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Изменение 440
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 се заличава

Or. en

Обосновка

Съгласно член 152 от Договора за ЕО от изключителната компетентност на 
държавите-членки е да решат по какъв начин да организират и финансират своите 
системи на здравеопазване и това включва компетенциите им да определят кое се 
счита за болнични грижи. Европейският съюз и по-специално Европейската комисия 
нямат компетенции в тази област и следователно е необходимо член 8 да бъде 
заличен. На второ място, предложението на Комисията за схеми за предварително 
одобрение по отношение на болничните грижи в други държави-членки надхвърля 
съдебната практика на Съда на Европейските общности и също е необходимо да бъде 
отхвърлено.

Изменение 441
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Болнични и специализирани грижи Предварително одобрение

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение признава, че системите за предварително одобрение са ценни 
за пациентите, тъй като им осигуряват яснота по въпроси като това кои разходи 
биха могли да им бъдат възстановени и кои разходи те ще трябва да поемат сами, 
договорености за необходимите последващи грижи и какво ще се случи при евентуален 
неблагоприятен обрат. Тези съображения се отнасят еднакво до грижи, 
предоставяни в болници и в други условия, както и въпросите относно 
необходимостта от планиране на услугите и управление на финансовите ресурси за 
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лицата, които управляват системите на здравеопазването.

Изменение 442
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Болнични и специализирани грижи Здравни грижи

Or. pl

Изменение 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от 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 на 
осигуряване, болнични и 
специализирани грижи означава 
здравни грижи, така както са 
определени в законодателството на 
държавата-членка на осигуряване и 
които са предмет на планиране 
доколкото предполагат настаняване 
на пациента с пренощуване за поне 
една нощ или налагат ползването на 
скъпо струващи медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване, или включват видове 
лечение, изправящи пациента или 
населението пред особен риск.

а) 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 
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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.
2. Този списък се изготвя и може 
редовно да се актуализира от 
Комисията. Тези мерки, 
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.
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 
поставя получаването на 
предварително одобрение като 
условие за изплащането или 
възстановяването на разходите за 
болнични и специализирани грижи, 
предоставени в друга държава-членка, 
така както са определени от 
държавата-членка на осигуряване, в 
съответствие с параграф 1 от 
настоящия член.

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.
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. Отказът на предварително 
одобрение следва да се ограничи до 
онова, което е необходимо и 
пропорционално, и да не се явява 
средство за произволна дискриминация.

4а. Одобрението, необходимо по 
силата на параграф 1, може да бъде 
отказано, ако се установи, че 
пътуването на заинтересованото 
лице може да застраши 
здравословното му състояние или 
прилагането на медицинско лечение.

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

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

Or. fr

Обосновка

Тъй като първоначалното предложение признава разликите между държавите-членки 
в областта на поемането на разходите за грижите от системите за социално 
осигуряване, не изглежда уместно списъкът от болнични грижи да бъде определен 
чрез процедурата по комитология, още повече че това е от компетентността на 
държавите-членки по силата на принципа на субсидиарност. При все това трябва да 
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бъдат определени общи критерии. Впрочем, за пациентите изглежда за предпочитане 
държавата-членка на осигуряване да определи законовия текст, от който те могат 
да се ползват.

Изменение 444
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от 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 болнично или друго равностойно 
на него лечение се прилагат 
разпоредите на Регламент (ЕИО) № 
1408/71, а разпоредбите на член 6 не се 
прилагат. Държавите-членки 
определят значението на 
„стационарно лечение“ за целите на 
настоящата директива. 

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

Държавите-членки изготвят списък 
на видовете лечение, за които се 
изисква високо специализирана и 
разходоинтензивна медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване или на видовете лечение, 
които са свързани с особен риск за 
пациента или за населението и по 
тази причина се считат за 
стационарно лечение.

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. nl
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Обосновка

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

Изменение 445
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от 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 означава планирана 
специализирана грижа, която изисква 
висока медицинска и техническа 
компетентност. Всяка една държава-
членка трябва да определи кои мерки 
трябва да се считат за 
специализирана грижа.

а) 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 
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и разходоинтензивна медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване; или 

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

Or. sv

Обосновка

Важно е определението за болнични грижи да не се основава на критерия пациентът 
да е настанен поне за една нощ в болнично заведение, тъй като подобно определение 
би било подвеждащо. Вместо това определението следва да се основава на факта, 
дали става въпрос за високоспециализирана грижа, която изисква висока медицинска и 
техническа компетентност.

Изменение 446
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от 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 означава:

а) 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 са високо 
специализирани и/или изискват 
ползването на разходоинтензивна 
медицинска инфраструктура или 
медицинско оборудване; или 

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

лечение, изправящи пациента или 
населението пред особен риск.

Or. sv

Обосновка

Критерият „нощувка” е остарял и може да попречи на развитието на сектора на 
здравеопазването. Той също така е произволен, тъй като между и вътре в страните 
съществуват различия по отношение на видовете лечение, изискващи пациентът да 
пренощува в болница. Освен това той трудно се прилага. Вместо това определението 
за болнични грижи следва да се базира на високоспециализираното и/или скъпо 
струващо естество на тези грижи, независимо от това, дали пациентите трябва да 
пренощуват в болница или не.

Изменение 447
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от 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,  
здравни грижи, които, в 
съответствие с правилата на 
съответната държава-членка на 
осигуряване, са предмет на подходящо 
планиране на грижите и нуждите с 
цел гарантиране на ефикасни, 
икономични и универсални 
медицински грижи в тази държава-
членка, се считат за болнични и 
специализирани грижи. Наред със 
здравните грижи, които налагат 
настаняване на пациента с 
пренощуване за поне една нощ или 
ползването на високоспециализирана 
и разходоинтензивна медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване, или включват лечения, 
представляващи особен риск за 
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пациента или населението, такива 
грижи могат също да включват 
здравни грижи, които, в 
съответствие с подхода към 
здравеопазването на съответната 
държава-членка на осигуряване, 
изискват планирана инфраструктура 
поради други причини.

(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. de

Обосновка

Предложеното определение на болничните и специализираните грижи е твърде 
тясно. В Германия то не би обхванало нито частичните стационарни, нито 
амбулаторните грижи, нито грижите за страдащите от психични заболявания в 
дневни клиники. Правото за определяне на болничните грижи, които изискват 
планиране, принадлежи единствено на държавите-членки.

Изменение 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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, 
доколкото предполагат настаняване на 
въпросния пациент с поне една нощувка 
или изискват ползването на 
високоспециализирани и скъпоструващи
медицинска инфраструктура или 
медицинско оборудване, или 
предполагат видове лечение, 
изправящи пациента или населението 
пред конкретен риск.

а) 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.
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Изменение 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от 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 означава:

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

а) здравни грижи, които са високо 
специализирани и/или изискват 
ползването на разходоинтензивна
медицинска инфраструктура или 
медицинско оборудване;

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: 

б) здравни грижи, които включват 
видове лечение, изправящи пациента 
или населението пред особен риск или

- здравни грижи, които изискват 
ползването на високоспециализирана 
и разходоинтензивна медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване; или 

в) други видове лечение, които, с оглед 
на естеството на заболяването, се 
предоставят най-добре в болнични 
заведения.

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

Or. da

Изменение 450
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на възстановяването на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка в 

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

съответствие с настоящата директива, 
болнични грижи означава здравни 
грижи, определени в списък от 
държавата-членка на осигуряване, 
които са ограничени до следните 
области:

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

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

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: 

б) здравни грижи, които са високо 
специализирани и/или изискват 
ползването на разходоинтензивна 
медицинска инфраструктура или 
медицинско оборудване; или

- здравни грижи, които изискват 
ползването на високоспециализирана 
и разходоинтензивна медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване; или 

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

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

Or. en

Обосновка

Разликите между държавите-членки по отношение на правата и клиничните 
практики означават, че ако съществува един единствен списък на ЕС с видовете 
лечение, за които може да се изисква предварително одобрение, той само ще породи 
объркване у пациентите. Пациентите следва да имат възможността да се 
консултират със списък, в който са представени видовете лечение, за които 
националната система на здравеопазване изисква предварително разрешение.

Изменение 451
Colm Burke

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

. За целите на възстановяването на 
разходите за здравно обслужване, 

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

предоставено в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива, 
определението за болнични грижи се 
ограничава до:

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

- здравни грижи, които изискват 
настаняване на въпросния пациент с 
поне една нощувка или здравни грижи, 
които изискват ползването на 
високоспециализирана и 
разходоинтензивна медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване; или

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 включват 
видове лечение, изправящи пациента 
или населението пред особен риск.

- 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. en

Обосновка

Изменението има за цел да допълни първоначалната идея на докладчика с определение 
на болничните грижи, което е всеобщо прието като стандартно определение в 
теорията на управлението на общественото здравеопазване.

Изменение 452
Niels Busk

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на възстановяването на 
разходите за здравно обслужване, 

1. За целите на възстановяването на 
разходите за здравно обслужване, 



PE418.342v01-00 16/92 AM\764106BG.doc

BG

предоставено в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива, 
болнични грижи означава:

предоставено в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива, 
болнични грижи означава:

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

а) 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:

б) здравни грижи, които не изискват
настаняване на пациента с пренощуване 
за поне една нощ, но които:

- здравни грижи, които изискват 
ползването на високоспециализирана и 
разходоинтензивна медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване; или 

- изискват ползването на 
високоспециализирана и скъпо 
струваща медицинска инфраструктура 
или медицинско оборудване; или 

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

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

Or. da

Изменение 453
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от 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 и специализирани грижи 
включват най-малко:

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

а) 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 

б) здравни грижи, които изискват 
ползването на високоспециализирана и 
разходоинтензивна медицинска 
инфраструктура или медицинско 
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списък се ограничава до: оборудване; или здравни грижи, които 
включват видове лечение, изправящи 
пациента или населението пред особен 
риск.

- здравни грижи, които изискват 
ползването на високоспециализирана и 
разходоинтензивна медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване; or

ба) здравни грижи, за които е 
необходимо планиране, за да се запази 
всеобщ достъп, ценова достъпност и 
равна териториална достъпност, да 
се контролират разходите и да се 
предотврати значително разпиляване 
на финансови, технически и човешки 
ресурси. 

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

бб) здравни грижи за пациенти, които 
страдат от хронични заболявания и 
се нуждаят от грижи и/или 
лекарства, които не се доставят от 
обичайните мрежи на 
разпространение и които 
пациентите не могат да вземат сами, 
и следователно трябва да се дават 
или доставят от болнични или 
специализирани звена.

Or. en

Обосновка

С цел постигане на съгласуваност със заглавието на настоящия член, 
специализираните грижи са включени чрез настоящото изменение.

В съответствие със съдебната практика на СЕО, понятието "болнични грижи" е 
тясно свързано с необходимостта от планиране.

Изменение 454
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква -a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) всички здравни грижи, 
предоставени на пациент, при 
наличието на състояние с опасност 
за живота или предвидим от 
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медицинска гледна точка риск за 
трайно увреждане на здравето;

Or. pl

Изменение 455
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква (a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) здравни грижи, които изискват 
настаняване на въпросния пациент с 
поне една нощувка или които са 
определени като такива от 
законодателството на държавите-
членки на осигуряване.

Or. en

Обосновка

Определението за болнични грижи, предоставено от Комисията, не съответства на 
реалната същност на услугите, които се предоставят на практика, като например 
амбулаторната хирургия.  За да бъде отразена тази същност, определението за 
болнични грижи трябва да се основава на определения на държавите-членки на 
осигуряване. 

Изменение 456
Bill Newton Dunn

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Диагностичните изследвания, 
прегледите със скенер и рентгеновите 
снимки, които обикновено се 
съпътстват от амбулаторна 
консултация, се считат за 
извънболнично лечение, ако 
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получаването на предварително 
одобрение би означавало 
необходимост за пациента да 
осъществи допълнително пътуване 
извън граница.

Or. en

Обосновка

Пациентът не може да знае предварително каква ще бъде диагнозата на здравния 
работник. Съобразно съществуващата формулировка пациентът на практика е 
принуден или да търси предварително одобрение за консултацията, както и за 
поставянето на диагноза, или да плати за друго посещение.

Изменение 457
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de
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Изменение 458
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на член 8, параграф 1.

Изменение 459
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение е свързано с предходно изменение на член 8, параграф 1. 
Разликите между държавите-членки по отношение на правата и клиничните 
практики означават, че ако съществува един единствен списък на ЕС с видовете 
лечение, за които може да се изисква предварително одобрение, той само ще породи 
объркване у пациентите. Пациентите следва да имат възможността да се 
консултират със списък, в който са представени видовете лечение, за които 
националната система на здравеопазване изисква предварително одобрение.

Изменение 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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.  
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Изменение 461
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки изготвят и 
редовно актуализират списъците.

Or. hu

Обосновка

При изготвянето на списъците е важно да се преодолеят различията в становищата 
на държавите-членки. В тази връзка препоръчваме на първо място тази задача да е 
от компетентността на държавите-членки и на второ място − от 
компетентността на Комисията, но по различни начини в зависимост от различните 
държави-членки и въз основа на препоръките на държавите-членки.

Изменение 462
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Този списък се изготвя и може 
редовно да се актуализира от 
Комисията. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 

2. Държавата-членка на осигуряване 
решава кои видове здравни грижи се 
считат за болнични грижи в 
съответствие с критериите по 
параграф 1 и уведомява Комисията за 
своето решение.
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19, параграф 3.

Or. sv

Обосновка

Държавите-членки следва да съставят свои собствени списъци въз основа на тези 
критерии що се отнася до това кои видове грижи следва да се считат за болнични и 
да уведомят Комисията за това.  Това е в съответствие с компетентността на 
държавите-членки в сектора на здравеопазването и също така е по-лесно приложимо 
в сравнение с първоначалното предложение за „европейски списък”. 

Изменение 463
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Компетентните органи на 
държавата-членка на осигуряване 
съставят списък с видовете лечение, 
които се считат за болнични или 
специализирани грижи, и уведомяват 
за него Комисията.

Or. en

Обосновка

Предвид факта, че държавата-членка на осигуряване носи отговорност за 
възстановяването на разходите за здравно обслужване, задължение на държавата-
членка на осигуряване е да състави списъка с болнични и специализирани грижи.
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Изменение 464
Karin Jöns

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Съответните национални списъци 
се изготвят от самите държави-
членки. Те се актуализират редовно.

Or. de

Изменение 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Този списък се изготвя и може 
редовно да се актуализира от 
Комисията. Тези мерки, 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. При 
изготвянето на този списък 
Комисията взема предвид 
специалната роля на Европейските 
референтни мрежи, съгласно член 15.

Or. nl
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Изменение 466
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки не могат да 
отказват предоставянето на здравно 
обслужване и трябва да поемат 
изцяло разходите за лечение на 
пациенти при спешни случаи на 
тяхна територия.
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Or. it

Обосновка

Принципът на солидарност предполага, че пациентите трябва да получат всички 
необходими грижи, когато става въпрос за спешни случаи. 

Изменение 468
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 8 – параграфи 3 - 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавата-членка на осигуряване 
предвижда механизъм за 
предварително одобрение за 
възстановяване на разходите от 
системата й за социална сигурност за 
болнични грижи, предоставени в друга 
държава-членка, освен ако:

a) ако здравните грижи бяха 
предоставени на нейна територия, 
разходите биха били понесени от 
системата Й за социална сигурност; 
и

a) здравните грижи на нейна територия
не може да бъдат предоставени 
поради прекалено дългите списъци на 
чакащи; или

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:

аа) трансграничното здравно 
обслужване е най-ефикасният начин 
за организиране на здравни услуги за 
местното население, особено в 
гранични райони; или

i) финансовото равновесие на 
системите за социална сигурност на 
държавите-членки; и/или 

аб) става въпрос за лечение на редки 
заболявания; 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 

ав) грижите са въз основа на договори 
между фондове за здравно осигуряване 
и здравни заведения в чужбина.
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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. 
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.
5. Държавата-членка публикува 
цялата информация, която е от 
значение, относно системите за 
предварително одобрение, въведени в 
съответствие с параграф 3.

5. Държавите-членки приемат 
разпоредби за прилагането, които 
уточняват параграф 3, букви аб) и ав), 
и ги съобщават на Европейската 
комисия.

Or. nl

Обосновка

Предварителното одобрение трябва да бъде основно правило. Въпреки това 
трансграничното здравно обслужване трябва да се разбира от само себе си и да бъде 
лесно достъпно в случаи на прекалено дълги списъци на чакащи („undue delay“), 
пациенти от гранични райони, пациенти с редки заболявания и при здравни грижи, 
предоставяни въз основа на договор. 

Изменение 469
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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изпълнени следните условия:
a) ако здравните грижи бяха 
предоставени на нейна територия, 
разходите биха били понесени от 
системата Й 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:
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. nl

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на член 8, параграф 1.

Изменение 470
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

може да установи предварителното
одобрение като условие за 
възстановяване на разходите за 
болнични или специализирани грижи, 
предоставени в друга държава-членка, 
съобразно даденото от нея самата 
определение в съответствие с 
параграф 1.

(a) ако здравните грижи бяха 
предоставени на нейна територия, 
разходите биха били понесени от 
системата Й 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:
(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. de

Обосновка

В съответствие с предложената директива стационарните грижи в чужбина може 
да бъдат поставени в зависимост от предварително одобрение, ако бъде представена 
ясна информация, че в противен случай биха били накърнени структурите на здравно 
обслужване в съответната държава-членка. При все това, дори и такава информация 
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да не бъде представена, държавите-членки трябва да решават в кои сектори от 
здравното обслужване считат, че е необходимо планиране на нуждите и как да го 
осигурят. 

Изменение 471
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да предвиди общ механизъм за 
предварително одобрение за 
възстановяване на разходите от 
системата й за социална сигурност за 
болнични и специализирани грижи, 
предоставени в друга държава-членка.

а) ако здравните грижи бяха 
предоставени на нейна територия, 
разходите биха били понесени от 
системата Й 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:
(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 
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поддържането на капацитета за 
лечение или компетентността на 
специалистите на територията на 
въпросната държава-членка.

Or. en

Обосновка

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

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

Изменение 472
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от 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 предвиди механизъм за 
предварително одобрение за 
възстановяване на разходите от 
системата й за социална сигурност за 
болнични грижи и други 
специализирани грижи, определени от 
всяка отделна държава-членка.

а) ако здравните грижи бяха 
предоставени на нейна територия, 
разходите биха били понесени от 
системата й 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 
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възпрепятства сериозното
нарушаване или възможността за 
сериозно нарушаване от него на:
(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. en

Обосновка

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

Изменение 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от 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 

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, 
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държава-членка, когато са изпълнени 
следните условия:

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:
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

Възможно е гражданите да възприемат предварителното одобрение като 
ограничаване на правото им на трансгранична мобилност, въпреки че всъщност 
представлява гаранция.

Ако отделният гражданин, а не работещите в сферата на здравеопазването, решава 
кои специалисти ще му предоставят здравно обслужване, не може да се гарантира, 
че това здравно обслужване отговаря на необходимите стандарти за качество и 
безопасност. От основно значение е да се запази настоящото положение, при което 
работещите в областта на здравеопазването вземат решение, за да се избегнат 
случаи на предоставяне на ненужно здравно обслужване. 
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Изменение 474
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от 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 предвиди механизъм за 
предварително одобрение за 
възстановяване на разходите от 
системата ѝ за социална сигурност за 
болнични грижи, предоставени в друга 
държава-членка.

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:
(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.



AM\764106BG.doc 35/92 PE418.342v01-00

BG

Or. sv

Обосновка

Решенията относно здравното обслужване следва основно да бъдат вземани от 
държавите-членки. Това следва да се прилага и за всякакви възможни решения 
относно система за предварително одобрение.

Изменение 475
Niels Busk

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

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.

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:
(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 
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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. da

Обосновка

Самите държави-членки следва да имат възможност да определят критерии за 
предварително одобрение и евентуални съображения за отказ на такова, при условие 
че пациентът получи предложение за лечение в рамките на срок, който е оправдан от 
медицинска гледна точка.

Изменение 476
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 и 3 a (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да възстанови разходите за 
болнични грижи и специализирани 
грижи, определени от държавата-
членка на осигуряване в съответствие 
с параграф 1, предоставени в друга 
държава-членка, при наличието на 
предварително одобрение. 
Държавата-членка на осигуряване 
съобщава предварително и по 
прозрачен начин критериите за отказ 
на предварително одобрение, свързани 
със сериозни причини от общ 
интерес. Предварително одобрение 
може да не бъде предоставено поради 
причини като:

а) ако здравните грижи бяха 
предоставени на нейна територия, 
разходите биха били понесени от 
системата Й за социална сигурност; 

(i) Застрахователят или 
застрахователният орган не разполага с 
доказателства, че съществува клинична 
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и необходимост от лечение;

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:

(ii) Застрахователят или 
застрахователният орган е 
установил, че пациентът няма право 
на съответното лечение;

(i) финансовото равновесие на 
системите за социална сигурност на 
държавите-членки; и/или 

(iii) Застрахователят или 
застрахователният орган счита, че 
съществува клиничен риск за 
пациента или за общественото 
здраве, ако пациентът пътува в 
чужбина, или че съществуващите 
разпоредби за последващи грижи или 
медицинско проследяване във връзка с 
въпросното лечение са 
незадоволителни;

(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. 

(iv) В случаите, когато 
застрахователят или 
застрахователният орган разполага с 
доказателства , че доставчикът на 
здравно обслужване, към когото се е 
ориентирал пациентът за получаване 
на лечение, проявява небрежност или 
върши измами.

3a. Държавите-членки могат също 
така да отхвърлят заявления в 
случаите, когато пациентите могат 
да получат лечение без неоправдано 
забавяне в държавата-членка на 
осигуряване и когато са налице 
доказателства, че мобилността на 
пациента накърнява или вероятно ще 
бъде в ущърб на предоставянето на 
определени видове лечение на 
национално или местно равнище.

Or. en
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Обосновка

Изменението цели да изясни кога предварителното одобрение може да се прилага по 
отношение на заявления за лечение в друга държава-членка, както и причините за 
отказ на предварително одобрение. 

Изменение 477
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да изиска предварително 
одобрение за възстановяване на 
разходите от системата й за социална 
сигурност за болнични и 
специализирани грижи, предоставени в 
друга държава-членка:

а) ако здравните грижи бяха 
предоставени на нейна територия, 
разходите биха били понесени от 
системата й 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:
(i) финансовото равновесие на 
системите за социална сигурност на 
държавите-членки; и/или

а) с цел защита на 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 

б) с цел защита на планирането и 
рационализацията, проведени в сектора 
на здравеопазването, за да се запази 
всеобщ достъп, ценова достъпност и 
равна териториална достъпност, да 
се контролират разходите и да се 
предотврати значително разпиляване 
на финансови, технически и човешки 
ресурси.
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лечение или компетентността на 
специалистите на територията на 
въпросната държава-членка.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че системата за предварително одобрение, целяща на 
пациентите да бъде гарантирано финансово покриване на полученото в друга 
държава-членка лечение, може да остане винаги в сила, независимо от вида здравно 
обслужване. Система за предварително одобрение с тази цел е упомената в 
Регламент  1408/71 и Регламент 883/2004. Следователно формулировката "да 
предвиди механизъм за предварително одобрение" води до заблуда. Настоящото 
изменение съдържа формулировката, използвана в съдебната практика на СЕО.

Изменение 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от 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 предвиди общ 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:

а) ако здравните грижи бяха 
предоставени на нейна територия, 
разходите биха били понесени от 
системата ѝ за социална сигурност; и 

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:

б) целта на системата е да реагира на 
изходящия поток от пациенти, появил се 
в резултат от прилагането на настоящия 
член и да възпрепятства нарушаването
или възможността за нарушаване от 
него на:

(i) финансовото равновесие на 
системите за социална сигурност на 
държавите-членки; и/или 

(i) финансовото равновесие на 
системите за социална сигурност на 
държавите-членки; и/или 
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(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.

(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. da

Изменение 479
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква (б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато се счита за целесъобразно с 
цел предотвратяване на по-
нататъшното разпространяване на 
мултирезистентни бактерии.

Or. sv

Изменение 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящата директива не 
съдържа разпоредба, която изисква 
от доставчиците на здравно 
обслужване и/или от системите на 
здравеопазване да приемат за 
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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

Ползването на здравно обслужване в чужбина от отделни пациенти може да окаже 
въздействие върху планирането, организацията и финансовата устойчивост на 
системите на здравеопазване не само в държавата-членка на осигуряване, но също и 
на държавата-членка на местолечение, и на държавите-членки следва да бъде 
позволено да предприемат мерки, за да се гарантира, че потокът от пациенти от 
други държави-членки няма да бъде в ущърб на други пациенти.

Изменение 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При всички случаи предварително 
одобрение се дава, когато пациентът 
се нуждае от медицинско лечение, 
което обикновено се предвижда от 
системата за социално осигуряване на 
държавата-членка на осигуряване, и 
лечението не може да бъде осигурено 
в държавата-членка на осигуряване в 
рамките на срок, оправдан от 
медицинска гледна точка, както е 
посочено в Регламент 1408/71 и 
Регламент 883/2004.

Or. en

Обосновка

Тук е важно да се посочи, че обхватът на настоящия член е ограничен в резултат от 
прилагането на регламенти 1408/71 и 883/2004.
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Изменение 482
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от 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. Изискването за предварително 
одобрение следва да се ограничи до 
онова, което е необходимо и 
пропорционално, за да се позволи на 
държавата-членка на осигуряване да
организира и предостави безопасно, 
висококачествено здравно обслужване 
на своята територия в съответствие 
с принципите на всеобщ достъп, 
солидарност, ценова достъпност, 
равна териториална достъпност и 
демократичен контрол, и да не се 
явява средство за произволна 
дискриминация.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че системата за предварително одобрение, целяща на 
пациентите да бъде гарантирано финансово покриване на полученото в друга 
държава-членка лечение, може да остане винаги в сила, независимо от вида здравно 
обслужване. Система за предварително одобрение с тази цел е упомената в 
Регламент  1408/71 и Регламент 883/2004. Следователно формулировката "да 
предвиди механизъм за предварително одобрение" води до заблуда. Настоящото 
изменение съдържа формулировката, използвана в съдебната практика на СЕО.

Изменение 483
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Системата за предварително 4. Системата за предварително 
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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.

одобрение не се явява средство за 
произволна дискриминация.

Or. en

Обосновка

Думите "необходимо" и "пропорционално" не са ясни от правна гледна точка и биха 
могли да доведат до други дела в СЕО.

Изменение 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от 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 не се явява средство за 
произволна дискриминация. 

Or. da

Изменение 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от 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 

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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средство за произволна дискриминация.

Or. es

Обосновка

Целта на това изменение е да се гарантира съответствие с предходното изменение 
на същи параграф.

Изменение 486
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от 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 се ограничава до онова, 
което е необходимо и пропорционално,
и не се явява средство за произволна 
дискриминация.

Or. sv

Изменение 487
Niels Busk

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от 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 се ограничава до онова, 
което е необходимо и пропорционално,
и не се явява средство за произволна 
дискриминация.

Or. da
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Изменение 488
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от 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 съгласно параграф 1 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.

Or. nl

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на член 8, параграф 1.

Изменение 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от 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 се прилага без да засяга член 
3, параграф 2 и 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.

Or. nl
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Изменение 490
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от 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 за избягването на 
такова въздействие, да се основава на 
справедливи, ясни и прозрачни 
критерии и да не се явява средство за 
произволна дискриминация.

Or. en

Обосновка

Ако държавите-членки изберат въвеждането на предварително одобрение, това 
трябва да се основава на справедливи, ясни и прозрачни критерии. Възникналата така 
система следва да бъде функционална и бърза и не бива да води до неоправдано дълго 
време на изчакване за пациентите (неоснователно забавяне).

Изменение 491
Bill Newton Dunn

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от 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 за избягването на 
такова въздействие и да не се явява 
средство за произволна дискриминация. 
Настоящата директива е в услуга на 
правото на пациента да избере 
трансгранично здравно обслужване. 
Изискването за предварително 
одобрение е изключение, не правило. 
Пациентите, които възнамеряват да 



AM\764106BG.doc 47/92 PE418.342v01-00

BG

изберат трансгранично здравно 
обслужване, следва да уведомят 
националния орган по здравеопазване, 
в случай на възникнали ограничения. 
Отделни случаи или малък брой 
пациенти, които избират 
трансгранично здравно обслужване, е 
малко вероятно да се превърнат в 
заплаха за доброто функциониране на 
националната система на 
здравеопазване или за нейните 
финанси. Държавите-членки трябва 
да направят общественодостъпни 
своите критерии за предварително 
одобрение и да правят ясно 
разграничение между медицински, 
административни и финансови 
фактори.

Or. en

Обосновка

В предходни изменения на проекта на директива относно предварителното одобрение 
се споменава намеса на държавата само ако са засегнати стратегически интереси, а 
не във всеки отделен случай. Нещо повече, тъй като възстановяването на средства е 
ограничено до разходите за лечение, одобрено от държавата, рутинното 
предварително одобрение би било допълнително и ненужно бреме от гледна точка на 
ресурсите, а и би било свързано с потенциални вреди за пациентите. С цел постигане 
на яснота за пациентите, настоящото изменение установява ясен минимален 
стандарт в съответствие с основните предпазни клаузи за държавите-членки.

Изменение 492
John Bowis

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от 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 

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 
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средство за произволна дискриминация. средство за произволна дискриминация 
или пречка за свободното движение 
на хора. В съответствие с 
процедурите на даване на направление 
в държавата-членка на осигуряване, 
пациентите, страдащи от редки 
заболявания, следва да имат правото 
да избират къде да търсят достъп до 
здравни услуги без предварително 
одобрение.

Or. en

Изменение 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В случаите, когато предварително 
одобрение е поискано и получено, 
държавата-членка на осигуряване 
гарантира, че от пациента се очаква 
да заплати авансово само разходите, 
които би трябвало да заплати 
авансово, ако здравните грижи се 
полагат в рамките на системата на 
здравеопазване на държавата-членка 
на осигуряване. Държавите-членки 
следва да се стремят към преки 
трансфери на средства между 
финансиращата страна и 
доставчиците на здравни грижи за 
всички други разходи.

Or. en
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Изменение 494
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Системите за предварително 
одобрение и всякакви ограничения по 
отношение на правата на 
пациентите при трансгранично 
здравно обслужване не могат да имат 
общ характер, а трябва във всеки 
отделен случай да се прилагат за 
специфични методи на лечение.

Or. sv

Обосновка

С цел да се улесни определянето на това кои предварителни одобрения са в 
съответствие с член 8, параграф 3, буква а) и/или буква б), важно е да се уточни за 
кои методи на лечение се изисква предварително одобрение. Това увеличава правната 
сигурност и намалява възможностите за неправилно тълкуване. Това може да донесе 
полза основно на държавите-членки, тъй като по този начин те избягват бъдещи 
съдебни производства и са в състояние да предоставят по-ясна информация на 
своите граждани.

Изменение 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от 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 3.
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Or. es

Изменение 496
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от 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 публикува цялата 
информация, която е от значение, 
относно системите за предварително 
одобрение, въведени в съответствие с 
параграф 1.

Or. nl

Обосновка

 Вж. обосновката към изменението на член 8, параграф 1. 

Изменение 497
Gyula Hegyi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Ако националното 
законодателство на държавата-
членка на осигуряване обвързва 
финансирането на здравните грижи 
за осигурените пациенти като 
използва здравните грижи на 
местонахождението на публично 
финансирания доставчик на здравни
услуги, държавата-членка на 
осигуряване се задължава да 
възстанови само разходите за 
предоставени грижи в държавата-
членка на местолечение, което 
пациентът е получил при същите 
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условия като осигурените лица в 
държавата-членка на местолечение.

Or. hu

Обосновка

Осигурените лица, които ползват здравно обслужване в други държави-членки могат 
да изискват поемането на разходите за здравно обслужване, предоставено от частен 
оператор в държавата-членка на местолечение, от държавата-членка на 
осигуряване, дори ако те не биха имали право да изискват поемането на разходите за 
подобно обслужване в държавата-членка на осигуряване.

Изменение 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. В държавите-членки, които имат 
универсална система на обществено 
здравеопазване, свободата на избор на 
пациентите, които желаят да 
използват тази система, се регулира 
от нормативната и процедурна рамка 
на държавата-членка на 
местолечение с оглед 
необходимостта да се гарантира, че 
не съществува положителна 
дискриминация по отношение на 
пациентите от други страни. 

Or. es

Обосновка

Правата и правната рамка трябва да са еднакви за всички пациенти, на които се 
предоставя лечение в определена страна.
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Изменение 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. При всяко заявление за одобрение 
на получаване на здравно обслужване в 
друга държава-членка от страна на 
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

Нов параграф 5 в съответствие с изменението, с което се заличава параграф 2 от 
този член. Предложението за директива влиза в противоречие с действащите норми 
за координация на системите на социално осигуряване. Ако директивата и 
регламентът се припокриват, ще бъде възможно установяването на две паралелни 
системи за трансгранични здравни грижи, като съществува възможността 
пациентите да изберат едната или другата. По такъв начин предложението създава 
правна несигурност.

Изменение 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Държавата-членка на осигуряване 
предварително и в условия на 
прозрачност изяснява критериите за 
отказ на предварително одобрение, 
основаващи се на важни съображения 
от общ интерес.
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Or. es

Обосновка

Предложението за директива може да породи неравенство в отношението към 
различните пациенти. В някои държави-членки здравните услуги са организирани 
така, че не се признава правото на възстановяване на разходите за здравни грижи, 
предоставени извън определената рамка. Въвеждането на това право за малка част 
от пациентите би породило неравенство в сравнение с мнозинството пациенти. 
Разширяването на това право, така че да обхване всички пациенти, би наложило 
системата на здравеопазване на държавата-членка да бъде  реорганизирана на 
основа, различна от основата, на която системата е функционирала до този момент.  
Става въпрос за изключителна компетентност на държавите-членки.

Изменение 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Текст, предложен от 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 в съответствие със заличаването на параграф 2. Предлага се да се 
възложи на националните здравни органи да гарантират (чрез предварително 
одобрение), че на гражданите се предоставя здравно обслужване от здравни 
специалисти и в  центрове, отговарящи на необходимите стандарти за качество и 
безопасност.  От основно значение е да се запази положението, при което 
работещите в сферата на държавното здравеопазване вземат решения относно 
необходимостта пациентите да получат здравно обслужване в други държави-
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членки, така че да се избегнат случаи на предоставяне на ненужно здравно 
обслужване.

Изменение 502
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Системата на предварително 
одобрение не се прилага в случаи на 
остри заболявания и спешни случаи, 
които не търпят отлагане във 
времето. От изискването за 
предварително одобрение следва да 
бъде освободено и преместването от 
една болница в друга, намираща се в 
друга държава-членка.

Or. de

Обосновка

При остри заболявания предварителното одобрение не може да се приложи на 
практика. Спешните случаи трябва да се разглеждат отделно, тъй като в тези 
случаи не може да се изисква предварително одобрение. Също така и за пациенти, 
които са стационарно настанени в дадена болница, обикновено е невъзможно да се 
изчаква, докато бъдат поети разходите.

Изменение 503
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавата-членка на 
местолечение може да предприема 
подходящи мерки, с цел да реагира на 
входящия поток от пациенти и да 
предотврати нарушаването или 
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евентуалното нарушаване вследствие 
на този поток на планирането и 
рационализацията, провеждани в 
болничния сектор с цел избягването 
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 
съответната държава-членка. 
Държавата-членка на местолечение 
се въздържа от дискриминация въз 
основа на националността и 
гарантира, че мерките за 
ограничаване на свободното движение 
се ограничават до необходимото и 
пропорционалното за целта.  
Държавата-членка на местолечение 
уведомява за тези мерки Комисията.

Or. en

Обосновка

Член 5 от настоящата директива определя отговорностите на държавите-членки на 
местолечение в случай на трансгранично здравно обслужване.  Въпреки че мерките за 
контрол на потока от пациенти от страна на държавата-членка на осигуряване са 
описани другаде (в член 8), настоящата директива не урежда възможностите за 
държавите-членки на местолечение да контролират големи потоци от пациенти, 
които могат да засегнат функционирането на тяхната система на здравеопазване и 
възможностите за поемане на отговорностите им в областта на здравеопазването.
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Изменение 504
Jules Maaten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Предварително одобрение не се 
изисква за пациентите с редки 
заболявания.

Or. en

Обосновка

В контекста на глобален недостиг на знания и експертен опит на национално 
равнище, на пациентите, страдащи от редки заболявания - както диагностицирани, 
така и недиагностицирани, следва да се признае правото да избират къде да ползват 
здравно обслужване, без предварително одобрение. На тези пациенти следва да се 
признае и правото тези грижи, често скъпи, да бъдат изцяло плащани от държавата 
на произход директно на държавата на предоставяне на обслужване (без да се налага 
авансово плащане), дори и особено когато обслужването, от което се нуждаят, не 
съществува в държавата на осигуряване, тъй като това често е причината, поради 
която им се налага да пътуват в чужбина.

Изменение 505
Jules Maaten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Предварително одобрение не се 
изисква за пациентите, които са 
включени в списък с чакащи лечение 
хора в държавата-членка на 
осигуряване и се нуждаят спешно от 
грижи. 

Or. en
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Обосновка

Пациенти, които са включени в списък с чакащи лечение в държавата си на произход и 
се нуждаят спешно от грижи, следва да имат правото да търсят своевременно 
лечение в друга държава-членка, без да се изисква предварително одобрение. Следва да 
им бъде признато правото полаганите за тях грижи, често скъпи, да бъдат изцяло 
плащани от държавата на произход директно на държавата на предоставяне на 
обслужване (без да се налага авансово плащане).

Изменение 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Специализирани грижи в болнични 

заведения, които са част от 
висококачествени медицински 

центрове
1. Комисията и държавите-членки 
насърчават болничните заведения, 
които са част от висококачествени 
медицински центрове да координират 
своите дейности, не на последно 
място с оглед на създаване на база 
данни за пациенти, предоставяща 
информация относно наличността на 
здравно обслужване в тези болнични 
заведения, и съдействат за 
създаването на мрежи, необходими за 
професионален обмен и обмен на 
информация, ползване на 
високотехнологично оборудване на 
ротационен принцип, както и обмена 
на добри практики в областта на 
лечението на пациентите. 
2. Държавите-членки определят 
националните органи за оценка на 
характеристиките на заболяванията 
на пациентите и необходимостта от 
специализирани грижи и за изготвяне 
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на списъци за предварително 
одобрение с цел лечение във 
висококачествени медицински 
центрове в държава-членка, различна 
от държавата на местоживеене на 
пациента. Националните органи 
работят, като тясно координират 
дейността си с тези регионални и 
местни органи, които могат да 
съществуват. Държавата-членка, в 
която се намира съответният 
център, впоследствие предоставя 
средствата, необходими за плащане 
на разходите за лечението, за което е 
било получено предварително 
одобрение.

Or. it

Обосновка

Регулирането и насърчаването следва да вървят ръка за ръка, за да се установят 
болнични заведения, които са част от висококачествени медицински центрове и за да 
се координират техните дейности.

Изменение 507
Jules Maaten

Предложение за директива
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Европейски омбудсман

Определя се Европейски омбудсман, 
който ще разглежда жалби на 
пациенти във връзка с 
предварителното одобрение, 
качеството на лечение и 
плащанията.

Or. en
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Обосновка

Пациентите следва да имат правото гласът им да бъде чут на равнището на ЕС, 
когато имат оплаквания във връзка с важни въпроси като предварителното 
одобрение, качеството на лечение и плащанията.

Изменение 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от 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 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, изплащането или
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. 

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

3. Държавите-членки определят 
предварително и по прозрачен начин 
критериите за отказ на предварително 
одобрение упоменато в член 8, 
параграф 2.

4. При определянето на сроковете за 
обработване на заявленията за ползване 
на здравно обслужване в друга държава-
ч л е н к а ,  държавите-членки вземат 
предвид:

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

а) конкретното патологично състояние, а) конкретното патологично състояние,

б) степента на болка, понасяна от 
пациента, 

б) степента на болка, понасяна от 
пациента, 

в) естеството на увреждане на пациента, 
както и 

в) естеството на увреждане на пациента, 
както и 

г) способността на пациента да 
извършва професионална дейност.

г) способността на пациента да 
извършва професионална дейност.

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.

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

Or. fr

Обосновка

Принципът за върховенството на Регламент № 1408/71 е посочен в член 8, параграф 3. 
Трябва да се гарантира съгласуваността на този член с измененията на член 8.

Трябва да се уточни на какви документи може да се основава административното 
преразглеждане.
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Изменение 509
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от 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 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).

заличава се

Or. hu

Обосновка

Считаме, че цитираните членове от Регламент (ЕО) № 1408/71 адекватно регулират 
въпроса относно забраната за отхвърляне на заявления за одобрение. Подробното им 
излагане тук е излишно и всъщност увеличава несигурността, свързана с две отделни 
процедури за одобрение, които Комисията възнамерява да въведе (проект на 
директива и регламенти за координация на социалната сигурност). Член 3 следва да 
установи взаимовръзката между тези два инструмента.
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Изменение 510
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от 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 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 22, параграф 1, буква в) и член 
22, параграф 2 от Регламент 1408/71, 
покриването на разходите за здравно 
обслужване, направени на територията 
на друга държава-членка, и другите 
условия и формалности, посочени в 
член 6, параграф 1, се основават на 
обективни, недискриминиращи 
критерии. Във всеки случай когато са 
изпълнени условията на член 22, 
параграф 1, буква в) и член 22, параграф 
2 от Регламент 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).

Or. en

Обосновка

Съгласно член 152 от Договора за ЕО, от изключителната компетентност на 
държавите-членки е да решат по какъв начин да организират и финансират своите 
системи на здравеопазване и това включва компетенциите им да създават схеми за 
предварително одобрение за болнично лечение в чужбина, в съответствие със 
съдебната практика на Съда на Европейските общности. Отново, предложението на 
Комисията за схеми за предварително одобрение надхвърля съдебната практика на 
Съда на Европейските общности и също е необходимо да бъде отхвърлено.
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Изменение 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от 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 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

Целта на изменението е да се постигне по-голяма правната яснота между 
директивата и регламента.
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Изменение 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от 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 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. До датата на 
влизане в сила на Регламент (ЕО) № 
883/2004 се прилага правилото, че 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 
системите за социална сигурност, 
упоменати в член 3, параграф 1, буква 
е). От датата на влизане в сила на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 се прилага 
правилото, че във всеки случай когато 
са изпълнени условията на член 20 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004, на 
осигурено лице винаги се дава 
разрешение по силата на 
регламентите относно 
координацията на системите за 
социална сигурност, упоменати в член 
3, параграф 1, буква е).

Or. nl
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Изменение 513
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки могат да 
ограничават избора на доставчик или 
да прилагат други национални 
механизми на планиране, като 
например условия, критерии и 
регулаторни и административни 
формалности например по 
отношение на правилата за ползване 
на публичните фондове за здравно 
обслужване.  Последните могат да 
бъдат прилагани и спрямо 
трансграничното извънболнично 
здравно обслужване, при положение 
че се спазват свободите на 
вътрешния пазар и че всякакви 
подобни ограничения по отношение 
на достъпа до извънболнично здравно 
обслужване зад граница са 
необходими, пропорционални и 
недискриминационни.

Or. sv

Обосновка

 С оглед на факта, че здравното обслужване е от компетентността на държавите-
членки, важно е директивата да признава тяхното право да избират видовете грижи, 
формата на тези грижи и кои грижи следва да се финансират от публичните 
фондове. Правилата не трябва да са дискриминационни, а критериите трябва да са 
ясни и предварително известни.
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Изменение 514
Colm Burke

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от 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 срок, който не бива да надвишава 
петнадесет календарни дни.

Or. en

Обосновка

Пациентите не бива да се сблъскват с неоснователни административни забавяния 
при обработката на техните заявления.  В тази връзка е важно да се гарантира, че 
тези забавяния не възникват, като се установят ясни срокове, които като цяло не 
бива да се превишават.

Изменение 515
John Bowis

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от 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 разумни, предварително определени 
и оповестени от държавите-членки 
срокове. Спешните случаи и 
индивидуалните особености на 
случаите се вземат под внимание при 
обработката на такива заявления.

Or. en
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Изменение 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от 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 según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Изменение 517
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато съществуват правила в 
дадена държава-членка, съгласно 
които разходите за обслужването, 
предоставено от частен доставчик, 
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който финансира част от своите 
дейности чрез частно здравно 
осигуряване, не се поемат от 
публични фондове, държавите-членки 
могат да решат тези правила да се 
прилагат също така и за 
трансграничното здравно обслужване 
с цел да се избегне дискриминация 
спрямо доставчиците на здравно 
обслужване въз основа на тяхната 
държава-членка на местонахождение. 

Or. sv

Обосновка

 С оглед на факта, че здравното обслужване е от компетентността на държавите-
членки, важно е директивата да признава тяхното право да избират видовете грижи, 
формата на тези грижи и кои грижи следва да се финансират от публичните 
фондове. Правилата не трябва да са дискриминационни, а критериите трябва да са 
ясни и предварително известни.

Изменение 518
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от 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. de
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Изменение 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от 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 5а). 
Следователно се заличава, за да се избегне повторение.

Изменение 520
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl
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Изменение 521
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки определят 
предварително и по прозрачен начин 
критериите за отказ на предварително 
одобрение.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 152 от Договора за ЕО, от изключителната компетентност на 
държавите-членки е да решат по какъв начин да организират и финансират своите 
системи на здравеопазване и това включва компетенциите им да създават схеми за 
предварително одобрение за болнично лечение в чужбина, в съответствие със 
съдебната практика на Съда на Европейските общности. Отново, предложението на 
Комисията за схеми за предварително одобрение надхвърля съдебната практика на 
Съда на Европейските общности и също е необходимо да бъде отхвърлено.

Изменение 522
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При всички случаи, 
предварителното одобрение се 
предоставя, когато заинтересованото 
лице не може да получи въпросното 
лечение в държавата-членка на 
осигуряване в рамките на срок, който 
е оправдан от медицинска гледна 
точка, като се вземе предвид 
текущото му здравословно състояние 
и вероятното развитие на 
заболяването му.
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Or. en

Обосновка

Принципът "неоснователно забавяне" следва да се включи в директивата, тъй като 
той е неразделна част от съдебната практика. Принципът следва да се формулира в 
съответствие с формулировката в Регламент 883/2007 (член 22.2) и предварително 
одобрение трябва да се предостави при неоснователно забавяне. Еднаквите критерии 
в директивата и в регламента ще опростят координацията и прилагането на двете 
системи и ще повишат правната сигурност.

Изменение 523
John Bowis

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки могат да 
предлагат на пациентите доброволна 
система за предварително 
уведомяване, при която след 
предварителното уведомяване 
пациентът получава ваучер за 
максимално възстановимите разходи. 
Този ваучер може да се занесе в 
болницата на лечението и след това 
възстановяването се прави директно 
от държавата-членка на осигуряване.

Or. en

Изменение 524
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки могат да 
предложат на пациентите 
доброволна система за предварително 
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одобрение, при която след 
предварителното одобрение 
пациентът получава ваучер за услуги, 
в който се посочват леченията, 
чиито разходи могат да бъдат 
възстановени и тяхната 
действителна стойност. Ваучерът за 
услуги се използва в болничното 
заведение на местолечение, а 
впоследствие държавата-членка на 
осигуряване директно възстановява 
разходите.

Or. fi

Изменение 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки на осигуряване 
гарантират, че от пациентите, 
получили предварително одобрение за 
ползване на здравно обслужване в 
чужбина, ще се изисква да извършат 
авансови или допълнителни плащания 
на системите и/или доставчиците на 
здравно обслужване в държавата-
членка на местолечение само ако 
това би било наложително в самата 
държава-членка на осигуряване.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки са длъжни да улеснят мобилността на пациентите в случаите, 
когато това е целесъобразно, и да гарантират равен достъп до здравно обслужване в 
чужбина. Следователно те също така трябва да отстранят всички практически 
пречки пред пациентите, които желаят да ползват здравно обслужване в чужбина, 
като например необходимостта от извършване на авансови или допълнителни 
плащания на системите или доставчиците на здравно обслужване в държавата-
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членка на местолечение.

Изменение 526
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки могат да 
предложат на пациентите 
доброволна система за предварително 
одобрение, съгласно която
държавата-членка на осигуряване 
плаща директно на доставчика на 
здравно обслужване в друга държава-
членка.

Or. sv

Обосновка

Въпросът дали пациентите следва да могат да търсят здравно обслужване в друга 
държава-членка следва никога да не зависи от това дали самите пациенти могат да 
си позволят поемането на разходите. Следователно следва да съществува система за 
преки плащания между държавите-членки и доставчиците на здравно обслужване.

Изменение 527
John Bowis

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от 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,
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б) степента на болка, понасяна 
от пациента,
в) естеството на увреждане на 
пациента, както и
г) способността на пациента да 
извършва професионална дейност.

Or. en

Изменение 528
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от 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. de
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Изменение 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от 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

Обосновка

В съответствие с изменението на член 9, параграф 2.

Изменение 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. При определянето на сроковете за 
обработване на заявленията за ползване 
на здравно обслужване в друга държава-
членка, в съответствие с принципа на 
„поредност и спешност”, държавите-
членки вземат предвид:

Or. da
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Обосновка

С цел да се поясни, че основният принцип на „поредност и спешност” следва да се 
прилага в съответствие с изменението на член 1.

Изменение 531
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. При определянето на сроковете за 
обработване на заявленията за ползване 
на здравно обслужване в друга държава-
членка, държавите-членки вземат 
предвид и определят критерии, 
посредством които те оценяват:

Or. en

Обосновка

Когато вземат предвид здравословното състояние, степента на болка, естеството 
на увреждане и способността за осъществяване на професионална дейност, 
държавите-членки следва, доколкото това е възможно, да установят срок въз основа 
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на критерии, с които пациентите са запознати предварително.

Изменение 533
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) конкретното патологично състояние, a) конкретното патологично състояние и 
социалното положение,

Or. nl

Изменение 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква (a a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) спешността на лечението,

Or. en

Обосновка

При много заболявания е възможно пациентът да не изпитва болка, но те може да 
изискват спешно лечение.

Изменение 535
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) възможността лечението да се 
провежда в страната на 
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местоживеене без рискове за 
пациента, 

Or. pl

Обосновка

Всяка държава-членка следва, преди всичко, да гарантира предоставянето на лечение 
на своята собствена територия, но също така тя следва редовно да предоставя
информация относно решенията и съответните средства за тяхното обжалване.

Изменение 536
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) формалната акредитация на 
доставчика на здравно обслужване. 

Or. it

Обосновка

Акредитацията е един от ключовите въпроси за разглеждане от  лицата, които 
търсят здравно обслужване, предоставяно от специализирани доставчици извън 
тяхната държава на осигуряване.

Изменение 537
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки редовно 
предоставят информация относно 
средствата за обжалване на взетите 
решения.
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Or. pl

Обосновка

Всяка държава-членка следва, преди всичко, да гарантира предоставянето на лечение 
на своята собствена територия, но също така тя следва редовно да предоставя 
информация относно решенията и съответните средства за тяхното обжалване.

Изменение 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. С оглед на затрудненията, които 
срещат някои системи на 
обществено здравеопазване по 
отношение на точното определяне на 
разходите за всички видове услуги и 
лечение, следва да се предостави 
период от четири години след 
приемането на настоящата 
директива с оглед изчисляване на 
разходите и сравняване на 
предлаганите услуги, тъй като 
съществуват значителни различия 
между отделните страни.

Or. es

Обосновка

В много държави-членки, в които съществуват универсални системи на безплатно 
обществено здравеопазване (включващи и лекарствените средства), правителствата 
ще трябва да създадат паралелна система за получаването на средства.



PE418.342v01-00 80/92 AM\764106BG.doc

BG

Изменение 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Системите за подаване на 
заявление за предварително одобрение 
трябва да бъдат на разположение - на 
подходящо равнище - на 
администрацията на здравните 
служби на държавата-членка и 
трябва да бъдат достъпни и 
прозрачни за пациентите. Правилата 
за подаване на заявление и отказ на 
предварително одобрение трябва да се 
знаят преди подаването на заявление, 
така че то да се осъществява по 
справедлив и прозрачен начин.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира достъпността на системите за подаване на заявление за 
предварително одобрение.

Изменение 540
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от 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 

5. Държавите-членки гарантират, че 
всички административни или 
медицински решения по отношение на 
ползването на здравно обслужване в 
друга държава-членка подлежат в 
зависимост от случая на медицинска 
експертиза или административно 
преразглеждане и могат да бъдат 
обжалвани в рамките на съдебен процес, 



AM\764106BG.doc 81/92 PE418.342v01-00

BG

временни мерки. което включва разпореждането на 
временни мерки. 

Or. fr

Изменение 541
Maria Berger

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от 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.

5. Държавите-членки гарантират, че 
всички административни решения по 
отношение на ползването на здравно 
обслужване в друга държава-членка, по-
специално отказът на 
предварителното одобрение, посочено 
в член 8, параграф 3, подлежат на 
административно преразглеждане и 
могат да бъдат обжалвани в рамките на 
съдебен процес, което включва 
разпореждането на временни мерки.

Or. de

Изменение 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от 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.

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. Държавите-членки 
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спомагат за установяването на схема 
за международно извънсъдебно 
уреждане на спорове, възникващи при 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване.

Or. es

Обосновка

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.

Изменение 543
Bill Newton Dunn

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Независимо от избраната 
система, процедурата за обжалване 
трябва да бъде подходяща за целта и 
достъпна за всички, т.е. открита, 
бърза, евтина, независима и достъпна 
за болен човек или човек с увреждане, 
чийто първи език може да не е този 
на държавата-членка. Критериите за 
вземане на решения при обжалване 
трябва да бъдат направени 
обществено достояние.

Or. en

Обосновка

Някои от съществуващите процедури за обжалване са твърде строги: например в 
Обединеното кралство единственият официален начин за обжалване включва съдебно 
преразглеждане, което е бавно, скъпо и свързано с усилия. С цел постигане на яснота 
за пациентите, настоящото изменение установява ясен минимален стандарт в 
съответствие с основните предпазни клаузи за държавите-членки.
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Изменение 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите-членки насърчават 
мерки и проекти, които имат за цел 
да гарантират, че на пациентите се 
предоставя езикова помощ и 
информация относно лечението по 
време на престоя им в болничното 
заведение.

Or. it

Обосновка

За пациентите е важно да разбират начина на провежданото лечение, не на последно 
място тъй като това би им позволило да дадат своето съгласие, след като са били 
осведомени, за лечението, което предстои да им се предостави.

Изменение 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от 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 
получаването на здравни грижи в друга 
държава-членка. Тази информация 
включва по-специално:

• списък на здравните грижи, 
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обхванати от здравната система на 
държавата-членка на осигуряване, и 
процента на възстановяване или 
поемане на разходите;
стандартите за качество и 
сигурност, приложими в държавата-
членка на лечение;
• наличност, цени, сертификати за 
качество и рискове, произтичащи от 
предоставените здравни грижи, 
както и информация относно 
застрахователното покритие и 
относно всяко друго средство за лична 
или колективна защита в рамките на 
професионалната отговорност на 
доставчиците на здравни услуги в 
държавата-членка на лечение;
• списък на доставчиците на услуги, 
признати от компетентните органи 
на държавата-членка на лечение;
• права на пациентите, процедурите 
за достъп до тези права и 
механизмите за обжалване и 
обезщетение в случай на лишаване от 
тези права;
• приложимите условия и предпоставки, 
когато inter alia е причинена вреда 
вследствие на предоставянето на
трансгранично здравно обслужване.

Държавите-членки гарантират, че 
тази информация отговаря на 
съображения, свързани с 
общественото здраве , и е 
безпристрастна, обективна и 
изчерпателна.

2. Посочената в параграф 1 информация 
е лесно достъпна, включително и чрез 
електронни средства, и включва 
информация относно правата на 
пациента, процедурите за ползване на 
тези права и системите за обжалване 
и компенсация в случай, че 
пациентът е бил лишен от 
съответните права.

2. Посочената в параграф 1 информация 
е лесно достъпна, включително и чрез 
електронни средства, и се събира в 
съответствие с механизмите за 
сътрудничество, определени в член 13.



AM\764106BG.doc 85/92 PE418.342v01-00

BG

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, 
Комисията може да разработи 
стандартен общностен формат за 
предварителната информация, посочена 
в параграф 1.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е в директивата да се определи каква минимална информация трябва да 
се предоставя на пациентите, които отиват да бъдат лекувани в друга държава-
членка, така че да се гарантира оптимална сигурност на пациентите. Също така 
трябва да се припомнят принципите, прилагащи се за информация относно здравното 
обслужване. 

Изменение 546
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от 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 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 
получаването на здравни грижи в друга 
държава-членка, включително 
информация относно това как се 
определят правата на пациентите, 
относно процедурите за ползване на 
тези права и системите за обжалване 
и компенсация, в случай че 
пациентът е бил лишен от 
съответните права, и за приложимите 
условия и предпоставки, когато inter alia 
е причинена вреда вследствие на 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване. Държавите-
членки следва да се консултират със 
заинтересованите страни, за да 
гарантират яснота и достъпност на 
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информацията.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели постигането на яснота, като слива параграфи 1 и 2.  
Важно е също така да се осъществяват консултации с групите пациенти и другите 
заинтересовани страни, за да се гарантира, че информацията е лесноразбираема.

Изменение 547
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от 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 
получаването на здравни грижи в друга 
държава-членка. В информацията за 
трансграничните грижи се прави 
ясно разграничение между правата, 
които пациентите имат по силата 
на настоящата директива, и 
правата, произтичащи от 
регламентите относно 
координацията на схемите за 
социална сигурност, посочени в член 
3, параграф 1, буква е).

Or. en

Обосновка

Ако пациент по собствено желание е избрал лечение в друга държава-членка, неговите 
права за получаване на компенсации, последващо лечение и др. са различни от тези 
съобразно Регламента за координация на системите за социално осигуряване, тъй 
като процедурата за вземане на решение е различна. Важно е потенциалните 
пациенти да са съвсем наясно по отношение на различните елементи на отговорност 
и риск.
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Изменение 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от 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 
собствената държава-членка.

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 549
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки на осигуряване 
гарантират, че са налице механизми за 
предоставяне на пациентите, при 
поискване, на информация относно 

1. Държавите-членки на осигуряване 
гарантират, че са налице механизми за 
предоставяне на пациентите, при 
поискване, на информация относно 
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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.

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. Държавите-
членки гарантират, че тази 
информация е независима, пълна и 
безпристрастна. 

Or. en

Обосновка

Пациентите имат правото да получават висококачествена информация, за да 
направят информиран избор. 

Изменение 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от 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 
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. В информацията 
за трансграничните грижи се прави 
ясно разграничение между правата, 
които пациентите имат въз основа 
на настоящата директива и правата, 
произтичащи от регламентите 
относно координацията на 
системите за социална сигурност 
съгласно член 3, параграф 1, буква е).

Or. nl
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Изменение 551
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от 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 
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. Организациите на 
пациенти може също да участват в 
сътрудничеството с компетентните 
национални органи в процеса на 
предоставяне и разпространяване на 
информация за пациентите.

Or. en

Обосновка

Организациите на пациентите са ценен ресурс за оказване на подкрепа на 
националните компетентни органи, които участват в процеса на предоставяне и 
разпространяване на информация директно до пациентите.

Изменение 552
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочената в параграф 1 
информация е лесно достъпна, 
включително и чрез електронни 
средства, и включва информация 

заличава се
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относно правата на пациента, 
процедурите за ползване на тези 
права и системите за обжалване и 
компенсация в случай, че пациентът е 
бил лишен от съответните права.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с предходно изменение на член 10, параграф 1, 
където двата параграфа са слети с цел постигане на яснота.

Изменение 553
Evangelia Tzampazi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочената в параграф 1 информация 
е лесно достъпна, включително и чрез 
електронни средства, и включва 
информация относно правата на 
пациента, процедурите за ползване на 
тези права и системите за обжалване и 
компенсация в случай, че пациентът е 
бил лишен от съответните права.

2. Посочената в параграф 1 информация 
е лесно достъпна, включително и чрез 
електронни средства, публикува се във 
формат, достъпен за хора с 
увреждания, и включва информация 
относно правата на пациента, 
процедурите за ползване на тези права и 
системите за обжалване и компенсация 
в случай, че пациентът е бил лишен от 
съответните права.

Or. en

Обосновка

Цялата информация трябва да бъде достъпна за лица с увреждания, за да могат те 
да упражняват правата си.
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Изменение 554
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от 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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Информацията относно трансграничното здравно обслужване следва да отчита 
разликите в управлението и организацията на системите на здравеопазване в 
различните държави-членки. В тази връзка, стандартен формат за цялата Общност 
може да не бъде целесъобразен. 

Изменение 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от 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.

Or. es

Обосновка

Не се счита за приемливо Комисията да може да налага стандартен общностен 
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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 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията осъществява 
мониторинг върху прилагането на 
настоящата директива и подпомага 
дейностите за координиране и 
разпространяване на 
висококачествени стандарти на 
здравно обслужване.

Or. it

Обосновка

Необходимо е засилването на координацията на европейско равнище с цел да се 
предоставят по-големи възможности на европейските пациенти да ползват високи 
стандарти на здравни услуги.
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