
AM\764029BG.doc PE418.330v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по правни въпроси

2008/0142(COD)

28.1.2009

ИЗМЕНЕНИЯ
15 - 60

Проектостановище
Diana Wallis
(PE418.180v01-00)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
прилагането на правата на пациентите при трансгранично здравно 
обслужване

Предложение за директива
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))



PE418.330v01-00 2/38 AM\764029BG.doc

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\764029BG.doc 3/38 PE418.330v01-00

BG

Изменение 15
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Комисията по правни въпроси 
приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните да предложи 
отхвърлянето на предложението на 
Комисията:

Or. es

Обосновка

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

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

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

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Tratado.
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Изменение 16
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Заглавие

Текст на 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 
по отношение на достъпа до сигурно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване при равни условия

Or. es

Обосновка

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

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

Изменение 17
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Съображение 10

Текст на 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 

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

доставчик на здравно обслужване, 
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 следва да включва както мобилността на 
пациентите в тесен смисъл, така и здравните услуги, които могат да се предоставят 
от разстояние;  считаме, че не е целесъобразно позоваването в този член на 
мобилността на работещите в сферата на здравеопазването и доставчиците на 
здравно обслужване.

Изменение 18
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст на Комисията Изменение

12а) В светлината на съдебната 
практика на Съда на Европейските 
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общности (дело C-496/01), при 
липсата на мерки за хармонизация, 
правото на Общността не изключва 
възможността дадена държава-
членка да наложи 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. 

Or. es

Обосновка

Това е мярка, чиято цел е да се гарантира на гражданите, че стандартите за 
качество са най-малкото равностойни на стандартите в държавата-членка на 
осигуряване.

Изменение 19
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Съображение 23

Текст на Комисията Изменение

(23) Пациентът може да избере кой 
механизъм предпочита, но във всеки 
случай когато прилагането на 
регламент № 1408/71 е по-
благоприятно за пациента, 
последният не може да бъде лишен 
от правата, гарантирани от този 
регламент.

заличава се
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Or. es

Обосновка

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

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

Изменение 20
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Съображение 25

Текст на Комисията Изменение

(25) Настоящата директива също не 
цели и да създаде права за 
възстановяване на лечение в друга 
държава-членка, ако това лечение не е 
включено сред социалните придобивки, 
предоставени от законодателството на 
държавата-членка на осигуряване на 
пациента. По същия начин, настоящата 
директива не възпрепятства държавите-
членки да разширят схемите си за 
обезщетения в натура, така че да 
включат здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка в 
съответствие с нейните разпоредби. 

(25) Настоящата директива също не 
цели да създаде права за възстановяване 
на разходи за лечение в друга държава-
членка, ако това лечение не е включено 
сред социалните придобивки, 
предоставени от законодателството на 
държавата-членка на осигуряване на 
пациента. По същия начин, настоящата 
директива не възпрепятства държавите-
членки да разширят схемите си за 
обезщетения в натура, така че да 
включат здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка в 
съответствие с нейните разпоредби. 

Or. es

Обосновка

Съгласно член 152 от Договора за ЕО организирането на здравните услуги е от 
компетентността на държавите-членки.
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Изменение 21
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Съображение 31

Текст на Комисията Изменение

(31) Наличните факти сочат, че 
прилагането на принципите за 
свободно движение по отношение на 
ползването на здравно обслужване в 
друга държава-членка в рамките на 
покритието, гарантирано от 
задължителната схема за 
обезщетения по болест на 
държавата-членка на осигуряване, 
няма да подрони системите на 
здравеопазване на държавите-членки, 
нито финансовата устойчивост на 
техните системи за социална 
сигурност. Във връзка с болничните 
грижи Съдът на Европейските 
общности все пак призна, че не може 
да се изключи възможността 
евентуалният риск от сериозно 
подронване на финансовото 
равновесие на системите за социална 
сигурност или целта за поддържане 
на балансирано медицинско и 
болнично обслужване, открито за 
всички, да представляват сериозна 
причина от общ интерес, способна да 
оправдае ограничаването на принципа 
за свобода на предоставяне на услуги. 
Съдът също така призна, че броят 
болнични заведения, тяхното 
географско разпределение, начинът по 
който те са организирани и 
инфраструктурата, с която разполагат, а
дори и видът медицинско обслужване, 
което са в състояние да предложат, са 
все въпроси, които могат да бъдат 
планирани. Настоящата директива 
следва да предвиди система за 
предварително одобрение на 

(31) В светлината на съдебната 
практика на Съда на Европейските 
общности държавите-членки могат 
да поставят в зависимост от 
предварително одобрение поемането 
от страна на националната система 
на разходите за болнични грижи, 
предоставени в друга държава-членка. 
Това изискване се счита за 
необходима и разумна мярка. По този 
начин броят на болничните заведения, 
тяхното географско разпределение, 
начинът, по който са организирани, и 
инфраструктурата, с която разполагат, и
дори видът медицинско обслужване, 
което са в състояние да предложат, са 
аспекти, които е възможно да бъдат 
планирани, обикновено с цел да се 
отговори на различни потребности.
От една страна, това планиране е 
насочено към гарантиране на 
достатъчен и постоянен достъп до 
балансирана гама от качествени 
болнични грижи в съответната 
държава-членка. От друга страна, то 
помага да се отговори на стремежа 
към рационално използване на 
ресурсите, като позволява социална 
ефективност на финансовите, 
техническите и човешките ресурси. 
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поемането на разходите за болнични 
грижи, предоставени в друга държава-
членка, когато са изпълнени следните 
условия: ако лечението беше 
проведено на територията на 
държавата-членка на осигуряване 
разходите по него щяха да бъдат 
покрити от нейната система за 
социална сигурност, а и изходящият 
поток от пациенти, който е пряк 
резултат от изпълнението на 
настоящата директива, сериозно 
нарушава или може сериозно да 
наруши финансовото равновесие на 
системата за социална сигурност 
и/или въпросният изходящ поток от 
пациенти сериозно нарушава или 
може сериозно да наруши 
планирането и рационализацията, 
провеждани в болничния сектор с цел 
избягване на свръхкапацитет на 
болничните заведения, дисбаланс в 
предоставянето на болнични грижи и 
разпиляване на логистични и 
финансови ресурси, поддържането на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, достъпно за всички, или 
поддържането на капацитета за 
лечение или компетентността на 
специалистите на тяхна територия. 
Тъй като оценяването на конкретния 
ефект от очакваната поява на 
изходящ поток от пациенти изисква 
сложни хипотези и изчисления 
директивата позволява 
съществуването на система за 
предварителни разрешения, в случай 
че са налице достатъчни основания 
да се очаква, че системата за 
социална сигурност ще бъде сериозно 
засегната. Това следва да се отнася 
също и до случаите на вече 
съществуващи системи за 
предварително разрешение, които 
съответстват на установените в 
член 8 условия.

Or. es
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Обосновка

La autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su
derecho a ejercer la movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una
garantía para los ciudadanos, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta, tal y como está concebida, puede afectar a las condiciones en que se presta la 
asistencia sanitaria de la mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado 
Miembro para recibir asistencia sanitaria. 

De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Изменение 22
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 1

Текст на Комисията Изменение

Настоящата директива създава обща 
рамка за предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване.

Настоящата директива създава обща 
рамка за достъпа на гражданите на 
ЕС до безопасно, висококачествено и 
ефикасно здравно обслужване при 
равни условия и създава механизми за 
сътрудничество между държавите-
членки в областта на 
здравеопазването, като се зачитат 
националните компетенции за 
организирането и предоставянето на 
здравно обслужване.

Or. es

Обосновка

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

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



AM\764029BG.doc 11/38 PE418.330v01-00

BG

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

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

Изменение 23
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 2

Текст на Комисията Изменение

Настоящата директива се прилага за 
предоставянето на здравни грижи, без 
значение как са организирани, 
предоставени или финансирани, нито 
дали са от публичен или частен 
характер.

Настоящата директива се прилага за 
предоставянето на здравни грижи, 
определени в член 4, които не се 
гарантират от Регламент (ЕО) № 
883/2004 за координация на 
системите за социално осигуряване.

Or. es

Обосновка

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

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.
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Изменение 24
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 3, параграф 2

Текст на Комисията Изменение

2. Когато са изпълнени условията по 
член 22 от Регламент № 1408/71 за 
даване на одобрение за придвижване 
до друга държава-членка с цел 
получаване на подходящо лечение, се 
прилагат разпоредбите на 
упоменатия регламент, а членове 6, 7, 
8 и 9 от настоящата директива не се 
прилагат. Обратно, когато осигурено 
лице търси здравно обслужване в 
друга държава-членка при други 
обстоятелства, се прилагат членове 
6, 7, 8 и 9 от настоящата директива, 
а член 22 от Регламент (ЕО) 
№ 1408/71 не се прилага. Все пак, 
винаги когато са изпълнени условията 
за даване на одобрение, посочени в 
член 22, параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 1408/71, одобрението се дава, а 
помощите се отпускат в 
съответствие с въпросния регламент. 
В този случай членове 6, 7, 8 и 9 от 
настоящата директива не се 
прилагат.

заличава се

Or. es

Обосновка

Заличава се по съображения, свързани с правната яснота.
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Изменение 25
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 4 - буква б)

Текст на Комисията Изменение

б) „трансгранично здравно обслужване“ 
означава здравни грижи, предоставени в 
държава-членка различна от тази, в 
която пациентът е осигурен или в 
държава-членка, различна от 
държавата на постоянно 
пребиваване, регистрация или 
установяване на доставчика на 
здравното обслужване;

б) „трансгранично здравно обслужване“ 
означава здравни грижи, предоставени в 
държава-членка, различна от тази, в 
която пациентът е осигурен; 

Or. es

Обосновка

Както и по отношение на съображение 10, тълкуването ни е, че понятието 
трансгранично обслужване включва както мобилността на пациентите в тесен 
смисъл, така и здравните услуги от разстояние;  не се счита за целесъобразно 
позоваването в настоящия член на доставчиците на здравно обслужване.

Изменение 26
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 4 - буква в)

Текст на Комисията Изменение

в) „получаване на здравно обслужване 
в друга държава-членка“ означава 
здравно обслужване, предоставено в 
държава-членка, различна от тази, в 
която пациентът е осигурен;

заличава се

Or. es
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Обосновка

Предлага се заличаване, тъй като става въпрос за параграф, който се повтаря.

Изменение 27
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 4 - буква г)

Текст на Комисията Изменение

г) „работещ в сферата на 
здравеопазването“ означава доктор по 
медицина или медицинска сестра, 
отговорна за общите грижи, или 
доктор по дентална медицина или
акушерка или фармацевт, по смисъла на 
Директива № 2005/36/ЕО, или друг 
специалист, упражняващ дейности в 
сектора на здравеопазването, 
ограничени до регулирана професия, по 
смисъла на определението на член 3, 
параграф 1, буква а) от 
Директива № 2005/36/ЕО; 

г) „работещ в сферата на 
здравеопазването“ означава лекар или 
медицинска сестра с общ профил, или 
доктор по дентална медицина, акушерка 
или фармацевт, по смисъла на 
Директива № 2005/36/ЕО, или друг 
специалист, упражняващ дейности в 
сектора на здравеопазването, 
ограничени в рамките на
регламентираните професии, по 
смисъла на определението в член 3, 
параграф 1, буква а) от 
Директива № 2005/36/ЕО; 

Or. es

Обосновка

По очевидни причини наименованието „лекар” изглежда по-целесъобразно, като се 
има предвид, че докторската степен по медицина не представлява необходимо 
изискване, за да могат работещите в сферата на здравеопазването да предоставят 
здравно обслужване.

Изменение 28
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 4 - буква е)

Текст на Комисията Изменение

е) „пациент“ означава всяко физическо е) „пациент“ означава всяко физическо 
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лице, което ползва или би искало да 
ползва здравно обслужване в държава-
членка;

лице, което ползва здравно обслужване 
в държава-членка;

Or. es

Обосновка

Важното в случая е, че лицето ползва здравно обслужване , а не че би искало да ползва 
такова.

Изменение 29
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 4 - буква ж)

Текст на Комисията Изменение

ж) „осигурено лице“ означава: ж) „осигурено лице“ означава лице, 
което е осигурено съгласно 
определението, посочено в член 1, 
буква в) от Регламент (ЕО) № 883/2004;

(i) до края на периода на прилагане на 
Регламент (ЕО) № 883/2004: лице, 
осигурено в съответствие с 
разпоредбите на членове 1, 2 и 4 от 
Регламент (ЕО) № 1408/71, 
(ii) от началото на периода на 
прилагане на Регламент (ЕО) № 
883/2004: лице, което се явява 
осигурено лице по смисъла на член 1, 
буква в) от Регламент (ЕО) № 883/2004;

Or. es

Обосновка

Регламент (ЕО) № 883/2004 влиза в сила на 1 януари 2009 г.
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Изменение 30
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 4 - буква з)

Текст на Комисията Изменение

з) „държава-членка на осигуряване“ 
означава държавата-членка, в която 
пациентът е осигурен;

з) „държава-членка на осигуряване“ 
означава държавата-членка, в която 
пациентът е осигурен; Ако пациентът 
пребивава законно в държава-членка и 
не е осигуряван от нито една 
европейска система за социално 
осигуряване, но правото му на здравно 
обслужване е признато, то в такъв 
случай държавата-членка на 
осигуряване е държавата-членка на 
пребиваване.

Or. es

Обосновка

В предложението не се разглеждат всички случаи, при които на граждани се признава 
правото на здравно обслужване, което не съвпада непременно с понятието „осигурено 
лице”.

Изменение 31
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 4 - буква л а (нова)

Текст на Комисията Изменение

ла) „медицинско досие на пациента“ 
или „история на заболяването“ 
означава всички документи, 
съдържащи всякакъв вид данни, 
оценки или информация относно 
положението и клиничното развитие 
на заболяването на определен 
пациент в процеса на предоставянето 
на здравно обслужване.
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Or. es

Обосновка

Този термин се използва в предложението за директива, поради което се счита за 
необходимо да се включи определение на термина.

Изменение 32
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Глава II - заглавие

Текст на Комисията Изменение

ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, 
ОТГОВОРНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
СПАЗВАНЕТО НА ОБЩИТЕ 
ПРИНЦИПИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТГОВОРНИ 
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СПАЗВАНЕТО 
НА ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНО 
ОБСЛУЖВАНЕ

Or. es

Обосновка

Използването на термина „органи” по необходимост би довело до въвеждане на 
определение за въпросните органи.

Изменение 33
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 5 - заглавие

Текст на Комисията Изменение

Отговорности на органите на
държавата-членка на местолечение

Отговорности на държавата-членка на 
местолечение

Or. es
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Обосновка

Заличаване в съответствие с изменението на заглавието на глава II.

Изменение 34
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 6

Текст на Комисията Изменение

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, придвижващи се в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване на територията й или 
желаещи да получат здравно 
обслужване, предоставяно на 
територията на друга държава-членка, 
няма да бъдат възпрепятствани да 
получат такова в друга държава-членка, 
когато въпросното лечение фигурира 
сред обезщетенията, които са 
предвидени в законодателството на 
държавата-членка на осигуряване и на 
които осигуреното лице има право. 
Държавата-членка на осигуряване 
възстановява на осигуреното лице 
разходите, които биха били заплатени 
от неговата система на задължително 
социално осигуряване, ако същите или 
подобни здравни грижи бяха 
предоставени на нейна територия. Във 
всеки случай, държавата-членка на 
осигуряване е тази, която определя кои 
здравни грижи се заплащат
независимо от това къде се предоставят.

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, които отиват в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване на територията ѝ, или 
които желаят да получат здравно 
обслужване, предоставяно на 
територията на друга държава-членка,
няма да бъдат възпрепятствани да 
получат такова в друга държава-членка, 
когато въпросното лечение фигурира 
сред обезщетенията, които са 
предвидени в законодателството на 
държавата-членка на осигуряване и на 
които осигуреното лице има право. 
Държавата-членка на осигуряване 
възстановява на осигуреното лице 
разходите, които биха били заплатени 
от неговата система на задължително 
социално осигуряване, ако същите или 
подобни здравни грижи бяха 
предоставени на нейна територия. 
Държавата-членка на осигуряване е 
тази, която определя здравните грижи, 
по отношение на които осигуреното 
лице има право на поемане на 
разходите, както и каква част от 
разходите се възстановява и каква се 
поема от осигуреното лице, 
независимо от това къде се предоставят 
тези грижи.
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Or. es

Обосновка

Държавата-членка на осигуряване е компетентна да определя не само кои здравни 
грижи се заплащат (член 6, параграф 1), но също така нивото на възстановяване на 
разходите и частта, която пациентът заплаща във всеки отделен случай.

Изменение 35
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 6 а (нов)

Текст на Комисията Изменение

Член 6а
Здравно обслужване, предоставено в 

друга държава-членка
Без да се засягат разпоредбите на 
членове 8 и 9, държавата членка на 
осигуряване не поставя 
възстановяването на разходите за 
здравни грижи, предоставени в друга 
държава-членка, в зависимост от 
предварително одобрение.

Or. es

Обосновка

Целта е привеждане в съответствие със съдебната практика по отношение на
неограничаването на свободното движение на гражданите чрез прилагане на общия
принцип, че не е необходимо предварително одобрение, както и с условията по
отношение на случаите на предоставяне на здравно обслужване, посочени в член 8.
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Изменение 36
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 7

Текст на Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Извънболнични грижи

Държавата-членка на осигуряване не 
може да налага условие за 
предварително одобрение за 
възстановяването на разходи за 
извънболнични грижи, предоставени на 
територията на друга държава-членка, 
когато разходите за тези грижи, в 
случай на предоставянето им на нейна 
територия, биха били заплатени от 
нейната система за социална 
сигурност.

Or. es

Обосновка

В съответствие с предложеното изменение за създаване на член 6а.

Изменение 37
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

Текст на Комисията Изменение

1. За целите на възстановяването на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива, 
болнични грижи означава:

1. За целите на възстановяването на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива, 
болнични грижи и специализирани 
грижи означава, както е определено в 
законодателството на държавата-
членка на осигуряване, здравни грижи, 
които подлежат на планиране, 
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доколкото те предполагат
настаняване на въпросния пациент с 
поне една нощувка или изискват 
ползването на високоспециализирана и 
скъпоструваща медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване, или предполагат видове 
лечение, изправящи пациента или 
населението пред конкретен риск.

a) здравни грижи, които изискват
настаняване на въпросния пациент с 
поне една нощувка;

б) здравни грижи, които са част от 
специален списък, при което не се 
изисква настаняване на пациента с 
пренощуване за поне една нощ. Този 
списък се ограничава до:
- здравни грижи, които изискват 
ползването на високоспециализирана и 
разходоинтензивна медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване; или

- здравни грижи, които включват
видове лечение, изправящи пациента 
или населението пред особен риск.

Or. es

Обосновка

Определението в предложението на Комисията е остаряло и не отчита актуалните 
условия, при които се предоставят болнични и специализирани грижи.

Изменение 38
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст на Комисията Изменение

2. Този списък се изготвя и може 
редовно да се актуализира от 
Комисията. Тези мерки, 

заличава се
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предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
19, параграф 3.

Or. es

Обосновка

Предложението за директива засяга правомощия относно организирането на
здравните услуги, които, в съответствие с член 152 от Договора за ЕО, са от
компетентността на държавите-членки, и това би нарушило принципа на
субсидиарност.

Изменение 39
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст на Комисията Изменение

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да предвиди механизъм за 
предварително одобрение за 
възстановяване на разходите от 
системата ѝ за социална сигурност за 
болнични грижи, предоставени в друга 
държава-членка, когато са изпълнени 
следните условия:

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да поеме разходите за болнични и 
специализирани грижи (според 
определението на държавата-членка 
на осигуряване), съгласно параграф 1, 
предоставени в друга държава-членка, 
при условие, че е получено 
предварително одобрение.

а) ако здравните грижи бяха 
предоставени на нейна територия, 
разходите биха били понесени от 
системата ѝ за социална сигурност; и
б) целта на системата е да реагира на 
изходящия поток от пациенти, 
появил се в резултат от прилагането 
на настоящия член и да 
възпрепятства сериозното 
нарушаване или възможността за 
сериозно нарушаване от него на:
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i) финансовото равновесие на 
системите за социална сигурност на 
държавите-членки; и/или 
ii) планирането и рационализацията, 
проведени в болничния сектор с цел 
избягване на свръхкапацитет на 
болничните заведения, дисбаланс в 
предоставянето на болнични грижи и 
разпиляване на логистични и 
финансови ресурси, поддържането на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, достъпно за всички, или 
поддържането на капацитета за 
лечение или компетентността на 
специалистите на територията на 
въпросната държава-членка.

Or. es

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

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

La autorización previa constituye una garantía para los ciudadanos que se desplazan, ya que 
la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre las posibles opciones de tratamiento 
en el propio EM y en otros EEMM.

Изменение 40
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст на Комисията Изменение

4. Системата за предварително 
одобрение следва да се ограничи до 
онова, което е необходимо и 
пропорционално за избягването на 
такова въздействие и да не се явява 
средство за произволна дискриминация.

4. Системата за предварително 
одобрение следва да се ограничи до 
онова, което е необходимо и 
пропорционално, и да не се явява 
средство за произволна дискриминация.
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Or. es

Обосновка

Предложението е в съответствие с предходното изменение. Тъй като се предлага
заличаването на параграф 2, този параграф ще бъде новият параграф 3.

Изменение 41
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст на Комисията Изменение

5. Държавата-членка публикува цялата 
информация, която е от значение, 
относно системите за предварително 
одобрение, въведени в съответствие с 
параграф 3.

5. Държавата-членка на осигуряване
публикува списъка с болничните 
заведения и услугите за предоставяне 
на специализирани здравни грижи, 
както и цялата информация, която е от 
значение, относно системите за 
предварително одобрение, въведени в 
съответствие с параграф 2.

Or. es

Обосновка

Предлага се да се пренесе съдържанието на параграф 5 на края на член 8 в нов 
параграф, който, като се има предвид заличаването на параграф 21 ще стане новият 
параграф 8.

Изменение 42
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст на Комисията Изменение

5а. При всяко искане на одобрение за 
получаване на здравно обслужване в 
друга държава-членка от страна на 
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осигурено лице държавата-членка на 
осигуряване проверява дали са 
изпълнени условията, посочени в 
Регламент (ЕО) № 883/2004, и, ако е 
така, дава предварително одобрение 
съгласно този регламент. 

Or. es

Обосновка

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

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

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

Изменение 43
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 б (нов)

Текст на Комисията Изменение

5б. Държавата-членка на осигуряване 
предварително и по прозрачен начин 
изяснява критериите за отказ на 
предварително одобрение, основаващи 
се на важни съображения от общ 
интерес.

Or. es

Обосновка

Nuevo apartado 5 ter, en coherencia con la supresión del apartado 2.
Además de invadir competencias exclusivas de los EEMM, la propuesta de Directiva puede 
generar inequidades entre unos pacientes y otros.
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Introducir el derecho de reembolso para una minoría de pacientes (los que son atendidos en 
otro EM) generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes que son atendidos en su 
propio país. De ahí la necesidad de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado Miembro emisor y también de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM,

Изменение 44
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 в (нов)

Текст на Комисията Изменение

5в. При всички случаи, държавата-
членка може да откаже да даде 
предварително одобрение, ако същото 
лечение може да се предостави на 
територията ѝ в рамките на период, 
който може да бъде обоснован от 
медицинска гледна точка, като се 
взема предвид настоящо здравословно 
състояние на въпросното лице и 
вероятното протичане на 
заболяването му.

Or. es

Обосновка

Нов параграф 5в в съответствие със заличаването на параграф 2.

Единствено ако решението относно това кои специалисти или центрове ще
предоставят здравно обслужване се взема от работещи в сферата на
здравеопазването, се гарантира, че това здравно обслужване отговаря на
необходимите стандарти за качество и безопасност. Ако пациентът е този, който
решава, ще възникват ситуации, при които се предоставя ненужно здравно
обслужване (по-специално в случаи на частни доставчици на здравно обслужване).

От основно значение е да се запази настоящото положение, за да се гарантира, че
здравните грижи запазват характера си на обществена услуга.
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Изменение 45
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст на Комисията Изменение

1. Държавата-членка на осигуряване 
гарантира, че административните 
процедури относно ползването на 
здравно обслужване в друга държава-
членка, свързани с предварителното 
одобрение, упоменато в член 8, 
параграф 3, възстановяването на 
разходите за здравно обслужване, 
направени на територията на друга 
държава-членка, и другите условия и 
формалности, посочени в член 6, 
параграф 3, се основават на обективни, 
недискриминиращи критерии, които са 
предварително публикувани, 
необходими и пропорционални на 
поставените цели. Във всеки случай 
когато са изпълнени условията на 
член 22, параграф 1, буква в) и член 22, 
параграф 2 от Регламент 
(ЕИО)1408/71, на осигурено лице 
винаги се дава разрешение по силата 
на регламентите относно 
координацията на социалната 
сигурност, упоменати в член 3, 
параграф 1, буква е).

1. Държавата-членка на осигуряване 
гарантира, че административните 
процедури относно ползването на 
здравно обслужване в друга държава-
членка, свързани с предварителното 
одобрение, упоменато в член 8, 
параграф 2 и поемането на разходите 
за здравно обслужване, направени на 
територията на друга държава-членка, 
се основават на обективни, 
недискриминиращи критерии, които са 
предварително публикувани, 
необходими и пропорционални на 
поставените цели.

Or. es

Обосновка

В интерес на правната яснота по отношение на директивата и регламента.
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Изменение 46
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст на Комисията Изменение

2. Всички тези процедурни системи са 
лесно достъпни и способни да осигурят 
обективното и безпристрастно 
обработване на заявленията, в рамките 
на предварително определени и 
оповестени от държавите-членки 
срокове.

2. Всички тези процедурни системи са 
лесно достъпни и способни да осигурят 
обективното и безпристрастно 
обработване на заявленията, в рамките 
на предварително определени и 
оповестени от държавите-членки 
максимални срокове. При 
обработването на тези заявления се 
взема предвид спешният характер на 
случая и индивидуалните 
обстоятелства.

Or. es

Обосновка

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de gate-
keepers del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia sanitaria 
innecesaria.

La autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su 
derecho a  ejercer la movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una 
garantía para los ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede 
ayudarles a decidir sobre las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros 
EEMM. Podrá orientarse al ciudadano para que reciba el tratamiento que resulte necesario y 
pueda garantizarse que se prestará en condiciones de seguridad y calidad suficientes.
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Изменение 47
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст на Комисията Изменение

3. Държавите-членки определят 
предварително и по прозрачен начин 
критериите за отказ на 
предварително одобрение упоменато в 
член 8, параграф 3.

заличава се

Or. es

Обосновка

Този параграф вече е включен в предложеното изменение на член 8 (нов параграф 6).
Следователно се заличава, за да се избегне повторение.

Изменение 48
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст на Комисията Изменение

4. При определянето на сроковете за 
обработване на заявленията за 
ползване на здравно обслужване в 
друга държава-членка, държавите-
членки вземат предвид:

заличава се

а) конкретното патологично 
състояние, 
б) степента на болка, понасяна от 
пациента, 
в) естеството на увреждане на 
пациента, както и 
г) способността на пациента да 
извършва професионална дейност.

Or. es
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Обосновка

В съответствие с изменението на член 9, точка 2.

Изменение 49
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5

Текст на Комисията Изменение

5. Държавите-членки гарантират, че 
всички административни решения по 
отношение на ползването на здравно 
обслужване в друга държава-членка 
подлежат на административно 
преразглеждане и могат да бъдат 
обжалвани в рамките на съдебен процес, 
което включва разпореждането на 
временни мерки.

3. Държавите-членки гарантират, че 
всички административни решения по 
отношение на ползването на здравно 
обслужване в друга държава-членка 
подлежат на административно 
преразглеждане и могат да бъдат 
обжалвани в рамките на съдебен процес, 
което включва разпореждането на 
временни мерки. Държавите-членки 
спомагат за установяването на схема 
за международно извънсъдебно 
уреждане на спорове, възникващи при 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване.

Or. es

Обосновка

Става въпрос за съгласуване с предходните изменения: ако в член 5 се заличат 
параграфи 3 и 4, параграф 5 ще се превърне в параграф 3.

Предлага се добавянето на нов параграф, който всъщност е параграф2г) от член 12, 
тъй като се счита, че подобна мярка попада в отговорностите на държавите-членки, 
а не на националните бюра за контакт в областта на трансграничното здравно
обслужване.



AM\764029BG.doc 31/38 PE418.330v01-00

BG

Изменение 50
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст на Комисията Изменение

1. Държавите-членки на осигуряване 
гарантират, че са налице механизми за 
предоставяне на пациентите, при 
поискване, на информация относно 
получаването на здравни грижи в друга 
държава-членка и за приложимите 
условия и предпоставки, когато inter alia 
е причинена вреда вследствие на 
предоставянето на трансгранично
здравно обслужване. 

1. Държавите-членки на осигуряване 
гарантират, че са налице механизми за 
предоставяне на пациентите, при 
поискване, на информация относно 
предоставянето на здравни грижи на 
граждани от други държави-членки и 
за приложимите условия и 
предпоставки, когато inter alia е 
причинена вреда вследствие на 
предоставянето на здравно обслужване в 
държавата-членка на осигуряване.

Or. es

Обосновка

Настоящият член налага на държавите-членки задължение за предоставяне на 
информация относно данни, с които разполагат други държави-членки, което 
предполага прекомерна тежест за тях. Освен това, за да бъде информацията полезна
за гражданите, ще бъде необходимо непрестанно актуализиране, но то изглежда
неизпълнимо. Смятаме, че би било достатъчно всяка държава-членка да поеме
отговорност за осигуряване на информация във връзка със здравното обслужване, 
предоставяно на нейната собствена територия.

Изменение 51
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст на Комисията Изменение

3. В съответствие с процедурата, 
указана в член 19, параграф 2, 
Комисията може да разработи 
стандартен общностен формат за 
предварителната информация, посочена 
в параграф 1.

3. В съответствие с процедурата, 
указана в член 19, параграф 2, 
държавите-членки с подкрепата на
Комисията могат да разработят 
стандартен общностен формат за 
предварителната информация, посочена 
в параграф 1.



PE418.330v01-00 32/38 AM\764029BG.doc

BG

Or. es

Обосновка

Не се счита за приемливо Комисията да може да налага стандартен общностен 
формат; държавите-членки са тези, които следва да постигнат споразумение за 
неговото разработване, като за тази цел имат на свое разположение подкрепата на 
Комисията.

Изменение 52
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст на Комисията Изменение

а) предоставя на пациентите и 
разпространява информация по-
конкретно за техните права във връзка с 
трансграничното здравно обслужване и 
гарантира качеството и безопасността, 
защитата на личните данни, 
процедурите за подаване на жалби и 
средствата за компенсации при здравно 
обслужване, предоставено в друга
държава-членка, както и за 
приложимите условия и предпоставки;

а) предоставя на пациентите, които са 
граждани на други държави-членки, 
след отправено искане от тяхна 
страна, и разпространява информация 
по-конкретно за техните права във 
връзка с трансграничното здравно 
обслужване и гаранциите за качеството 
и безопасността, защитата на личните 
данни, процедурите за подаване на 
жалби и средствата за компенсации при 
здравно обслужване, предоставено в 
държавата-членка на осигуряване, 
както и за приложимите условия и 
предпоставки;

Or. es

Обосновка

Както бе отбелязано във връзка с член 10, настоящият член налага на държавите-
членки задължение за предоставяне на информация относно данни, с които 
разполагат други държави-членки, което предполага прекомерна тежест за тях.
Освен това, за да бъде информацията полезна за гражданите, ще бъде необходимо
непрестанно актуализиране, но то изглежда неизпълнимо. Смятаме, че би било
достатъчно всяка държава-членка да поеме отговорност за осигуряване на
информация във връзка със здравното обслужване, предоставяно на нейната
собствена територия, като при всяко положение държавата-членка следва да
предлага информация относно данните за връзка с националните бюра за контакт на
други държави-членки.
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Изменение 53
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б

Текст на Комисията Изменение

б) подпомага пациентите да защитават 
правата си и да търсят съответните 
компенсации в случай на вреда, 
причинена от ползването на здравно 
обслужване в друга държава-членка; 
националното бюро за контакт 
специално информира пациентите за 
наличните варианти за уреждане на 
спорове, помага за избирането на 
подходящата схема за извънсъдебно 
уреждане за всеки конкретен случай и 
подпомага при необходимост 
пациентите при проследяване 
развитието на спора;

б) подпомага пациентите, които са 
граждани на други държави-членки, 
след отправено искане от тяхна 
страна, да защитават правата си и да 
търсят съответните компенсации в 
случай на вреда, причинена от 
ползването на здравно обслужване в 
държавата-членка на осигуряване;
националното бюро за контакт 
специално информира пациентите, 
които са граждани на други държави-
членки, след отправено искане от 
тяхна страна, относно наличните 
варианти за уреждане на спорове, 
помага за избирането на подходящата 
схема за извънсъдебно уреждане за 
всеки конкретен случай и подпомага 
при необходимост пациентите при 
проследяване развитието на спора;

Or. es

Обосновка

Както бе отбелязано във връзка с член 10, настоящият член налага на държавите-
членки задължение за предоставяне на информация относно данни, с които 
разполагат други държави-членки, което предполага прекомерна тежест за тях.
Освен това, за да бъде информацията полезна за гражданите, ще бъде необходимо
непрестанно актуализиране, но то изглежда неизпълнимо. Смятаме, че би било
достатъчно всяка държава-членка да поеме отговорност за осигуряване на
информация във връзка със здравното обслужване, предоставяно на нейната
собствена територия, като при всяко положение държавата-членка следва да
предлага информация относно данните за връзка с националните бюра за контакт на
други държави-членки.



PE418.330v01-00 34/38 AM\764029BG.doc

BG

Изменение 54
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква г

Текст на Комисията Изменение

г) спомага за установяването на схема 
за международно извънсъдебно 
уреждане на спорове, възникващи при 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване;

заличава се

Or. es

Обосновка

Предлага се премахването на тази буква и нейното включване в параграф 9.5 (вж. 
предходното изменение ), тъй като се счита, че държавите-членки, а не
националните бюра за контакт по въпросите на трансграничното здравно
обслужване, са тези, които отговарят за това действие.

Изменение 55
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст на Комисията Изменение

2а. Националното бюро за контакт в 
държавата-членка на осигуряване 
предоставя на пациентите, които 
изразят желание за това, данните за 
връзка с националните бюра за 
контакт на други държави-членки. 

Or. es

Обосновка

Както бе отбелязано във връзка с член 10, настоящият член налага на държавите-
членки задължение за предоставяне на информация относно данни, с които 
разполагат други държави-членки, което предполага прекомерна тежест за тях.
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Освен това, за да бъде информацията полезна за гражданите, ще бъде необходимо
непрестанно актуализиране, но то изглежда неизпълнимо. Смятаме, че би било
достатъчно всяка държава-членка да поеме отговорност за осигуряване на
информация във връзка със здравното обслужване, предоставяно на нейната
собствена територия, като при всяко положение държавата-членка следва да
предлага информация относно данните за връзка с националните бюра за контакт на
други държави-членки.

Изменение 56
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст на Комисията Изменение

3. Комисията приема, съгласно 
процедурата, установена в член 19, 
параграф 2:

3. С помощта на Комисията 
държавите-членки приемат, съгласно 
процедурата, установена в член 19, 
параграф 2:

а) мерки, необходими за управлението 
на мрежата от национални бюра за 
контакт, предвидена в настоящия член;

а) мерки, необходими за управлението 
на мрежата от национални бюра за 
контакт, предвидена в настоящия член;

б) решения за естеството и типа данни, 
които да бъдат събирани и обменяни в 
рамките на мрежата;

б) решения за естеството и типа данни, 
които да бъдат събирани и обменяни в 
рамките на мрежата;

в) ръководни насоки относно 
информацията, предоставяна на 
пациентите, съгласно параграф 2, буква 
а) от настоящия член.

в) ръководни насоки относно 
информацията, предоставяна на 
пациентите, съгласно параграф 2, буква 
а) от настоящия член.

Or. es

Обосновка

Не се счита за приемливо Комисията да може да извършва тези 
действия;държавите-членки са тези, които следва да постигнат споразумение за 
тяхното разработване, като за тази цел имат на свое разположение подкрепата на 
Комисията.
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Изменение 57
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст на Комисията Изменение

2. С цел улесняване приложението на 
параграф 1, Комисията приема:

2. С цел улесняване прилагането на 
параграф 1, държавите-членки, с 
помощта на Комисията, приемат:

Or. es

Изменение 58
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква а

Текст на Комисията Изменение

а) мерки, оправомощаващи 
фармацевтите и други работещи в 
сферата на здравеопазването да 
проверят автентичността на рецептата, 
както и дали рецептата е издадена от 
компетентно лице на територията на 
друга държава-членка, посредством 
разработването на общностен образец за 
рецепта и подпомагане на оперативната 
съвместимост на eРецепти;

а) мерки, оправомощаващи 
фармацевтите и други работещи в 
сферата на здравеопазването да 
проверят автентичността на рецептата, 
както и дали рецептата е издадена от 
компетентно лице на територията на 
друга държава-членка, посредством 
разработването на общностен образец за 
рецепта, определяне на необходимите 
данни за нейната валидност и 
езиковите изисквания, както и 
подпомагане на оперативната 
съвместимост на електронните рецепти 
и защита на поверителността на 
данните на пациента;

Or. es

Обосновка

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

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

Изменение 59
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква б)

Текст на Комисията Изменение

б) мерки за гарантиране, че 
лекарствените продукти, предписани в 
една държава-членка и предоставени в 
друга, са правилно идентифицирани, 
както и че информацията, дадена на 
пациентите за продукта, е разбираема;

б) мерки за гарантиране, че 
лекарствените продукти, предписани в 
една държава-членка и предоставени в 
друга, са правилно идентифицирани, 
както и че информацията, дадена на 
пациентите за продукта, е разбираема. В 
случай че наименованието на 
предписания лекарствен продукт 
представлява измислено име или 
търговска марка, се посочва и 
международното непатентовано 
наименование (МНН);

Or. es

Обосновка

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

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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Изменение 60
Manuel Medina Ortega

Предложение за директива
Член 14 параграф 2 буква ва (нова)

Текст на Комисията Изменение

ва) мерки за установяване на 
предполагаеми случаи на възможно 
заместване на лекарствени продукти, 
като например ситуации, свързани с 
недостиг и спешни случаи.

Or. es

Обосновка

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

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