грижи, за да се 
гарантира свободата на предоставяне и 
ползване на трансгранично здравно 
обслужване, което е целта на 
настоящата директива. Органите на 
държавите-членки следва да спазват 
общовалидните всеобхватни ценности 

(12) Предвид че е невъзможно да се 
определи предварително дали определен 
доставчик на здравни грижи ще 
предоставя здравни грижи на пациенти, 
идващи от други държави-членки или на 
пациенти от собствената му държава-
членка, е необходимо изискванията, 
които гарантират, че здравното 
обслужване се предоставя в 
съответствие с общи принципи и ясно 
дефинирани стандарти за качество и 
безопасност, да се прилагат за всички 
видове здравни грижи, за да се 
гарантира свободата на предоставяне и 
ползване на трансгранично здравно 
обслужване, което е целта на 
настоящата директива. Органите на 
държавите-членки следва да спазват 
общовалидните всеобхватни ценности 
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на универсалност, достъп до 
висококачествени здравни грижи, 
справедливост и солидарност, които 
вече са широко признати от 
институциите на Общността и от всички 
държави-членки като набор от 
ценности, общи за системите на 
здравеопазване в Европа. Държавите-
членки следва също да гарантират, че 
тези ценности се спазват по отношение 
на пациенти и граждани от други 
държави-членки и че пациентите биват 
третирани равностойно на основата на 
здравните си нужди, а не според 
държавата-членка на осигуряване. По 
този начин държавите-членки трябва да 
зачитат принципите на свобода на 
движение в рамките на вътрешния 
пазар, недискриминация inter alia по 
отношение на националността (или, в 
случая с юридическите лица, по 
отношение на държавата-членка, в 
която са установени), необходимостта 
и пропорционалността на всяко 
ограничение пред свободното движение. 
При все това, нищо в настоящата 
директива не изисква от доставчиците 
на здравно обслужване да приемат за 
планирано лечение или да дават 
предимство на пациенти от други 
държави-членки в ущърб на други 
пациенти с подобни здравни нужди, 
като например удължават времето на 
изчакване за лечение. 

на универсалност, достъп до 
висококачествени здравни грижи, 
справедливост и солидарност, които 
вече са широко признати от 
институциите на Общността и от всички 
държави-членки като набор от 
ценности, общи за системите на 
здравеопазване в Европа. Държавите-
членки следва също да гарантират, че 
тези ценности се спазват по отношение 
на пациенти и граждани от други 
държави-членки и че пациентите биват 
третирани равностойно на основата на 
здравните си нужди, а не според 
държавата-членка на осигуряване. По 
този начин държавите-членки трябва да 
зачитат принципите на свобода на 
движение на физически и юридически 
лица в рамките на вътрешния пазар, 
недискриминация inter alia по 
отношение на националността, 
необходимостта и пропорционалността 
на всяко ограничение пред свободното 
движение. При все това, нищо в 
настоящата директива не изисква от 
доставчиците на здравно обслужване да 
приемат за планирано лечение или да 
дават предимство на пациенти от други 
държави-членки в ущърб на други 
пациенти с подобни здравни нужди, 
като например удължават времето на 
изчакване за лечение. 

Or. en

Обосновка

Първоначалният текст посочваше както физически лица, в качеството на 
бенефициери на здравно обслужване, така и юридически лица, в качеството на 
доставчици на здравно обслужване. Понятието „хора“ не е достатъчно ясно.
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Изменение 95
John Bowis

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвид че е невъзможно да се 
определи предварително дали определен 
доставчик на здравни грижи ще 
предоставя здравни грижи на пациенти, 
идващи от други държави-членки или на 
пациенти от собствената му държава-
членка, е необходимо изискванията, 
които гарантират, че здравното 
обслужване се предоставя в 
съответствие с общи принципи и ясно 
дефинирани стандарти за качество и 
безопасност, да се прилагат за всички 
видове здравни грижи, за да се 
гарантира свободата на предоставяне и 
ползване на трансгранично здравно 
обслужване, което е целта на 
настоящата директива. Органите на 
държавите-членки следва да спазват 
общовалидните всеобхватни ценности 
на универсалност, достъп до 
висококачествени здравни грижи, 
справедливост и солидарност, които 
вече са широко признати от 
институциите на Общността и от всички 
държави-членки като набор от 
ценности, общи за системите на 
здравеопазване в Европа. Държавите-
членки следва също да гарантират, че 
тези ценности се спазват по отношение 
на пациенти и граждани от други 
държави-членки и че пациентите биват 
третирани равностойно на основата на 
здравните си нужди, а не според 
държавата-членка на осигуряване. По 
този начин държавите-членки трябва да 
зачитат принципите на свобода на 
движение в рамките на вътрешния 
пазар, недискриминация inter alia по 
отношение на националността (или, в 
случая с юридическите лица, по 

Предвид че е невъзможно да се 
определи предварително дали определен 
доставчик на здравни грижи ще 
предоставя здравни грижи на пациенти, 
идващи от други държави-членки или на 
пациенти от собствената му държава-
членка, е необходимо изискванията, 
които гарантират, че здравното 
обслужване се предоставя в 
съответствие с общи принципи и ясно 
дефинирани стандарти за качество и 
безопасност, да се прилагат за всички 
видове здравни грижи, за да се 
гарантира свободата на предоставяне и 
ползване на трансгранично здравно 
обслужване, което е целта на 
настоящата директива. Органите на 
държавите-членки следва да спазват 
общовалидните всеобхватни ценности 
на универсалност, достъп до 
висококачествени здравни грижи, 
справедливост и солидарност, които 
вече са широко признати от 
институциите на Общността и от всички 
държави-членки като набор от 
ценности, общи за системите на 
здравеопазване в Европа. Държавите-
членки следва също да гарантират, че 
тези ценности се спазват по отношение 
на пациенти и граждани от други 
държави-членки и че пациентите биват 
третирани равностойно на основата на 
здравните си нужди, а не според 
държавата-членка на осигуряване. По 
този начин държавите-членки трябва да 
зачитат принципите на свобода на 
движение в рамките на вътрешния 
пазар, недискриминация inter alia по 
отношение на националността (или, в 
случая с юридическите лица, по 
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отношение на държавата-членка, в 
която са установени), необходимостта и 
пропорционалността на всяко 
ограничение пред свободното движение. 
При все това, нищо в настоящата 
директива не изисква от доставчиците 
на здравно обслужване да приемат за 
планирано лечение или да дават 
предимство на пациенти от други 
държави-членки в ущърб на други 
пациенти с подобни здравни нужди, 
като например удължават времето на 
изчакване за лечение. 

отношение на държавата-членка, в 
която са установени), необходимостта и 
пропорционалността на всяко 
ограничение пред свободното движение. 
При все това, нищо в настоящата 
директива не изисква от доставчиците 
на здравно обслужване да приемат за 
планирано лечение или да дават 
предимство на пациенти от други 
държави-членки в ущърб на други 
пациенти с подобни здравни нужди, 
като например удължават времето на 
изчакване за лечение.   С цел да се 
позволи на пациентите на правят 
информиран избор при търсенето на 
здравно обслужване в друга държава-
членка, държавите-членки 
гарантират, че при поискване, 
пациентите получават съответната 
информация относно здравното 
обслужване и стандартите за 
качество, прилагани в държавата-
членка на местолечение, както и 
относно характеристиките на 
здравното обслучване, предлагани от 
конкретен доставчик. Такава 
информация се предоставя и във 
формати, достъпни за хората с 
увреждания.

Or. en

Изменение 96
Kathy Sinnott

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Предвид че е невъзможно да се 
определи предварително дали определен 
доставчик на здравни грижи ще 
предоставя здравни грижи на пациенти, 
идващи от други държави-членки или на 
пациенти от собствената му държава-

(12) Предвид че е невъзможно да се 
определи предварително дали определен 
доставчик на здравни грижи ще 
предоставя здравни грижи на пациенти, 
идващи от други държави-членки или на 
пациенти от собствената му държава-
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членка, е необходимо изискванията, 
които гарантират, че здравното 
обслужване се предоставя в 
съответствие с общи принципи и ясно 
дефинирани стандарти за качество и 
безопасност, да се прилагат за всички 
видове здравни грижи, за да се 
гарантира свободата на предоставяне и 
ползване на трансгранично здравно 
обслужване, което е целта на 
настоящата директива. Органите на 
държавите-членки следва да спазват 
общовалидните всеобхватни ценности 
на универсалност, достъп до 
висококачествени здравни грижи, 
справедливост и солидарност, които 
вече са широко признати от 
институциите на Общността и от всички 
държави-членки като набор от 
ценности, общи за системите на 
здравеопазване в Европа. Държавите-
членки следва също да гарантират, че 
тези ценности се спазват по отношение 
на пациенти и граждани от други 
държави-членки и че пациентите биват 
третирани равностойно на основата на 
здравните си нужди, а не според 
държавата-членка на осигуряване. По 
този начин държавите-членки трябва да 
зачитат принципите на свобода на 
движение в рамките на вътрешния 
пазар, недискриминация inter alia по 
отношение на националността (или, в 
случая с юридическите лица, по 
отношение на държавата-членка, в 
която са установени), необходимостта и 
пропорционалността на всяко 
ограничение пред свободното движение. 
При все това, нищо в настоящата 
директива не изисква от доставчиците 
на здравно обслужване да приемат за 
планирано лечение или да дават 
предимство на пациенти от други 
държави-членки в ущърб на други 
пациенти с подобни здравни нужди, 
като например удължават времето на 
изчакване за лечение. 

членка, е необходимо изискванията, 
които гарантират, че здравното 
обслужване се предоставя в 
съответствие с общи принципи и ясно 
дефинирани стандарти за качество и 
безопасност, да се прилагат за всички 
видове здравни грижи, за да се 
гарантира свободата на предоставяне и 
ползване на трансгранично здравно 
обслужване, което е целта на 
настоящата директива. Органите на 
държавите-членки следва да спазват 
общовалидните всеобхватни ценности 
на универсалност, достъп до 
висококачествени здравни грижи, 
справедливост и солидарност, които 
вече са широко признати от 
институциите на Общността и от всички 
държави-членки като набор от 
ценности, общи за системите на 
здравеопазване в Европа. Държавите-
членки следва също да гарантират, че 
тези ценности се спазват по отношение 
на пациенти и граждани от други 
държави-членки и че пациентите биват 
третирани равностойно на основата на 
здравните си нужди, а не според 
държавата-членка на осигуряване. По 
този начин държавите-членки трябва да 
зачитат принципите на свобода на 
движение в рамките на вътрешния 
пазар, недискриминация inter alia по 
отношение на националността (или, в 
случая с юридическите лица, по 
отношение на държавата-членка, в 
която са установени), необходимостта и 
пропорционалността на всяко 
ограничение пред свободното движение. 
При все това, нищо в настоящата 
директива не изисква от доставчиците 
на здравно обслужване да приемат за 
планирано лечение или да дават 
предимство на пациенти от други 
държави-членки в ущърб на други 
пациенти с подобни здравни нужди, 
като например удължават времето на 
изчакване за лечение. При все това 
следва да се предвиди специална 
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разпоредба за жертвите на злополуки 
и мащабни извънредни ситуации, 
които се нуждаят от спешно 
медицинско лечение. 

Or. en

Обосновка

Очевидно е, че при злополуки (или бедствия) здравните грижи следва да се 
предоставят при минимални административни процедури за предварително 
одобрение. Необходимостта от своевременна реакция при извънредни ситуации в 
пограничните райони ще изисква широко сътрудничество между държавите-членки и 
между техните медицински служби за спешна помощ на регионално равнище.

Изменение 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) В светлината на съдебната 
практика на Съда на Европейските 
общности (съдебно решение от 11 
март 2004 г., Комисията срещу 
Франция, дело C-496/01), при 
отсъствие на мерки за хармонизация, 
правото на Общността не 
възпрепятства държава-членка да 
налага в рамките на разрешителен 
режим своето равнище на защита на 
общественото здраве на доставчици 
на здравно обслужване, установени в
друга държава-членка, които желаят 
да предоставят услуги на пациенти, 
осигурявани в първата държава-
членка.  Въпреки това, изискванията, 
които трябва да са изпълнени за 
получаване на това разрешение, не 
трябва да се припокриват със 
съответните законови изисквания, 
които вече са били изпълнени в 
държавата-членка на установяване.
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Or. es

Обосновка

Да се гарантира на гражданите, че стандартите за качество са най-малкото 
равностойни на стандартите в държавата-членка на осигуряване.

Изменение 98
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Освен това пациентите от други 
държави членки следва да получават 
еднакво лечение с това, което 
получават гражданите на 
държавата-членка на местолечение 
и, в съответствие с общите принципи за 
справедливост и недискриминация, 
признати в член 21 от Хартата, те не 
трябва по никакъв начин да бъдат 
дискриминирани на основата на пол, 
раса, цвят, етнически или социален 
произход, генетични характеристики, 
език, религиозна принадлежност или 
убеждение, политически или каквито и 
да е други възгледи, принадлежност към 
национално малцинство, собственост, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. Държавите-
членки могат да прибягват до 
разграничения в лечението, назначавано 
на различни групи от пациенти, само 
когато могат да докажат, че това е 
оправдано поради разбираеми 
медицински съображения като 
например случая със специфични мерки 
за жени или за някои възрастови групи 
(напр. безплатна ваксинация за деца или 
възрастни хора). Освен това, тъй като 
настоящата директива спазва основните 
права и принципите, признати по-
специално от Хартата на основните 

(13) В съответствие с общите принципи 
за справедливост и недискриминация, 
признати в член 21 от Хартата, 
пациентите от други държави-
членки не трябва по никакъв начин да 
бъдат дискриминирани на основата на 
пол, раса, цвят, етнически или социален 
произход, генетични характеристики, 
език, религиозна принадлежност или 
убеждение, политически или каквито и 
да е други възгледи, принадлежност към 
национално малцинство, собственост, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. Държавите-
членки могат да прибягват до 
разграничения в лечението, назначавано 
на различни групи от пациенти, само 
когато могат да докажат, че това е 
оправдано поради разбираеми 
медицински съображения като 
например случая със специфични мерки 
за жени или за някои възрастови групи 
(напр. безплатна ваксинация за деца или 
възрастни хора). Освен това, тъй като 
настоящата директива спазва основните 
права и принципите, признати по-
специално от Хартата на основните 
права на ЕС, тя трябва да бъде 
изпълнявана и прилагана като се спазват 
правото на равенство пред закона и 
принципа за недискриминация в 
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права на ЕС, тя трябва да бъде 
изпълнявана и прилагана като се спазват 
правото на равенство пред закона и 
принципа за недискриминация в 
съответствие с общите принципи на 
правото, гарантирани в членове 20 и 21 
от Хартата. Настоящата директива се 
прилага без да се засяга нито Директива 
2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. 
относно прилагане на принципа на 
равно третиране на лица без разлика на 
расата или етническия произход, нито 
други директиви, съобразени с член 13 
от Договора за създаване на ЕО. В тази 
светлина директивата предвижда, че 
пациентите получават третиране 
равностойно с това на гражданите 
от държава-членка на местолечение, 
включително като се ползват от 
закрилата срещу дискриминация, 
предвидената от правото на 
Общността, а също и от 
законодателството на държавата-
членка на местолечение. 

съответствие с общите принципи на 
правото, гарантирани в членове 20 и 21 
от Хартата. Настоящата директива се 
прилага без да се засяга нито Директива 
2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. 
относно прилагане на принципа на 
равно третиране на лица без разлика на 
расата или етническия произход, нито 
други директиви, съобразени с член 13 
от Договора за създаване на ЕО.

Or. nl

Обосновка

Вж. също обосновката на изменението към съображение 12..

Изменение 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Когато пациенти от друга 
държава-членка потърси национална 
здравна услуга в различна държава, те 
следва да са в съответствие със 
законодателната рамка на 
държавата-членка, в която са били 
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лекувани или на региона, който ги е 
приел по отношение както на 
процедурата по приемане, листа на 
чакащите или избор на лекар, както и 
с правата на пациентите и 
болничните правила. 

Or. es

Обосновка

Ако трансграничните пациенти могат да се възползват от различни права в сравнение 
с тези на пациентите от съответната държава, това може да доведе до вътрешно 
напрежение и до двойни стандарти. 

Изменение 100
Linda McAvan

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Проучванията показват, че 
здравното обслужване нанася вреди в 
около 10 % от случаите. Поради това, 
внасянето на яснота в общите
задължения при случаи на вреди, 
причинени от здравни грижи, е от 
голямо значение, за да се избегне 
липсата на доверие в механизмите, 
което възпрепятства ползването на 
трансгранично здравно обслужване. 
Застраховането за вреди и 
компенсациите от схеми в държавата на 
местолечение следва да не накърняват 
възможността държавите-членки да 
разширяват обхвата на националните си 
схеми, за да включат пациенти от 
същата държава, търсещи здравно 
обслужване в чужбина, когато това е по-
подходящо за пациента, по-специално в 
случай на пациенти, за които ползването 
на здравно обслужване в друга държава-
членка е необходимо. 

(15) Проучванията показват, че 
здравното обслужване нанася вреди в 
около 10 % от случаите. Поради това е 
от голямо значение държавите-членки 
на местолечение да разполагат със 
системи (включително осигуряване на 
последващи грижи) за реакция в 
случаи на вреди, причинени от здравни 
грижи, съгласно определеното от 
държавата-членка на местолечение, 
за да се избегне липсата на доверие в 
механизмите, което възпрепятства 
ползването на трансгранично здравно 
обслужване. Застраховането за вреди и 
компенсациите от схеми в държавата на 
местолечение следва да не накърняват 
възможността държавите-членки да 
разширяват обхвата на националните си 
схеми, за да включат пациенти от 
същата държава, търсещи здравно 
обслужване в чужбина, когато това е по-
подходящо за пациента, по-специално в 
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случай на пациенти, за които ползването 
на здравно обслужване в друга държава-
членка е необходимо. 

Or. en

Обосновка

Определението за вреди трябва да взема предвид факта, че държавите-членки имат 
различни разбирания за вреди, заложени в техните правни системи. За да се избегне 
объркване, лекуваните пациенти следва да попадат в правното определение на 
„вреди“, използвано в държавата-членка на местолечение.

Изменение 101
Edite Estrela

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Проучванията показват, че 
здравното обслужване нанася вреди в 
около 10 % от случаите. Поради това, 
внасянето на яснота в общите 
задължения при случаи на вреди, 
причинени от здравни грижи, е от 
голямо значение, за да се избегне 
липсата на доверие в механизмите, 
което възпрепятства ползването на 
трансгранично здравно обслужване. 
Застраховането за вреди и 
компенсациите от схеми в държавата на 
местолечение следва да не накърняват 
възможността държавите-членки да 
разширяват обхвата на националните си 
схеми, за да включат пациенти от 
същата държава, търсещи здравно 
обслужване в чужбина, когато това е по-
подходящо за пациента, по-специално в 
случай на пациенти, за които ползването 
на здравно обслужване в друга държава-

(15) Проучванията показват, че 
здравното обслужване нанася вреди в 
около 10 % от случаите. Поради това, 
внасянето на яснота в общите 
задължения във връзка с вредите, 
които следва да се избягват, е от 
голямо значение, за да се избегне 
липсата на доверие в механизмите, 
което възпрепятства ползването на 
трансгранично здравно обслужване. 
Застраховането за вреди и 
компенсациите от схеми в държавата на 
местолечение следва да не накърняват 
възможността държавите-членки да 
разширяват обхвата на националните си 
схеми, за да включат пациенти от 
същата държава, търсещи здравно 
обслужване в чужбина, когато това е по-
подходящо за пациента, по-специално в 
случай на пациенти, за които ползването 
на здравно обслужване в друга държава-
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членка е необходимо. членка е необходимо. 

Or. pt

Изменение 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Държавите-членки следва също да 
осигурят наличието на тяхна територия 
на механизми за защита на пациентите и 
компенсация за вреди, като тези 
механизми следва да са съобразени с 
естеството и степента на риска. Все пак, 
държавите-членки са тези, които 
определят естеството и/или 
разновидностите на такъв механизъм.

(16) Държавите-членки следва също да 
осигурят наличието на тяхна територия 
на механизми за защита на пациентите и 
компенсация за вреди, като тези 
механизми следва да са съобразени с 
естеството и степента на риска. Все пак, 
държавите-членки са тези, които 
определят естеството и/или 
разновидностите на такъв механизъм. 
Във всеки случай, изрични разпоредби 
или специални координационни мерки 
следва да се предвидят за 
координиране на 
високотехнологичните болнични 
центрове, най-вече с цел да се 
гарантира достъп до най-добри 
грижи за пациентите от държави от 
Европейския съюз, които в 
действителност имат нужда от 
тях.    За тази цел и по-конкретно за 
пациентите, които са преминали 
през подбор, е уместно всяка държава-
членка да определи на национално, 
регионално и местно равнище, 
органите, компетентни да извършат 
оценка на наличието на елементи на 
действителна необходимост за 
полагане на грижи в чужбина и за 
попълването на списъците за 
предварително разрешение за лечение 
във високотехнологичен център в 
държава, различна от държавата на 
пребиваване.  Следователно 
държавата-членка по гражданство 
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ще осигури средствата, необходими за 
възстановяване на разходите по 
лечението, за което е получено 
предварително разрешение. 

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се оползотвори възможността и на европейските пациенти   да се 
позволи да се възползват изцяло от европейските високотехнологични центрове, 
специализирани в лечението на определени патологии. 

Изменение 103
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Правото на защита на личните 
данни е основно право, признато в член 
8 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Осигуряването на 
приемственост при трансгранични 
здравни грижи зависи от прехвърлянето 
на лични данни относно здравето на 
пациента. Тези лични данни следва да 
могат да се предават безпрепятствено от 
една държава-членка в друга, но 
същевременно следва да се спазват 
основните права на човека. Директива 
95/46/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 24 октомври 1995 г. за 
защита на физическите лица при 
обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни 
установява правото на физическите 
лица на достъп до техните лични данни 
относно здравето им, съдържащи се 
например в медицинското досие на 
пациента документи като диагноза,
резултати от прегледи, становище на 
лекуващия лекар и проведени лечения 

(17) Правото на защита на личните 
данни е основно право, признато в член 
8 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Осигуряването на 
приемственост при трансгранични 
здравни грижи зависи от прехвърлянето 
на лични данни относно здравето на 
пациента. Тези лични данни следва да 
могат да се предават безпрепятствено от 
една държава-членка в друга, но 
същевременно следва да се спазват 
основните права на човека. Директива 
95/46/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 24 октомври 1995 г. за 
защита на физическите лица при 
обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни 
установява правото на физическите 
лица на достъп до техните лични данни 
относно здравето им, съдържащи се 
например в медицинското досие на 
пациента документи като диагноза, 
резултати от прегледи, становище на 
лекуващия лекар и проведени лечения 
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или извършени операции. Тези 
разпоредби се прилагат също и в 
контекста на трансграничното здравно 
обслужване, обхванато от настоящата 
директива.

или извършени операции. Тези 
разпоредби се прилагат също и в 
контекста на трансграничното здравно 
обслужване, обхванато от настоящата 
директива. Пациентът следва да 
може във всеки момент да прекрати 
оповестяването на данните си и да 
получи потвърждение, че данните му 
са били заличени. 

Or. de

Изменение 104
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Правото на възстановяване на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка по 
схемата за задължително социално 
осигуряване на пациентите в качеството 
им на осигурени лица, беше призната
от Съда на Европейските общности в 
поредица от решения. Съдът счете, че 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги
обхваща и свободата за ползващите 
здравни грижи, включително лицата, 
нуждаещи се от лечение, да се 
придвижват до друга държава-членка с 
цел да се възползват от такова в нея. 
Същото важи и за получаващите 
здравно обслужване, които търсят 
здравно обслужване в друга държава-
членка с други средства, например 
посредством услуги тип еЗдраве. При 
все че общностното законодателство не 
накърнява правомощията на държавите-
членки да организират системите си на 
здравеопазване и на социална 
сигурност, държавите-членки трябва, 
при упражняването на тези правомощия, 

(18) Правото на възстановяване на 
разходите за предоставено здравно 
обслужване или за закупени във връзка 
със здравеопазването стоки в друга 
държава-членка по схемата за 
задължително социално осигуряване на 
пациентите в качеството им на 
осигурени лица, беше признато от Съда 
на Европейските общности в поредица 
от решения. Съдът счете, че 
разпоредбите на Договора относно 
свободното движение на стоки и 
услуги обхваща и свободата за 
пациентите да ползват съзнателно 
здравни услуги в друга държава-членка 
и да закупуват съзнателно стоки,
свързани със здравеопазването в друга 
държава-членка. Същото важи и за 
получаващите здравно обслужване, 
които търсят здравно обслужване
посредством телемедицина в 
държава-членка, различна от тази, в 
която имат социално осигуряване.
При все че общностното 
законодателство не накърнява 
правомощията на държавите-членки да 
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да се съобразяват с правото на 
Общността, и по-специално с 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги. 
Тези разпоредби забраняват на 
държавите-членки да въвеждат или 
поддържат необосновани ограничения 
пред упражняването на тази свобода 
в сферата на здравеопазването.

организират системите си на 
здравеопазване и на социална 
сигурност, държавите-членки трябва, 
при упражняването на тези правомощия, 
да се съобразяват с правото на 
Общността, и по-специално с 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги и 
стоки. Тези разпоредби забраняват на 
държавите-членки да въвеждат или 
поддържат необосновани ограничения 
пред тези свободи.

Or. nl

Обосновка

Това съображение се прилага не само за услуги, но и за закупуване на стоки в рамките 
на трансграничното здравно обслужване. В изменението се подобрява 
формулировката на съображението.

Изменение 105
John Bowis

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Правото на възстановяване на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка по 
схемата за задължително социално 
осигуряване на пациентите в качеството 
им на осигурени лица, беше призната
от Съда на Европейските общности в 
поредица от решения. Съдът счете, че 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги 
обхваща и свободата за ползващите 
здравни грижи, включително лицата, 
нуждаещи се от лечение, да се 
придвижват до друга държава-членка с 
цел да се възползват от такова в нея. 
Същото важи и за получаващите 

(18) Правото на възстановяване на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка по 
схемата за задължително социално 
осигуряване на пациентите в качеството 
им на осигурени лица, беше признато
от Съда на Европейските общности в 
поредица от решения. Съдът счете, че 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги 
обхваща и свободата за ползващите 
здравни грижи, включително лицата, 
нуждаещи се от лечение, да се 
придвижват до друга държава-членка с 
цел да се възползват от такова в нея. 
При все че общностното 
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здравно обслужване, които търсят 
здравно обслужване в друга държава-
членка с други средства, например 
посредством услуги тип еЗдраве. При 
все че общностното законодателство не 
накърнява правомощията на държавите-
членки да организират системите си на 
здравеопазване и на социална 
сигурност, държавите-членки трябва, 
при упражняването на тези правомощия, 
да се съобразяват с правото на 
Общността, и по-специално с 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги. 
Тези разпоредби забраняват на 
държавите-членки да въвеждат или 
поддържат необосновани ограничения 
пред упражняването на тази свобода в 
сферата на здравеопазването.

законодателство не накърнява 
правомощията на държавите-членки да 
организират системите си на 
здравеопазване и на социална 
сигурност, държавите-членки трябва, 
при упражняването на тези правомощия, 
да се съобразяват с правото на 
Общността, и по-специално с 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги. 
Тези разпоредби забраняват на 
държавите-членки да въвеждат или 
поддържат необосновани ограничения 
пред упражняването на тази свобода в 
сферата на здравеопазването.

Or. en

Изменение 106
Stefano Zappalà

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Правото на възстановяване на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка по 
схемата за задължително социално 
осигуряване на пациентите в качеството 
им на осигурени лица, беше призната
от Съда на Европейските общности в 
поредица от решения. Съдът счете, че 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги 
обхваща и свободата за ползващите 
здравни грижи, включително лицата, 
нуждаещи се от лечение, да се 
придвижват до друга държава-членка с 
цел да се възползват от такова в нея. 
Същото важи и за получаващите 

(18) Правото на възстановяване на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка по 
схемата за задължително социално 
осигуряване на пациентите в качеството 
им на осигурени лица, беше признато
от Съда на Европейските общности в 
поредица от решения. Съдът счете, че 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги 
обхваща и свободата за ползващите 
здравни грижи, включително лицата, 
нуждаещи се от лечение, да се 
придвижват до друга държава-членка с 
цел да се възползват от такова в нея. 
При все че общностното 
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здравно обслужване, които търсят 
здравно обслужване в друга държава-
членка с други средства, например 
посредством услуги тип еЗдраве. При 
все че общностното законодателство не 
накърнява правомощията на държавите-
членки да организират системите си на 
здравеопазване и на социална 
сигурност, държавите-членки трябва, 
при упражняването на тези правомощия, 
да се съобразяват с правото на 
Общността, и по-специално с
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги. 
Тези разпоредби забраняват на 
държавите-членки да въвеждат или 
поддържат необосновани ограничения 
пред упражняването на тази свобода в 
сферата на здравеопазването.

законодателство не накърнява 
правомощията на държавите-членки да 
организират системите си на 
здравеопазване и на социална 
сигурност, държавите-членки трябва, 
при упражняването на тези правомощия, 
да се съобразяват с правото на 
Общността, и по-специално с 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги. 
Тези разпоредби забраняват на 
държавите-членки да въвеждат или 
поддържат необосновани ограничения 
пред упражняването на тази свобода в 
сферата на здравеопазването.

Or. en

Обосновка

Този принцип не е установен в съдебната практика. Изречението в горецитираното 
съображение е следователно подвеждащо. В действителност, по отношение на 
интернет-аптеките, Съдът на Европейските общности ( C-322/01) призна, че някои 
национални ограничения върху продажбата на лекарствени продукти по интернет, 
съответстват на разпоредбите на Договора относно вътрешния пазар. За  да осигури 
пълна яснота, това предложение следва да не поражда съмнения относно 
законността на правилата за интернет-аптеките на равнището на държавите-
членки.

Изменение 107
Peter Liese

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Правото на възстановяване на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка по 
схемата за задължително социално 

(18) Правото на възстановяване на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка по 
схемата за задължително социално 
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осигуряване на пациентите в качеството 
им на осигурени лица, беше призната от 
Съда на Европейските общности в 
поредица от решения. Съдът счете, че 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги 
обхваща и свободата за ползващите 
здравни грижи, включително лицата, 
нуждаещи се от лечение, да се 
придвижват до друга държава-членка с 
цел да се възползват от такова в нея. 
Същото важи и за получаващите 
здравно обслужване, които търсят 
здравно обслужване в друга държава-
членка с други средства, например 
посредством услуги тип еЗдраве. При 
все че общностното законодателство не 
накърнява правомощията на държавите-
членки да организират системите си на 
здравеопазване и на социална 
сигурност, държавите-членки трябва, 
при упражняването на тези правомощия, 
да се съобразяват с правото на 
Общността, и по-специално с 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги. 
Тези разпоредби забраняват на 
държавите-членки да въвеждат или 
поддържат необосновани ограничения 
пред упражняването на тази свобода в 
сферата на здравеопазването.

осигуряване на пациентите в качеството 
им на осигурени лица, беше призната от 
Съда на Европейските общности в 
поредица от решения. Съдът счете, че 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги 
обхваща и свободата за ползващите 
здравни грижи, включително лицата, 
нуждаещи се от лечение, да се 
придвижват до друга държава-членка с 
цел да се възползват от такова в нея. 
При все че общностното 
законодателство не накърнява 
правомощията на държавите-членки да 
организират системите си на 
здравеопазване и на социална 
сигурност, държавите-членки трябва, 
при упражняването на тези правомощия, 
да се съобразяват с правото на 
Общността, и по-специално с 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги. 
Тези разпоредби забраняват на 
държавите-членки да въвеждат или 
поддържат необосновани ограничения 
пред упражняването на тази свобода в 
сферата на здравеопазването.

Or. de

Обосновка

Това изложение е подвеждащо, тъй като решението на Съда на Европейските 
общности не засяга въпроса за услугите на електронно здравеопазване. Съдът на 
Европейските общности всъщност призна, например по отношение на продажбата на 
медицински продукти по пощата, че националните забрани за продажба на 
медицински продукти, които се отпускат по рецепта, са в съответствие с Договора 
(C-322/01, Deutscher Apothekerverband). За да се осигури правна яснота, 
предложението за директива не следва да съдържа никакви изложения, които може 
да са противоречиви. 
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Изменение 108
Anne Ferreira

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Правото на възстановяване на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка по 
схемата за задължително социално 
осигуряване на пациентите в качеството 
им на осигурени лица, беше призната
от Съда на Европейските общности в 
поредица от решения. Съдът счете, че 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги 
обхваща и свободата за ползващите 
здравни грижи, включително лицата, 
нуждаещи се от лечение, да се 
придвижват до друга държава-членка с 
цел да се възползват от такова в нея. 
Същото важи и за получаващите 
здравно обслужване, които търсят 
здравно обслужване в друга държава-
членка с други средства, например 
посредством услуги тип еЗдраве. При 
все че общностното законодателство не 
накърнява правомощията на държавите-
членки да организират системите си на 
здравеопазване и на социална 
сигурност, държавите-членки трябва, 
при упражняването на тези правомощия, 
да се съобразяват с правото на 
Общността, и по-специално с 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги. 
Тези разпоредби забраняват на 
държавите-членки да въвеждат или 
поддържат необосновани ограничения 
пред упражняването на тази свобода в 
сферата на здравеопазването.

(18) Правото на възстановяване на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка по 
схемата за задължително социално 
осигуряване на пациентите в качеството 
им на осигурени лица, беше признатo
от Съда на Европейските общности в 
поредица от решения. Съдът счете, че 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги 
обхваща и свободата за ползващите 
здравни грижи, включително лицата, 
нуждаещи се от лечение, да се 
придвижват до друга държава-членка с 
цел да се възползват от такова в нея. 
При все че общностното 
законодателство не накърнява 
правомощията на държавите-членки да 
организират системите си на 
здравеопазване и на социална 
сигурност, държавите-членки трябва, 
при упражняването на тези правомощия, 
да се съобразяват с правото на 
Общността, и по-специално с 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги. 
Тези разпоредби забраняват на 
държавите-членки да въвеждат или 
поддържат необосновани ограничения 
пред упражняването на тази свобода в 
сферата на здравеопазването.

Or. fr



PE418.293v01-00 68/75 AM\763599BG.doc

BG

Обосновка

Този принцип не е установен от съдебната практика. Следователно е необходимо той 
да бъде заличен. Настоящото изменение е свързано с изменението на съображение 41 
а (ново).

Изменение 109
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Съгласно принципите, 
установени от Съда на Европейските 
общности и без да се накърнява 
финансовото равновесие на 
системите на здравеопазване и 
социална сигурност на държавите-
членки, следва да се осигури по-голяма 
степен на правна сигурност за 
пациентите и за работещите в 
сферата на здравеопазването, 
доставчиците на здравно обслужване 
и органите за социална сигурност.

заличава се

Or. en

Обосновка

Прилагането и изпълняването на съдебната практика на Съда на Европейските 
общности е единствено и само отговорност на държавите-членки и редица от тях 
вече се справиха с този въпрос. Няма нужда тези въпроси да се разглеждат с отделна 
директива относно трансграничното здравно обслужване.
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Изменение 110
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Целесъобразно е да се изисква 
също така пациентите, които 
ползват здравно обслужване в друга 
държава-членка, при обстоятелства, 
различни от предвидените за 
координация на схемите за социална 
сигурност, установена с Регламент 
(EО) № 1408/71, да могат да се 
ползват от принципите за свободно 
движение на услуги в съответствие с 
Договора и с разпоредбите на 
настоящата директива. На 
пациентите следва да се гарантира 
поемане на разходите за такова 
здравно обслужване поне до 
равнището, предвидено за същото или 
за сходно здравно обслужване, което 
биха получили на територията на 
държавата-членка на осигуряване на 
пациента. Това е в пълно 
съответствие с отговорността на 
държавите-членки за определяне на 
размера на обезщетенията по болест, 
достъпни за техните граждани, и 
предотвратява всякакви съществени 
въздействия върху националните 
здравни системи. Все пак държавите-
членки могат да предвидят в 
националните си законодателства 
възстановяването на разходите за 
лечение според тарифите, които са в 
сила в държавата-членка на лечение, 
в случай че това представлява 
предимство за пациента. Това може 
да е например случаят по-специално 
за всякакво лечение, предоставено 
чрез европейските референтни 
мрежи, както е упоменато в член 15 
от настоящата директива.

заличава се
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Or. en

Обосновка

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care.The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.

Изменение 111
Maria Berger

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Целесъобразно е да се изисква също 
така пациентите, които ползват здравно 
обслужване в друга държава-членка, 
при обстоятелства, различни от 
предвидените за координация на 
схемите за социална сигурност, 
установена с Регламент (EО) № 1408/71, 
да могат да се ползват от принципите за 
свободно движение на услуги в 
съответствие с Договора и с 
разпоредбите на настоящата директива. 
На пациентите следва да се гарантира 
поемане на разходите за такова здравно 
обслужване поне до равнището, 
предвидено за същото или за сходно 
здравно обслужване, което биха 
получили на територията на 
държавата-членка на осигуряване на 
пациента. Това е в пълно съответствие 
с отговорността на държавите-членки за 
определяне на размера на 
обезщетенията по болест, достъпни за 
техните граждани, и предотвратява 
всякакви съществени въздействия върху 
националните здравни системи. Все пак 

(21) Целесъобразно е да се изисква също 
така пациентите, които ползват здравно 
обслужване в друга държава-членка, 
при обстоятелства, различни от 
предвидените за координация на 
схемите за социална сигурност, 
установена с Регламент (EО) № 1408/71, 
да могат да се ползват от принципите за 
свободно движение на услуги в 
съответствие с Договора и с 
разпоредбите на настоящата директива. 
На пациентите следва да се гарантира 
поемане на разходите за такова здравно 
обслужване.  Това е в пълно 
съответствие с отговорността на 
държавите-членки за определяне на 
размера на обезщетенията по болест, 
достъпни за техните граждани, и 
предотвратява всякакви съществени 
въздействия върху националните 
здравни системи. Държавите-членки 
предвиждат в националните си 
законодателства възстановяването на 
разходите за лечение според тарифите, 
които са в сила в държавата-членка на 
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държавите-членки могат да
предвидят в националните си 
законодателства възстановяването на 
разходите за лечение според тарифите, 
които са в сила в държавата-членка на 
лечение, в случай че това 
представлява предимство за 
пациента. Това може да е например
случаят по-специално за всякакво 
лечение, предоставено чрез 
европейските референтни мрежи, както 
е упоменато в член 15 от настоящата 
директива.

лечение. Такъв е случаят по-специално 
при всякакво лечение, предоставено 
чрез европейските референтни мрежи, 
както е упоменато в член 15 от 
настоящата директива.

Or. de

Изменение 112
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Целесъобразно е да се изисква също 
така пациентите, които ползват здравно 
обслужване в друга държава-членка, 
при обстоятелства, различни от 
предвидените за координация на 
схемите за социална сигурност, 
установена с Регламент (EО) № 1408/71, 
да могат да се ползват от принципите за 
свободно движение на услуги в 
съответствие с Договора и с 
разпоредбите на настоящата директива. 
На пациентите следва да се гарантира 
поемане на разходите за такова здравно 
обслужване поне до равнището, 
предвидено за същото или за сходно 
здравно обслужване, което биха 
получили на територията на държавата-
членка на осигуряване на пациента. 
Това е в пълно съответствие с 
отговорността на държавите-членки за 
определяне на размера на 
обезщетенията по болест, достъпни за 

(21) Целесъобразно е да се изисква също 
така пациентите, които ползват здравно 
обслужване в друга държава-членка, 
при обстоятелства, различни от 
предвидените за координация на 
схемите за социална сигурност, 
установена с Регламент (EО) № 1408/71, 
да могат да се ползват от принципите за 
свободно движение на услуги и стоки в 
съответствие с Договора и с 
разпоредбите на настоящата директива. 
На пациентите следва да се гарантира 
поемане на разходите за такова здравно 
обслужване и такива стоки поне до 
равнището, предвидено за същото или 
за сходно здравно обслужване или за 
закупуване на стоки, което биха 
получили на територията на държавата-
членка на осигуряване на пациента. 
Това е в пълно съответствие с 
отговорността на държавите-членки за 
определяне на размера на 
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техните граждани, и предотвратява 
всякакви съществени въздействия върху 
националните здравни системи. Все пак 
държавите-членки могат да предвидят в 
националните си законодателства 
възстановяването на разходите за 
лечение според тарифите, които са в 
сила в държавата-членка на лечение, в 
случай че това представлява предимство 
за пациента. Това може да е например 
случаят по-специално за всякакво 
лечение, предоставено чрез 
европейските референтни мрежи, както 
е упоменато в член 15 от настоящата 
директива.

обезщетенията по болест, достъпни за 
техните граждани, и предотвратява 
всякакви съществени въздействия върху 
националните здравни системи. Все пак 
държавите-членки могат да предвидят в 
националните си законодателства 
възстановяването на разходите за 
лечение според тарифите, които са в 
сила в държавата-членка на лечение, в 
случай че това представлява предимство 
за пациента. Това може да е например 
случаят по-специално за всякакво 
лечение, предоставено чрез 
европейските референтни мрежи, както 
е упоменато в член 15 от настоящата 
директива.

Or. nl

Обосновка

Директивата се прилага не само за услуги, но и за закупуване на стоки в рамките на 
трансграничното здравно обслужване. В изменението се подобрява формулировката 
на съображението.

Изменение 113
Linda McAvan

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Целесъобразно е да се изисква също 
така пациентите, които ползват здравно 
обслужване в друга държава-членка, 
при обстоятелства, различни от 
предвидените за координация на 
схемите за социална сигурност, 
установена с Регламент (EО) № 1408/71, 
да могат да се ползват от принципите за 
свободно движение на услуги в 
съответствие с Договора и с 
разпоредбите на настоящата директива. 
На пациентите следва да се гарантира 

(21) Целесъобразно е да се изисква също 
така пациентите, които ползват здравно 
обслужване в друга държава-членка, 
при обстоятелства, различни от 
предвидените за координация на 
схемите за социална сигурност, 
установена с Регламент (EО) № 1408/71, 
да могат да се ползват от принципите за 
свободно движение на услуги в 
съответствие с Договора и с 
разпоредбите на настоящата директива. 
На пациентите следва да се гарантира 
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поемане на разходите за такова здравно 
обслужване поне до равнището, 
предвидено за същото или за сходно
здравно обслужване, което биха 
получили на територията на държавата-
членка на осигуряване на пациента. 
Това е в пълно съответствие с 
отговорността на държавите-членки за 
определяне на размера на 
обезщетенията по болест, достъпни за 
техните граждани, и предотвратява 
всякакви съществени въздействия върху 
националните здравни системи. Все пак 
държавите-членки могат да предвидят в 
националните си законодателства 
възстановяването на разходите за 
лечение според тарифите, които са в 
сила в държавата-членка на лечение, в 
случай че това представлява предимство 
за пациента. Това може да е например 
случаят по-специално за всякакво 
лечение, предоставено чрез 
европейските референтни мрежи, както 
е упоменато в член 15 от настоящата 
директива.

поемане на разходите за такова здравно 
обслужване поне до равнището, 
предвидено за съответното здравно 
обслужване, което биха получили на 
територията на държавата-членка на 
осигуряване на пациента. Това е в пълно 
съответствие с отговорността на 
държавите-членки за определяне на 
размера на обезщетенията по болест, 
достъпни за техните граждани, и 
предотвратява всякакви съществени 
въздействия върху националните 
здравни системи. Все пак държавите-
членки могат да предвидят в 
националните си законодателства 
възстановяването на разходите за 
лечение според тарифите, които са в 
сила в държавата-членка на лечение, в 
случай че това представлява предимство 
за пациента. Това може да е например 
случаят по-специално за всякакво 
лечение, предоставено чрез 
европейските референтни мрежи, както 
е упоменато в член 15 от настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Фразата "същото или сходно" обслужване е правно неясна и следва да се заличи.

Изменение 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Целесъобразно е да се изисква също 
така пациентите, които ползват здравно 
обслужване в друга държава-членка, 
при обстоятелства, различни от 
предвидените за координация на 

(21) Целесъобразно е да се изисква също 
така пациентите, които ползват здравно 
обслужване в друга държава-членка, 
при обстоятелства, различни от 
предвидените за координация на 
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схемите за социална сигурност, 
установена с Регламент (EО) № 1408/71, 
да могат да се ползват от принципите за 
свободно движение на услуги в 
съответствие с Договора и с 
разпоредбите на настоящата директива. 
На пациентите следва да се гарантира 
поемане на разходите за такова здравно 
обслужване поне до равнището, 
предвидено за същото или за сходно 
здравно обслужване, което биха 
получили на територията на държавата-
членка на осигуряване на пациента. 
Това е в пълно съответствие с 
отговорността на държавите-членки за 
определяне на размера на 
обезщетенията по болест, достъпни за 
техните граждани, и предотвратява
всякакви съществени въздействия върху 
националните здравни системи. Все пак 
държавите-членки могат да предвидят в 
националните си законодателства 
възстановяването на разходите за 
лечение според тарифите, които са в 
сила в държавата-членка на лечение, в 
случай че това представлява предимство 
за пациента. Това може да е например 
случаят по-специално за всякакво 
лечение, предоставено чрез 
европейските референтни мрежи, както 
е упоменато в член 15 от настоящата 
директива.

схемите за социална сигурност, 
установена с Регламент (EО) № 1408/71, 
да могат да се ползват от принципите за 
свободно движение на услуги в 
съответствие с Договора и с 
разпоредбите на настоящата директива. 
На пациентите следва да се гарантира 
поемане на разходите за такова здравно 
обслужване поне до равнището, 
предвидено за същото или за сходно 
здравно обслужване, което биха 
получили на територията на държавата-
членка на осигуряване на пациента. 
Това е в пълно съответствие с 
отговорността на държавите-членки за 
определяне на размера на 
обезщетенията по болест, достъпни за 
техните граждани. В същото време 
трябва да бъдат предотвратени 
всякакви съществени въздействия върху 
националните здравни системи. Все пак 
държавите-членки могат да предвидят в 
националните си законодателства 
възстановяването на разходите за 
лечение според тарифите, които са в 
сила в държавата-членка на лечение, в 
случай че това представлява предимство 
за пациента. Това може да е например 
случаят по-специално за всякакво 
лечение, предоставено чрез 
европейските референтни мрежи, както 
е упоменато в член 15 от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 115
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Следователно за пациента двете 
системи не са в противоречие, като 

заличава се
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или се прилага настоящата 
директива, или пък регламент 
№1408/71. Във всеки случай на всяко 
здравно осигурено лице, което поиска 
разрешение за ползване на подходящо 
за състоянието му/Й лечение в друга 
държава-членка, му се дава такова 
разрешение предвид условията, 
предвидени в Регламенти 1408/71 и 
883/04, когато въпросното лечение не 
може да бъде осигурено в рамките на 
медицински оправдан времеви период 
като се има предвид настоящото 
състояние на здравето му и 
вероятното развитие на болестта.
Пациентът не следва да бъде лишаван 
от по-благоприятните права, 
гарантирани от Регламенти 1408/71 и 
883/04, когато условията им са 
спазени.

Or. en

Обосновка

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care.The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.
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