
AM\764262BG.doc PE418.360v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2008/0142(COD)

23.1.2009

ИЗМЕНЕНИЯ
557 - 706

Проектодоклад
John Bowis
(PE415.355v01-00)

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

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



PE418.360v01-00 2/105 AM\764262BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\764262BG.doc 3/105 PE418.360v01-00

BG

Изменение 557
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се

Правила, приложими за предоставено 
в друга държава-членка здравно 

обслужване

(1) Когато здравно обслужване се 
предоставя в държава-членка, която е 
различна от държавата, в която 
пациентът е осигурено лице или в 
държава-членка, която е различна от 
държавата, в която доставчикът на 
здравно обслужване пребивава или е 
установен, такава здравна услуга се 
предоставя съгласно 
законодателството на държава-
членка на местолечение в 
съответствие с член 5.
(2) Настоящият член не се прилага 
що се отнася до признаването на 
професионалните квалификации.

Or. hu

Обосновка

Изразяваме съгласие, разбира се, с принципа, посочен в член 11, който определя 
приложимостта на разпоредбите на държавата-членка на местолечение в случай на 
предоставяне на услуги с елемент на трансгранично здравно обслужване, но този 
принцип вече е установен от член 5.

Член 11, параграф 2 предвижда прилагането на Директива 2005/36/EО, т.е. нормите 
на държавата-членка, издаваща удостоверение за признаване на професионална 
квалификация, по отношение на признаването на професионалните квалификации. Не 
е необходимо този въпрос да се разглежда тук, тъй като връзката между двете 
директиви се посочва подробно в член 3.
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Изменение 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато здравно обслужване се 
предоставя в държава-членка, която е 
различна от държавата, в която 
пациентът е осигурено лице или в 
държава-членка, която е различна от 
държавата, в която доставчикът на 
здравно обслужване пребивава или е 
установен, такава здравна услуга се 
предоставя съгласно законодателството 
на държава-членка на местолечение в 
съответствие с член 5.

1. Когато здравно обслужване се
предоставя в държава-членка, която е 
различна от държавата, в която 
пациентът е осигурено лице, такава 
здравна услуга се предоставя съгласно 
законодателството на държавата-
членка на местолечение в съответствие с 
член 5.

Or. en

Обосновка

Предложението за директива следва да включва само трансграничното 
сътрудничество и случаите на мобилност на пациентите, т.е. ползването на здравно 
обслужване в чужбина от отделни пациенти; поради това посочените други начини 
на предоставяне на здравно обслужване следва да се заличат.
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Изменение 559
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Национални бюра за контакт по 
въпросите на трансграничното 

здравеопазване

заличава се

1. Държавите-членки посочват 
национални бюра за контакт по 
въпросите на трансграничното 
здравеопазване и съобщават техните 
имена и координати на Комисията.
2. В тясно сътрудничество с 
националните компетентни органи и 
националните бюра за контакт на 
другите държави-членки, и по-
специално на държавата-членка на 
лечение, както и с Комисията, 
националното бюро за контакт в 
държавата-членка на осигуряване:
а) предоставя на пациентите и 
разпространява информация по-
конкретно за техните права във 
връзка с трансграничното здравно 
обслужване и гарантира качеството 
и безопасността, защитата на 
личните данни, процедурите за 
подаване на жалби и средствата за 
компенсации при здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка, 
както и за приложимите условия и 
предпоставки;
б) подпомага пациентите да 
защитават правата си и да търсят 
съответните компенсации в случай 
на вреда, причинена от ползването на 
здравно обслужване в друга държава-
членка; националното бюро за 
контакт специално информира 
пациентите за наличните варианти 
за уреждане на спорове, помага за 
избирането на подходящата схема за 
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извънсъдебно уреждане за всеки 
конкретен случай и подпомага при 
необходимост пациентите при 
проследяване развитието на спора;

в) събира подробна информация за 
националните органи, занимаващи се 
с извънсъдебното решаване на спорове 
и улеснява сътрудничеството с тези 
органи;
г) спомага за установяването на схема 
за международно извънсъдебно
уреждане на спорове, възникващи при 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване;
3. Комисията приема, съгласно 
процедурата, установена в член 19, 
параграф 2:
а) мерки, необходими за управлението 
на мрежата от национални бюра за 
контакт, предвидена в настоящия 
член;
б) решения за естеството и типа 
данни, които да бъдат събирани и 
обменяни в рамките на мрежата;
в) ръководни насоки относно 
информацията, предоставяна на 
пациентите, съгласно параграф 2, 
буква а) от настоящия член.

Or. pl

Обосновка

Това представлява неоправдано дублиране на съществуващи административни органи 
в държавите-членки.
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Изменение 560
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки посочват 
национални бюра за контакт по 
въпросите на трансграничното 
здравеопазване и съобщават техните 
имена и координати на Комисията.

1. Държавите-членки посочват едно или 
повече национални бюра за контакт по 
въпросите на трансграничното 
здравеопазване и съобщават техните 
имена и координати на Комисията.

Or. nl

Изменение 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки посочват 
национални бюра за контакт по 
въпросите на трансграничното 
здравеопазване и съобщават техните 
имена и координати на Комисията.

1. Държавите-членки посочват 
национални бюра за контакт по 
въпросите на трансграничното 
здравеопазване и съобщават техните 
имена и координати на Комисията.
Държавите-членки гарантират, че 
организации на пациенти, 
здравноосигурителни фондове и 
доставчици на здравни услуги вземат 
участие в тези национални бюра за 
контакт.

Or. nl
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Изменение 562
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки посочват 
национални бюра за контакт по 
въпросите на трансграничното 
здравеопазване и съобщават техните 
имена и координати на Комисията.

1. Без да се накърнява специфичната 
организация на системите на 
здравеопазване на държавите-членки, 
последните посочват съществуващи 
структури като национални бюра за 
контакт по въпросите на 
трансграничното здравеопазване и 
съобщават техните имена и координати 
на Комисията.

Or. fr

Обосновка

Установяването на тези бюра за контакт трябва да се извършва в съответствие с 
организацията на системите на здравеопазване на държавите-членки, съгласно 
разпоредбите на Договорите.

Изменение 563
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки посочват 
национални бюра за контакт по 
въпросите на трансграничното 
здравеопазване и съобщават техните 
имена и координати на Комисията.

1. Държавите-членки посочват 
национални бюра за контакт по 
въпросите на трансграничното 
здравеопазване и съобщават техните 
имена и координати на Комисията. Тези 
национални бюра за контакт следва 
да се създадат по ефикасен и 
прозрачен начин. В държавите-членки 
се разпространява информация 
относно съществуването им, така че 
пациентите да разполагат с лесен 
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достъп до нея.

Or. en

Обосновка

От жизненоважно значение е да се предвиди леснодостъпна информация, за да се 
даде възможност на пациентите да се ползват от правата си при трансграничното 
здравно обслужване.

Изменение 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В тясно сътрудничество с 
националните компетентни органи и 
националните бюра за контакт на 
другите държави-членки, и по-
специално на държавата-членка на 
лечение, както и с Комисията, 
националното бюро за контакт в 
държавата-членка на осигуряване:

2. В тясно сътрудничество с
националните компетентни органи и 
националните бюра за контакт на 
другите държави-членки, както и с 
Комисията, националното бюро за 
контакт в държавата-членка на 
осигуряване:

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

а) предоставя на разположение на 
пациентите информация, по-конкретно 
за техните права във връзка с 
трансграничното здравно обслужване и 
гаранциите по отношение на
качеството и безопасността, защитата на 
личните данни, процедурите за подаване 
на жалби и средствата за компенсации 
при здравно обслужване, както и за 
приложимите условия и предпоставки;

б) подпомага пациентите да 
защитават правата си и да търсят 
съответните компенсации в случай 
на вреда, причинена от ползването на 
здравно обслужване в друга държава-
членка; националното бюро за 
контакт специално информира 
пациентите за наличните варианти 

б) определя и обменя прозрачна и 
полезна информация с други 
компетентни регулаторни органи в 
областта на здравеопазването по 
отношение на мобилността на 
здравните специалисти; тази 
информация включва сведения, които 
обхващат санкции и действия, 
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за уреждане на спорове, помага за 
избирането на подходящата схема за 
извънсъдебно уреждане за всеки 
конкретен случай и подпомага при 
необходимост пациентите при 
проследяване развитието на спора;

произтичащи от престъпно 
поведение, професионални нарушения 
и санкции, наложени в резултат на 
нарушена способност на лицето да 
упражнява професията;

в) събира подробна информация за 
националните органи, занимаващи се 
с извънсъдебното решаване на спорове 
и улеснява сътрудничеството с тези 
органи;
г) спомага за установяването на схема 
за международно извънсъдебно 
уреждане на спорове, възникващи при 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване;

Or. en

Обосновка

Бюрата за контакт няма да могат да осигуряват информация относно здравното 
обслужване, което се предоставя в останалите държави-членки. Предоставянето на 
консултации по правни въпроси не е ролята на бюрата за контакт.

Изменение 565
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – встъпителен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В тясно сътрудничество с 
националните компетентни органи и 
националните бюра за контакт на 
другите държави-членки, и по-
специално на държавата-членка на 
лечение, както и с Комисията, 
националното бюро за контакт в 
държавата-членка на осигуряване:

2. При необходимост чрез използване 
на уебсайт, в тясно сътрудничество с 
националните компетентни органи и 
националните бюра за контакт на 
другите държави-членки, и по-
специално на държавата-членка на 
лечение, както и с Комисията, 
националното бюро за контакт в 
държавата-членка на осигуряване:

Or. nl



AM\764262BG.doc 11/105 PE418.360v01-00

BG

Изменение 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Обосновка

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. За да бъде информацията полезна за 
гражданите, ще бъде необходимо непрестанно актуализиране, но то изглежда 
неизпълнимо. Смятаме, че би било достатъчно всяка държава-членка да поеме 
отговорност за осигуряване на информация във връзка със здравното обслужване, 
предоставяно на нейната собствена територия, като при всяко положение 
държавата-членка следва да предлага информация относно данните за връзка с 
националните бюра за контакт на други държави-членки.

Изменение 567
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – встъпителен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В тясно сътрудничество с 
националните компетентни органи и
националните бюра за контакт на 
другите държави-членки, и по-
специално на държавата-членка на 
лечение, както и с Комисията, 
националното бюро за контакт в 

2. В тясно сътрудничество с 
националните компетентни органи,
националните бюра за контакт на 
другите държави-членки, и по-
специално на държавата-членка на 
лечение, както и с организации на 
пациенти и с Комисията, националното 
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държавата-членка на осигуряване: бюро за контакт в държавата-членка на 
осигуряване:

Or. en

Обосновка

Организациите на пациенти следва също да участват в сътрудничеството с 
националните бюра за контакт и компетентните национални органи в процеса на 
предоставяне и разпространяване на информация за пациентите. Те следва да бъдат 
привлечени от Комисията, за да вземат участие и в изготвянето на проекти за 
насоки относно информацията за пациентите и тяхното приемане, като тези насоки 
следва да отразяват принципите за качество, отнасящи се до информацията за 
пациентите, които бяха приети неотдавна от Фармацевтичния форум на високо 
равнище.

Изменение 568
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – встъпителен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В тясно сътрудничество с 
националните компетентни органи и 
националните бюра за контакт на 
другите държави-членки, и по-
специално на държавата-членка на 
лечение, както и с Комисията, 
националното бюро за контакт в 
държавата-членка на осигуряване:

2. В тясно сътрудничество с 
компетентните органи и 
националните бюра за контакт на 
другите държави-членки, и по-
специално на държавата-членка на 
лечение, както и с Комисията, 
националното бюро за контакт в 
държавата-членка на осигуряване:

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството следва да не се ограничава само до националните органи, а в него 
следва да участват всички съответни компетентни органи. 
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Изменение 569
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) предоставя на изписаните пациенти
и разпространява информация относно 
получаването на здравно обслужване в 
друга държава-членка, както и 
относно условията, които са 
приложими, по-конкретно за техните 
права във връзка с трансграничното 
здравно обслужване; националните 
бюра за контакт също така помагат 
на изписаните пациенти да 
защитават правата си и да търсят 
съответните компенсации в случай 
на вреда, причинена от ползването на 
здравно обслужване в друга държава-
членка; националното бюро за 
контакт в частност информира 
пациентите относно наличните 
варианти за уреждане на спорове, 
помага за избирането на подходяща 
схема за извънсъдебно уреждане за 
всеки конкретен случай и подпомага 
при необходимост пациентите при 
проследяване развитието на спора;

Or. en

Обосновка

С цел улесняване на правилното функциониране на националните бюра за контакт е 
важно да се определят техните задачи според потребностите на пациента. 
Следователно е необходимо да се прави разлика между пациенти, които се приемат 
на лечение, и изписани пациенти, както и да се адаптират по съответния начин 
нужните задължения.
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Изменение 570
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Изменение 571
Peter Liese

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) предоставя на пациентите и 
разпространява информация по-
конкретно за приложимите 
национални изисквания за качеството и 
безопасността, защитата на личните 
данни, процедурите за подаване на 
жалби и средствата за компенсации за 
предоставено здравно обслужване;

Or. de
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Обосновка

Съгласно предложението на Комисията, на националните бюра за контакт се 
възлагат твърде широкообхватни задачи. На практика за тях ще е почти 
невъзможно да предоставят тази информация. От решаващо значение е наличието 
на едно бюро за контакт, където да е възможно получаването на цялата информация 
относно здравното обслужване в съответната държава-членка. 

Изменение 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) предоставя на пациентите и 
разпространява обективна информация 
от общ характер и по-конкретно за 
техните права във връзка с 
трансграничното здравно обслужване и 
информация за качеството и 
безопасността, защитата на личните 
данни, процедурите за подаване на 
жалби и средствата за компенсации при 
здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка, както и за 
приложимите условия и предпоставки;
Не следва да бъдат предоставяни 
препоръки (rankings) във връзка с 
доставчиците на услуги;

Or. de

Обосновка

Националните бюра за контакт следва да предоставят обективна информация, като 
например отчети за качеството, които са общодостъпни, но не следва да изготвят 
или публикуват класификации (rankings).
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Изменение 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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. За да бъде информацията полезна за 
гражданите, ще бъде необходимо непрестанно актуализиране, но то изглежда 
неизпълнимо. Смятаме, че би било достатъчно всяка държава-членка да поеме 
отговорност за осигуряване на информация във връзка със здравното обслужване,
предоставяно на нейната собствена територия, като при всяко положение 
държавата-членка следва да предлага информация относно данните за връзка с 
националните бюра за контакт на други държави-членки.

Изменение 574
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предоставя на пациентите и 
разпространява информация по-

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

конкретно за техните права във връзка с 
трансграничното здравно обслужване и 
гарантира качеството и безопасността, 
защитата на личните данни, 
обществения или частен статут на
доставчика на здравното обслужване, 
процедурата и тарифите за 
възстановяване на разходите, 
процедурите за подаване на жалби и 
средствата за компенсации при здравно 
обслужване, предоставено в друга 
държава-членка, както и за 
приложимите условия и предпоставки;

Or. nl

Обосновка

Липсата на информация относно статута на доставчиците на здравно обслужване 
създава проблеми при трансграничното здравно обслужване. Държавите-членки 
трябва да имат по-голяма яснота относно частния или обществен статут на 
доставчиците на здравно обслужване, за да избегнат финансови проблеми, възникнали 
въз основа на частния статут на доставчиците на здравно обслужване в случаи на 
трансгранично здравно обслужване.

Изменение 575
Evangelia Tzampazi

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Информацията относно достъпността за лица с увреждания е необходимо условие за 
лице с увреждания, когато разглежда възможностите за избор, свързан с получаване 
на здравно обслужване в друга държава-членка.

Изменение 576
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 577
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя на пациентите и 
разпространява информация по-
конкретно за техните права във връзка с 
трансграничното здравно обслужване и 

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

гарантира качеството и безопасността, 
защитата на личните данни, 
процедурите за подаване на жалби и 
средствата за компенсации при здравно 
обслужване, предоставено в друга 
държава-членка, както и за 
приложимите условия и предпоставки; 
предоставя на пациентите и 
разпространява информация относно 
всички центровете за върхови 
постижения или здравни заведения, 
считани за особено ефективни в 
лечението на определени заболявания. 

Or. it

Обосновка

Предоставената информация следва да включва, освен юридическите права, и 
центровете за върхови постижения.

Изменение 578
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) оказва съдействие на пациентите 
относно въпроси, свързани с 
възстановяването на разходите, и 
гарантира, че разходите на 
пациентите се възстановяват в 
кратки срокове;

Or. sv

Обосновка

От първостепенно значение е пациентите също така да получават помощ  от 
националните бюра за контакт по отношение на възстановяването на разходите. 
Такива въпроси могат да бъдат  трудни и сложни за пациентите и националните 
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бюра за контакт могат да окажат съдействие в това отношение, като предоставят 
подкрепа и съвети.

Изменение 579
Peter Liese

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б - г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

в) събира подробна информация за 
националните органи, занимаващи се 
с извънсъдебното решаване на спорове 
и улеснява сътрудничеството с тези 
органи;
г) спомага за установяването на схема 
за международно извънсъдебно 
уреждане на спорове, възникващи при 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване;

Or. de



AM\764262BG.doc 21/105 PE418.360v01-00

BG

Изменение 580
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Националните бюра за контакт ще бъдат източници на информация относно 
системите на здравеопазване в други държави-членки и центрове за връзка с тях. Те 
няма да бъдат в състояние да предоставят персонализирана подкрепа и консултации, 
нито да действат като адвокати в полза на отделни пациенти. 

Изменение 581
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомага пациентите да 
защитават правата си и да търсят 
съответните компенсации в случай 
на вреда, причинена от ползването на 
здравно обслужване в друга държава-
членка; националното бюро за контакт 

б) предоставя на пациентите, които 
се приемат на лечение, и 
разпространява информация относно 
съществуващите национални 
стандарти за качество и 
безопасност, защитата на личните 
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специално информира пациентите за 
наличните варианти за уреждане на 
спорове, помага за избирането на 
подходящата схема за извънсъдебно 
уреждане за всеки конкретен случай и 
подпомага при необходимост 
пациентите при проследяване 
развитието на спора;

данни, процедурите за подаване на 
жалби и средствата за компенсации 
за получено в тази държава-членка 
здравно обслужване; националното 
бюро за контакт специално информира 
пациентите, при необходимост, за 
наличните варианти за уреждане на 
спорове и помага за избирането на 
подходящата схема за извънсъдебно 
уреждане за всеки конкретен случай.

Or. en

Обосновка

С цел улесняване на правилното функциониране на националните бюра за контакт е 
важно да се определят техните задачи според потребностите на пациента. 
Следователно е необходимо да се прави разлика между пациенти, които се приемат 
на лечение, и изписани пациенти, както и да се адаптират по съответния начин 
нужните задължения.

Изменение 582
Evangelia Tzampazi

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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. За да бъде информацията полезна за 
гражданите, ще бъде необходимо непрестанно актуализиране, но то изглежда 
неизпълнимо. Смятаме, че би било достатъчно всяка държава-членка да поеме 
отговорност за осигуряване на информация във връзка със здравното обслужване, 
предоставяно на нейната собствена територия, като при всяко положение 
държавата-членка следва да предлага информация относно данните за връзка с 
националните бюра за контакт на други държави-членки.
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Изменение 584
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) помага на пациентите да 
упражняват правата си при 
извършването на справка с 
медицинските им досиета, както е 
предвидено в член 6, параграф 5;

Or. en

Изменение 585
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) помага на пациентите да 
отстояват процедурните гаранции, в 
съответствие с член 9 от 
настоящата директива, по 
целесъобразност чрез осъществяване 
на контакт с компетентните 
национални органи;

Or. en

Обосновка

Националните бюра за контакт следва да могат да оказват помощ на пациентите 
при защитата на техните права, в съответствие с посоченото в настоящата 
директива, срещу национални органи в държавата-членка по осигуряване, когато те 
вземат решения относно правото на здравно обслужване в друга държава-членка. 
Бюрото за контакт например би могло да се свърже с отговорния орган, ако срокът 
за административни решения не е спазен в конкретен случай.
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Изменение 586
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) събира подробна информация за 
националните органи, занимаващи се 
с извънсъдебното решаване на спорове 
и улеснява сътрудничеството с тези 
органи;

заличава се

Or. en

Обосновка

С цел улесняване на правилното функциониране на националните бюра за контакт е 
важно да се определят техните задачи според потребностите на пациента. 
Следователно е необходимо да се прави разлика между пациенти, които се приемат 
на лечение, и изписани пациенти, както и да се адаптират по съответния начин 
нужните задължения.

Изменение 587
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) събира подробна информация за 
националните органи, занимаващи се 
с извънсъдебното решаване на спорове 
и улеснява сътрудничеството с тези 
органи;

заличава се

Or. en

Обосновка

Националните бюра за контакт ще бъдат източници на информация относно 
системите на здравеопазване в други държави-членки и центрове за връзка с тях. Те 
няма да бъдат в състояние да предоставят персонализирана подкрепа и консултации, 
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нито да действат като адвокати в полза на отделни пациенти. 

Изменение 588
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

С цел улесняване на правилното функциониране на националните бюра за контакт е 
важно да се определят техните задачи според потребностите на пациента. 
Следователно е необходимо да се прави разлика между пациенти, които се приемат 
на лечение, и изписани пациенти, както и да се адаптират по съответния начин 
нужните задължения.

Изменение 589
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

Националните бюра за контакт ще бъдат източници на информация относно 
системите на здравеопазване в други държави-членки и центрове за връзка с тях. Те 
няма да бъдат в състояние да предоставят персонализирана подкрепа и консултации, 
нито да действат като адвокати в полза на отделни пациенти.

Изменение 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Предлага се премахването на тази буква и нейното включване в параграф 9.5 (вж. 
изменение към член 12, параграф 2, буква б)), тъй като се счита, че държавите-
членки, а не националните бюра за контакт по въпросите на трансграничното 
здравно обслужване, са тези, които отговарят за това действие.

Изменение 591
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) това създава яснота относно 
паралелните системи за 
трансгранично здравно обслужване 
(Регламент (ЕИО) № 1408/71 на 
Съвета и разпоредбите на 
настоящата директива)
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Or. nl

Изменение 592
Evangelia Tzampazi

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) помага на пациенти от уязвими 
групи от населението да упражняват 
правата, определени в настоящата 
директива, с цел насърчаване на равен 
достъп до здравно обслужване.

Or. en

Обосновка

С цел да се опитаме да избегнем ситуация, в която уязвими групи от населението се 
поставят в още по-неблагоприятно положение, в сравнение с останалите граждани, 
по отношение на достъпа до здравно обслужване и неговото ползване.

Изменение 593
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да улеснява достъпа на 
пациентите до Европейски 
референтни мрежи.

Or. fr

Обосновка

Участието в Европейските референтни мрежи подлежи на условията, посочени в 
член 15 от директивата. Въпросните условия биха могли да възпрепятстват 
участието на някои държави-членки, което би било в ущърб на пациентите от тези 
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държави-членки, които страдат от болестите, обхванати от референтните 
центрове.

Изменение 594
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – встъпителен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията и държавите-членки 
работят съвместно, за да определят:

Or. en

Обосновка

Естеството на информацията, предоставяна от националните бюра за контакт, ще 
зависи от характера на техните системи на здравеопазване и от вида на данните, 
които те вече събират. Следователно е целесъобразно държавите-членки да работят 
с Комисията с цел определяне на тези мерки.

Изменение 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – встъпителен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

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

Изменение 596
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 12 - параграф 3 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията изготвя списък с 
националните бюра за контакт и го 
прави публично достояние, на първо 
място посредством специален 
интернет сайт. Един от разделите 
на сайта показва европейските 
центрове за върхови постижения, 
специализирани в лечението на 
определени болести; допълнителен 
отделен раздел дава подробности за 
центровете, специализирани в 
лечението на редки заболявания.

Or. it

Необходимо е европейските пациенти да получат цялостна представа относно 
наличните възможности на европейско равнище за предоставяне на здравни услуги за 
определени заболявания, изискващи специфично лечение, 
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Изменение 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки оказват 
необходимото съдействие за 
прилагането на настоящата директива.

1. Държавите-членки оказват 
необходимото съдействие за 
прилагането на настоящата директива и 
сключват споразумения за тази цел.

Or. nl

Изменение 599
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки спомагат за 
сътрудничеството в предоставянето на 
трансгранично здравно обслужване на 
регионално и местно ниво, както и 
посредством информационни и 
комуникационни технологии, чрез 
трансгранично здравно обслужване, 
предоставяно временно или за 
конкретни случаи.

2. Държавите-членки спомагат за 
сътрудничеството в предоставянето на 
трансгранично здравно обслужване на 
регионално и местно ниво, както и 
посредством информационни и 
комуникационни технологии, чрез 
трансгранично здравно обслужване, 
предоставяно временно или за 
конкретни случаи. Това следва също 
така да важи в спешното медицинско 
обслужване, по-конкретно по 
отношение на безпроблемното 
осъществяване на болничния и 
спасителния транспорт.

Or. de

Обосновка

По-специално при злополуки и произшествия или други спешни медицински случаи 
следва да се развие трансграничното сътрудничество, по-специално в областта на 
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спасителния транспорт, за да не възникват забавяния заради бюрократични пречки.

Изменение 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки спомагат за 
сътрудничеството в предоставянето на 
трансгранично здравно обслужване на 
регионално и местно ниво, както и 
посредством информационни и 
комуникационни технологии, чрез 
трансгранично здравно обслужване, 
предоставяно временно или за 
конкретни случаи.

2. Държавите-членки спомагат за 
сътрудничеството в предоставянето на 
трансгранично здравно обслужване на 
регионално и местно ниво, както и 
посредством информационни и 
комуникационни технологии, чрез 
трансгранично здравно обслужване, 
предоставяно временно или за 
конкретни случаи, и сключват 
споразумения във връзка с това.

Or. nl

Изменение 601
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки гарантират, 
че еднакви компетентни органи от 
която и да било държава-членка 
имат еднакво право да извършват 
справки в регистрите, в които са 
вписани доставчиците на здравно 
обслужване. 

Or. en



AM\764262BG.doc 33/105 PE418.360v01-00

BG

Изменение 602
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите-членки могат да 
обменят информация относно 
процедурите, свързани  с етичното 
поведение, и наказателните 
процедури срещу доставчици на 
здравно обслужване.

Or. en

Изменение 603
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Държавите-членки предоставят 
на Европейската комисия 
информация за случаи, в които 
държави-членки не са изпълнили 
задължението си за взаимопомощ. 
Ако е необходимо, Европейската 
комисия предприема подходящи 
действия, както е предвидено в член 
226 от Договора. Европейската 
комисия редовно уведомява 
държавите-членки относно 
функционирането на разпоредбите, 
отнасящи се до взаимопомощта.

Or. en
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Изменение 604
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията поощрява и подкрепя 
сътрудничеството между 
държавите-членки с цел обмен на 
опит и сведения (например относно 
най-добрите практики, наличните 
възможности за лечение, клиничните 
изпитвания и резултатите от 
изследователски проекти), като по 
този начин допринася за по-доброто 
качество и по-добрата безопасност 
на здравното обслужване навсякъде в 
ЕС.

Or. en

Обосновка

Тясното сътрудничество между държавите-членки ще допринесе за постигането на 
високо равнище на качество и безопасност в здравното обслужване.

Изменение 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки, по-специално 
съседни държави, могат да сключват 
споразумения помежду си, както е 
установено в параграфи 1 и2, наред с 
другото относно целесъобразни 
сдружения за сътрудничество, които 
трябва да продължат да 
съществуват или на които трябва да 
се даде възможност за развитие, 
относно изходящия и входящ поток 
от пациенти между тези държави-
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членки, системи за планиране и 
определени клинични форми на грижи 
за пациенти.

Or. nl

Изменение 606
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки гарантират, 
че консултации в регистрите, в които 
са вписани доставчици на здравно 
обслужване може да бъдат 
предприемани по същия начин от 
страна на съответните 
компетентни органи в други държави-
членки, както от компетентните 
органи на тяхната територия.

Or. nl

Обосновка

Регистрите относно статута на доставчиците на здравно обслужване трябва да 
бъдат на разположение на националните бюра за контакт на държавите-членки, 
така че тези бюра да могат да предоставят информация.

Изменение 607
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Комисията организира система за 
обмен на информация относно 
производства, свързани с 
професионалната етика и 
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наказателни производства срещу 
доставчиците на здравно обслужване.

Or. nl

Обосновка

Сътрудничеството между държавите-членки трябва да допринесе за избягване на 
възможността, злонамерени доставчици на здравно обслужване да продължават да 
извършва активна дейност от друга държава-членка.

Изменение 608
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Държавите-членки предоставят 
на Комисията информация относно 
случаи на неспазване от страна на 
други държави-членки на 
задълженията им по отношение на 
взаимна подкрепа. Ако е необходимо, 
Комисията предприема подходящи 
мерки за подобряване на ситуацията.

Or. nl

Обосновка

По аналогия с директивата за услугите, трябва да бъде възможно налагането на 
спазването на разпоредбите относно сътрудничеството. 
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Изменение 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки незабавно и 
активно обменят информация 
помежду си относно доставчиците 
на здравно обслужване или здравните 
специалисти в случаите, в които са 
предприети регулаторни действия, 
насочени срещу тяхната регистрация 
или право да предоставят услуги. 

Or. en

Изменение 610
John Bowis

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки могат да 
обменят информация относно 
процедурите, свързани  с етичното 
поведение, и наказателните 
процедури срещу доставчици на 
здравно обслужване.

Or. en
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Изменение 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки обменят 
информация относно 
дисциплинарните и съдебните 
процедури, открити на тяхна 
територия срещу лица, работещи в 
областта на здравеопазването.

Or. fr

Обосновка

Идентична на обосновката за изменението на параграф 2а.

Изменение 612
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите-членки гарантират, 
че съответните компетентни органи 
на другите държави-членки могат да 
извършват справки в поддържаните 
от тях регистри на работещите в 
областта на здравеопазването.

Or. fr

Обосновка

Подобна разпоредби е насочена към гарантиране на сигурността и здравето на 
пациентите в рамките на все по-засилено сътрудничество и взаимопомощ между 
държавите-членки.
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Изменение 613
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Държавите-членки информират 
Комисията за неспазване от страна 
на държава-членка на нейните 
задължения за сътрудничество или 
взаимопомощ. Ако е необходимо, 
Комисията предприема подходящите 
мерки, предвидени в член 226 от 
Договора. 
Комисията редовно информира 
държавите-членки за въвеждането на 
разпоредби относно задължението за 
сътрудничество.

Or. fr

Обосновка

Идентична на обосновката за измененията на параграфи 2а и 2б.

Изменение 614
Peter Liese

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако един лекарствен продукт е 
разрешен за пускане на пазара на 
тяхна територия в съответствие с 
член 6, параграф 1 от Директива 
2001/83/ЕО, държавите-членки 
гарантират, че рецептите, издадени 
от компетентно лице на 
територията на друга държава-
членка за конкретен пациент могат 
да бъдат ползвани на тяхна 

заличава се
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територия и всякакви ограничения в 
признаването на индивидуалните 
рецепти са забранени, освен ако те: 

а) са в рамките на необходимите и 
пропорционални мерки за защита на 
човешкото здраве и са 
недискриминиращи или 

б) са основани на легитимни и 
обосновани съмнения относно 
автентичността или съдържанието 
на индивидуалната рецепта.
2. С цел улесняване приложението на 
параграф 1, Комисията приема:
а) мерки, оправомощаващи 
фармацевтите и други работещи в 
сферата на здравеопазването да 
проверят автентичността на 
рецептата, както и дали рецептата е 
издадена от компетентно лице на 
територията на друга държава-
членка, посредством разработването 
на общностен образец за рецепта и 
подпомагане на оперативната 
съвместимост на eРецепти;

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

в) мерки за изключване, при 
необходимост, на специфични 
категории лекарствени продукти от 
задължението за признаване на 
рецептите, предвидено в настоящия 
член, с цел защита на общественото 
здраве.
3. Мерките, посочени в букви а) и б) 
от параграф 2, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 19, 
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параграф 2. Мерките, посочените в 
буква в) от параграф 2, 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. 
4. Параграф 1 не се прилага за 
лекарствени продукти, отпускани със 
специална лекарска рецепта, както е 
предвидено в член 71, параграф 2 от 
Директива 2001/83/ЕО.

Or. de

Обосновка

Съществува значителна опасност от злоупотреби и неизпълнение, например по 
отношение на размера на опаковките и имената на продуктите в отделните 
държави-членки, както и риск от правна несигурност за пациента при евентуални 
искове за обезщетение. В съображение 39 самата Комисия обвързва взаимното 
признаване с медицинско свидетелство, изготвено от лекар. 

Дори без член 14, съдебната практика на СЕЕ, съгласно която пациентът има право 
на възстановяване на разноските, когато получава лекарствен продукт в аптека в 
чужда държава-членка на местолечение.

Изменение 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако един лекарствен продукт е 
разрешен за пускане на пазара на тяхна
територия в съответствие с член 6, 
параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 
държавите-членки гарантират, че 
рецептите, издадени от компетентно 
лице на територията на друга държава-
членка за конкретен пациент могат да 
бъдат ползвани на тяхна територия и 

1. Ако един лекарствен продукт е 
разрешен за пускане на пазара на нейна
територия в съответствие с член 6, 
параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 
държавата-членка гарантира, че 
рецептите за този лекарствен 
продукт, издадени от компетентно лице
на територията на друга държава-членка 
за конкретен пациент могат, след 
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всякакви ограничения в признаването на 
индивидуалните рецепти са забранени,
освен ако те: 

лекарско признаване, да бъдат ползвани 
на нейна територия и всякакви 
ограничения в признаването на 
индивидуалните рецепти са забранени, 
освен ако те: 

а) са в рамките на необходимите и 
пропорционални мерки за защита на 
човешкото здраве и са 
недискриминиращи или 

а) са в рамките на необходимите и 
пропорционални мерки за защита на 
човешкото здраве и са 
недискриминиращи или 

б) са основани на легитимни и 
обосновани съмнения относно 
автентичността или съдържанието на 
индивидуалната рецепта. 

б) са основани на легитимни и 
обосновани съмнения относно 
автентичността или съдържанието на 
индивидуалната рецепта или 
правомощията на лицето, издало 
рецептата. Разноските ще бъдат 
възстановени в съответствие с 
приложимите условия в държавата-
членка на осигуряване.

Or. de

Обосновка

Дори при наличие на несъмнено автентични рецепти, в конкретни случаи биха могли 
да възникнат легитимнии и обосновани съмнения относно правомощията на лицето, 
издало рецептата, да предписва съответния лекарствен продукт, напр. при 
надхвърляне на професионално-правните граници на неговата правоспособност.  
Изменението в параграф 1, буква б) отчита тези съмнения.

Изменение 616
John Bowis

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако един лекарствен продукт е 
разрешен за пускане на пазара на тяхна 
територия в съответствие с член 6, 
параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 
държавите-членки гарантират, че 
рецептите, издадени от компетентно 
лице на територията на друга държава-
членка за конкретен пациент могат да 
бъдат ползвани на тяхна територия и 

1. Ако един лекарствен продукт е 
разрешен за пускане на пазара на тяхна 
територия в съответствие с член 6, 
параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 
държавите-членки гарантират, че 
рецептите, издадени от компетентно 
лице на територията на друга държава-
членка за конкретен пациент, във връзка 
с това лекарство, могат да бъдат 
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всякакви ограничения в признаването на 
индивидуалните рецепти са забранени, 
освен ако те:

ползвани на тяхна територия и всякакви 
ограничения в признаването на 
индивидуалните рецепти са забранени, 
освен ако те:

а) са в рамките на необходимите и 
пропорционални мерки за защита на 
човешкото здраве и са 
недискриминиращи или 

а) са в рамките на необходимите и 
пропорционални мерки за защита на 
човешкото здраве и са 
недискриминиращи или

б) са основани на легитимни и 
обосновани съмнения относно 
автентичността или съдържанието на 
индивидуалната рецепта.

б) са основани на легитимни и 
обосновани съмнения относно 
автентичността или съдържанието на 
индивидуалната рецепта или статута 
на лицето, издало рецептата.

Or. en

Изменение 617
Stefano Zappalà

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако един лекарствен продукт е 
разрешен за пускане на пазара на тяхна 
територия в съответствие с член 6, 
параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 
държавите-членки гарантират, че 
рецептите, издадени от компетентно 
лице на територията на друга държава-
членка за конкретен пациент могат да 
бъдат ползвани на тяхна територия и 
всякакви ограничения в признаването на 
индивидуалните рецепти са забранени, 
освен ако те: 

1. Ако един лекарствен продукт е 
разрешен за пускане на пазара на тяхна 
територия в съответствие с член 6, 
параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 
държавите-членки гарантират, че 
рецептите, издадени от компетентно 
лице на територията на друга държава-
членка за конкретен пациент, във връзка 
с това лекарство, могат да бъдат 
ползвани на тяхна територия и всякакви 
ограничения в признаването на 
индивидуалните рецепти са забранени, 
освен ако те: 

а) са в рамките на необходимите и 
пропорционални мерки за защита на 
човешкото здраве и са 
недискриминиращи или 

а) са в рамките на необходимите и 
пропорционални мерки за защита на 
човешкото здраве и са 
недискриминиращи или

б) са основани на легитимни и 
обосновани съмнения относно 
автентичността или съдържанието на 

б) са основани на легитимни и 
обосновани съмнения относно 
автентичността или съдържанието на 
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индивидуалната рецепта. индивидуалната рецепта или статута 
на лицето, издало рецептата.

Or. en

Обосновка

Изменението към член 14, параграф 1, буква б), признава, че макар една рецепта да е 
автентична (в смисъл, че не е била подправена), могат да останат основателни 
съмнения по отношение на това, дали лицето, издало рецептата, е имало нужната 
компетенция, или дали професионалната му правоспособност не е предмет на 
наложено окончателно ограничение върху практиката. Това разграничаване е 
посочено в член 14, параграф 2, буква а). Настоящото изменение разглежда този 
потенциален пропуск.

Изменение 618
John Bowis

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаването на такава рецепта не 
засяга:
i) националните правила, регулиращи 
изпълнението на рецепти, 
включително заместването на 
лекарства с генерични такива;
ii) националните правила, регулиращи 
възстановяването на разходи, 
свързани с европейски рецепти;
iii) професионално или етично 
задължение, което би принудило 
фармацевта да откаже да изпълни 
рецептата, ако рецептата е била 
издадена в държавата-членка на 
местолечение.

Or. en
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Изменение 619
Stefano Zappalà

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаването на такава рецепта не 
засяга:
i) националните правила, регулиращи 
изпълнението на рецепти, 
включително заместването на 
лекарства с генерични такива;
ii) националните правила, регулиращи 
възстановяването на разходи, 
свързани с европейски рецепти;
iii) професионално или етично 
задължение, което би принудило 
фармацевта да откаже да изпълни 
рецептата, ако рецептата е била 
издадена в държавата-членка на 
местолечение.

Or. en

Обосновка

We believe that the objective of the Directive is to facilitate patient mobility, but not to create 
a dual system for domestic patients and patients from another Member State. It follows that 
the dispensing of a medicine prescribed in another Member State should follow the same 
principles as a national prescription. It is important to bear in mind that even though a 
prescription may be recognised, it does not follow that in all cases the pharmacist would be 
required to dispense what is written on the prescription. The Directive does not address this 
distinction. The pharmacist should not feel that he or she must dispense a prescription coming 
from another Member State, in circumstances in which if the prescription was domestic, he or 
she would not dispense, or would dispense a different form of the medicine (e.g. a generic).

Finally, point (iii) is required for clarity: the recognition of the prescription does not affect 
the applicable payment scheme in the Member State concerned.
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Изменение 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаването на подобна рецепта не 
засяга прилагането на следните 
национални разпоредби:
i) правила, уреждащи отпускането на 
лекарствени продукти, включително 
заместването на генерични 
лекарствени продукти,
ii) правила относно ценообразуване и 
възстановяване на разноските,
iii) професионални или етични 
правила, които биха принудили 
фармацевта да откаже да изпълни 
рецептата, ако рецептата е била 
издадена в неговата държава-членка.

Or. de

Обосновка

Цел на директивата е да насърчава мобилността на пациентите, а не да създава 
двустепенна система за местни и чуждестранни пациенти. Затова отпускането на 
лекарствени средства при представяне на чуждестранна рецепта следва да подлежи 
на същите правила като местните рецепти. Изменението в точка ii) прави 
необходимото уточннение, че признаването на чуждестранни рецепти не засяга 
националните системи за ценообразуване и възстановяване на разноските. 

Изменение 621
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаването на тези рецепти се 
извършва, без да се накърняват:



AM\764262BG.doc 47/105 PE418.360v01-00

BG

а) националните разпоредби относно 
формата на предоставения 
лекарствен продукт, в това число 
разпоредбите относно заместването 
на лекарствените продукти, 
незащитени от търговска марка;
б) националните разпоредби относно 
възстановяването на разходите за 
европейските рецепти; 
в) всяко професионално или морално 
задължение, даващо право на 
фармацевта да откаже да 
предостави лекарствен продукт, 
който е обект на рецепта, издадена в 
държавата-членка на провеждане на 
лечението;

Or. fr

Обосновка

Cet amendement admet qu'une prescription peut être authentique (dans le sens de ne pas être 
fausse), mais des doutes légitimes pourraient subsister quant à l’autorisation du prescripteur.
Cette distinction est mentionnée dans l’article 14 2 (a). Cet amendement vice à combler cette 
lacune

La délivrance d'un médicament prescrit dans un autre Etat membre doit suivre les mêmes 
principes qu’une prescription nationale. Il est important de considérer que même si une 
prescription peut être reconnue, cela ne signifie pas que le pharmacien d’officine devra, dans 
tous les cas, délivrer ce qui est écrit sur la prescription. La proposition de directive ne prenait 
pas en compte cette distinction. Le pharmacien ne devrait pas estimer qu’il doit en tout cas 
délivrer une prescription venant d'un autre Etat membre, si, dans le cas d’une prescription 
domestique, il ne délivrerait pas le médicament, ou il délivrerait une forme différente du 
médicament (par exemple un générique). Enfin, le point c) est  nécessaire pour clarifier que 
la reconnaissance de la prescription n'affecte pas le régime de paiement applicable dans 
l'Etat membre concerné.
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Изменение 622
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако един лекарствен продукт е 
разрешен за пускане на пазара на тяхна 
територия в съответствие с член 6, 
параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 
държавите-членки гарантират, че 
рецептите, издадени от компетентно 
лице на територията на друга държава-
членка за конкретен пациент могат да 
бъдат ползвани на тяхна територия и 
всякакви ограничения в признаването на 
индивидуалните рецепти са забранени, 
освен ако те:

Ако един лекарствен продукт е 
разрешен за пускане на пазара на тяхна 
територия в съответствие с член 6, 
параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 
държавите-членки гарантират, че 
рецептите, издадени от компетентно 
лице на територията на друга държава-
членка за конкретен пациент могат да 
бъдат ползвани на тяхна територия и 
всякакви ограничения в признаването на 
индивидуалните рецепти са забранени, 
освен ако въпросните предписания:

а) са в рамките на необходимите и 
пропорционални мерки за защита на 
човешкото здраве и са 
недискриминиращи или

а) превишават необходимите и 
пропорционални мерки за защита на 
човешкото здраве и са 
дискриминиращи или

Or. it

Обосновка

Изречението в предложението на Комисията е грешно. В буква а) се изброяват 
изключенията, при които се позволява държавите-членки да не спазват общата 
норма: могат да се налагат всякакви видове ограничения върху признаването на 
предписания в индивидуални случаи, когато тези предписания надхвърлят 
необходимите мерки, не са пропорционални на целта за опазване на човешкото здраве 
и са дискриминиращи.

Изменение 623
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) представляват предварителна 
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мярка за промяна в правото на 
държавите-членки да решават какви 
услуги ще предоставят.

Or. it

Обосновка

Целта на директивата не е да обезсили принципа на субсидиарност, съгласно който 
държавите-членки могат да определят какви услуги да предоставят.

Изменение 624
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Параграф 1 влиза в сила, след като 
Комисията е приела необходимите:

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

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

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

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

в) мерки за изключване, при 
необходимост, на специфични 
категории лекарствени продукти от 
задължението за признаване на 
рецептите, предвидено в настоящия 
член, с цел защита на общественото 
здраве.

в) мерки за изключване, при 
необходимост, на специфични 
категории лекарствени продукти от 
задължението за признаване на 
рецептите, предвидено в настоящия 
член, с цел защита на общественото 
здраве.
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Or. fi

Изменение 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

В настоящото предложение признаването на фармацевтичните рецепти поставя 
ситуации и проблеми, като процедурата за преодоляване на езиковите бариери, 
пречките, произтичащи от различните фармацевтични обезщетения, както и други, 
на които трябва да се намери решение, за да се гарантира, че една рецепта може да 
бъде изпълнена в дадена държава-членка безопасно, качествено и ефикасно. Счита се 
за неприемливо Комисията да може да осъществява тези мерки едностранно, като 
държавите-членки са тези, които следва да постигнат споразумение за тяхното 
разработване.

Изменение 626
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

По необходимост изброените мерки ще окажат отражение върху дейността на 
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заетите в здравеопазването лица и върху защитата на общественото здраве. 
Необходимо е да се гарантира, че държавите-членки запазват своите компетенции в 
тези области.

Изменение 627
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е осъществимостта на тези инициативи първо да се изпита чрез 
незадължителни за изпълнение насоки.

Изменение 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мерки, оправомощаващи 
фармацевтите и други работещи в 
сферата на здравеопазването да 
проверят автентичността на рецептата, 

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

както и дали рецептата е издадена от 
компетентно лице на територията на 
друга държава-членка, посредством 
разработването на общностен образец за 
рецепта, определяне на необходимите 
данни за нейната валидност и 
езиковите изисквания, както и 
подпомагане на оперативната 
съвместимост на електронните рецепти 
и защита на поверителността на 
данните на пациента;

Or. es

Обосновка

В настоящото предложение признаването на фармацевтичните рецепти поставя 
ситуации и проблеми, като процедурата за преодоляване на езиковите бариери, 
пречките, произтичащи от различните фармацевтични обезщетения, както и други, 
на които трябва да се намери решение, за да се гарантира, че една рецепта може да 
бъде изпълнена в дадена държава-членка безопасно, качествено и ефикасно. Счита се 
за неприемливо Комисията да може да осъществява тези мерки едностранно, като 
държавите-членки са тези, които следва да постигнат споразумение за тяхното 
разработване.

Изменение 629
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) незадължителни за изпълнение 
насоки, с които да се гарантира, че 
лекарствените продукти, предписани в 
една държава-членка и предоставени в 
друга, са правилно идентифицирани, 
както и че информацията, дадена на 
пациентите за продукта, е разбираема;

Or. en
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Обосновка

Целесъобразно е осъществимостта на тези инициативи първо да се изпита чрез 
незадължителни за изпълнение насоки. 

Изменение 630
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) мерки за гарантиране, че 
лекарствените продукти, предписани в 
една държава-членка и предоставени в 
друга, са правилно идентифицирани, 
единствено въз основа на 
международното непатентовано 
наименование (МНН), както и че 
информацията, дадена на пациентите за 
продукта, е разбираема;

Or. en

Обосновка

В рецептите следва да фигурира само международното непатентовано наименование 
(МНН). Това МНН е признато на международно равнище и е ясно за всички здравни 
специалисти. Като се използва МНН, доставянето на лекарствата не се ограничава 
само до посоченото (търговско) наименование. Някои държави-членки насърчават 
доставянето и използването на по-евтини генерични лекарства.

Изменение 631
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мерки за гарантиране, че 
лекарствените продукти, предписани в 
една държава-членка и предоставени в 
друга, са правилно идентифицирани, 

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

както и че информацията, дадена на 
пациентите за продукта, е разбираема; 
издадените рецепти, при които е 
използван общностният формуляр, 
трябва да са формулирани в 
съответствие с международното 
непатентовано наименование (МНН);

Or. fr

Обосновка

Търговските наименования на някои лекарствени продукти могат да бъдат различни в 
зависимост от държавата-членка. Предписването на лекарствени продукти по МНН 
би позволило да се разреши този проблем.

Изменение 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

В настоящото предложение признаването на фармацевтичните рецепти поставя 
ситуации и проблеми, като процедурата за преодоляване на езиковите бариери, 
пречките, произтичащи от различните фармацевтични обезщетения, както и други, 
на които трябва да се намери решение, за да се гарантира, че една рецепта може да 
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бъде изпълнена в дадена държава-членка безопасно, качествено и ефикасно. Счита се 
за неприемливо Комисията да може да осъществява тези мерки едностранно, като 
държавите-членки са тези, които следва да постигнат споразумение за тяхното 
разработване.

Изменение 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) мерки за гарантиране, че 
лекарствените продукти, предписани в 
една държава-членка и предоставени в 
друга, са правилно идентифицирани, 
както и че информацията, дадена на 
пациентите за продукта, е разбираема; 
рецептите, издадени в съответствие 
с този образец на ЕС, се изписват с 
международните непатентовани 
наименования (МНН).

Or. en

Обосновка

В рецептите, издадени по образеца на ЕС, трябва да се използва общ език, за да бъдат 
те разбираеми навсякъде в Европа, тоест международните непатентовани 
наименования (МНН), които идентифицират лекарствените продукти според вида на 
молекулата, а не според търговските наименования, които варират в различните 
държави-членки.

Изменение 634
John Bowis

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерки за гарантиране, при 
необходимост, на контакт между 
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лицето, което издава рецептата, и 
лицето, което я изпълнява, за да се 
гарантира пълно разбиране на 
лечението;

Or. en

Изменение 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Мерки за улесняване на 
установяването на контакт между 
лицето, издало рецептата, и лицето, 
което я е отпуснало, с цел изясняване 
на съмненията във връзка с 
рецептата.

Or. de

Обосновка

Една система за признаване на европейските рецепти следва да прави възможен 
контакта между лекарите и фармацевтите.  Един такъв пряк контакт е съществена 
предпоставка за изясняване на евентуални въпроси, свързани с лекарствената 
терапия и със съществуващи практики в държавите-членки.

Изменение 636
Stefano Zappalà

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерки за гарантиране, при 
необходимост, на контакт между 
лицето, което издава рецептата, и 
лицето, което я изпълнява, за да се 
гарантира пълно разбиране на 
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лечението;

Or. en

Обосновка

Системата, гарантираща признаването на рецепта на европейско равнище, следва да 
предвижда контакта между лицето, което издава рецептата, и лицето, което я 
изпълнява. Това е от съществено значение, за да се гарантира разбирането на 
лечението, и представлява общоприета практика на национално ниво за комуникация 
между специалистите, които отговарят за лечението, като се използва в случай на 
съмнения относно рецептата.

Изменение 637
John Bowis

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мерки за изключване, при 
необходимост, на специфични 
категории лекарствени продукти от 
задължението за признаване на 
рецептите, предвидено в настоящия 
член, с цел защита на общественото 
здраве.

заличава се

Or. en

Изменение 638
Stefano Zappalà

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мерки за изключване, при 
необходимост, на специфични 
категории лекарствени продукти от 
задължението за признаване на 
рецептите, предвидено в настоящия 

заличава се
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член, с цел защита на общественото 
здраве.

Or. en

Обосновка

The judgement as to whether certain categories of medicines should be excluded from the 
recognition system should be dealt with as a national matter. Consistent with national 
competences in this area, policies with regard to the control of authorised medicines can vary 
from State to State. This in return reflects the established principle that Member states may 
determine the level of health protection they wish to grant to their citizens. The Commission 
may challenge the proportionality of such measures, but it is inappropriate that Europe wide 
decisions about such matters should be made at Commission level, and indeed it is doubtful 
whether the Commission has the legal power to do this.

Изменение 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 14 - параграф 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мерки за изключване, при 
необходимост, на специфични 
категории лекарствени продукти от 
задължението за признаване на 
рецептите, предвидено в настоящия 
член, с цел защита на общественото 
здраве.

заличава се

Or. de

Обосновка

Решението относно категориите, които следва да бъдат изключени от признаване, се 
взема от държавите-членки в съответствие с техните компетенции. Системите за 
контрол върху разрешените лекарствени средства варират между държавите-
членки. В отделни случаи Комисията би могла да изрази съмнения относно 
пропорционалността на националните мерки, но предвиденото в нейното 
предложение оправомощяване за вземане на общоевропейски решения на равнище 
Европейска комисия би довело до превишаване на предоставените й от Договора 
компетенции.
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Изменение 640
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мерки за изключване, при 
необходимост, на специфични 
категории лекарствени продукти от 
задължението за признаване на 
рецептите, предвидено в настоящия 
член, с цел защита на общественото 
здраве.

в) мерки за гарантиране, че, ако е 
необходимо, лицето, предписващо 
лекарствения продукт, и лицето, 
което го предоставя, могат да влязат 
във връзка, за да бъде осигурен пълен 
анализ на лечението.

Or. fr

Обосновка

Система, която осигурява признаване на рецептите на европейско равнище, би 
следвало да предвижда възможността за връзка между предписващото и 
предоставящото лице. Това е от съществено значение за гарантиране на цялостен 
анализ на лечението, като комуникацията между работещите в областта на 
здравеопазването, които отговарят за лечението, в случай на съмнение във връзка с 
рецептата, е общоприета практика на национално равнище.

Изменение 641
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мерки за изключване, при 
необходимост, на специфични 
категории лекарствени продукти от 
задължението за признаване на 
рецептите, предвидено в настоящия 
член, с цел защита на общественото 
здраве.

в) мерки за изключване, при 
необходимост, на специфични 
категории лекарствени продукти от 
задължението за признаване на 
рецептите, предвидено в настоящия 
член, когато са налице условията, 
посочени в параграф 1, или когато 
такива мерки са необходими с цел 



PE418.360v01-00 60/105 AM\764262BG.doc

BG

защита на общественото здраве.

Or. it

Обосновка

За да се гарантира по-голяма сигурност е целесъобразно да се определи кога или при 
какви конкретни обстоятелства държавите-членки могат да не забраняват всяка 
форма на ограничение върху признаването на индивидуални предписания.

Изменение 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Обосновка

В настоящото предложение признаването на фармацевтичните рецепти поставя 
ситуации и проблеми, като процедурата за преодоляване на езиковите бариери, 
пречките, произтичащи от различните фармацевтични обезщетения, както и други, 
на които трябва да се намери решение, за да се гарантира, че една рецепта може да 
бъде изпълнена в дадена държава-членка безопасно, качествено и ефикасно. Счита се 
за неприемливо Комисията да може да осъществява тези мерки едностранно, като 
държавите-членки са тези, които следва да постигнат споразумение за тяхното 
разработване.
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Изменение 643
Nicolae Vlad Popa

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Решението за разрешаване по 
изключение на лекарства, които 
обикновено не се предлагат в 
държавата-членка на осигуряване, 
следва да се взема от медицинска 
комисия, която определя дали 
животът на пациента е застрашен, 
или качеството на живота му е 
влошено, или дали би могло да се 
осигури алтернативно лекарство, за 
което се счита, че е сходно.

Or. en

Изменение 644
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, посочени в букви а) и б) 
от параграф 2, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 19, 
параграф 2. Мерките, посочените в 
буква в) от параграф 2, 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

Това изменение е свързано с предходни изменения към член 14, параграф 2, в които бе 
предложено тези инициативи първо да се изпитат във форма, която няма 
задължителен характер. Следователно тази точка вече не е необходима. 

Изменение 645
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Нищо от предвиденото в параграф 
1 на настоящия член не задължава 
държава-членка на осигуряване да 
възстановява разходи, понесени от 
осигурено лице, във връзка с 
лекарствен продукт, предписан в 
държавата-членка на местолечение, 
който не е сред обезщетенията, 
които държавата-членка на 
осигуряване предоставя на това 
осигурено лице.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели да изясни, че държавата-членка на осигуряване не е 
задължена да възстановява разходите на пациентите, когато те получават в 
държавата-членка на местолечение лекарствен продукт, неразрешен в държавата-
членка на осигуряване.

Изменение 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки спомагат за 1. Референтните мрежи са 
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развитието на Европейските референтни 
мрежи на доставчици на здравно 
обслужване. Тези мрежи са винаги 
отворени за нови доставчици, които 
биха пожелали да участват в тях, при 
положение, че последните изпълняват 
всички изисквани условия и критерии.

доброволни сдружения за обмен на 
научен опит с цел подобряване на 
здравното обслужване на пациенти с 
редки заболявания и се основават 
върху метода на откритата 
координация. Референтните мрежи 
дават възможност за демонстриране 
на високите постижения на Европа в 
областта на медицинските 
изследвания и лечение. Държавите-
членки спомагат за развитието на 
Европейските референтни мрежи на 
доставчици на здравно обслужване. 
Тези мрежи са винаги отворени за нови 
доставчици, които биха пожелали да 
участват в тях, при положение, че 
последните изпълняват всички 
изисквани условия и критерии. 

Or. de

Обосновка

Това е един аспект на организацията на системите за здравеопазване, която е в 
компетенцията на държавите-членки.  Следва да се окаже подкрепа за обмена на 
знания и опит в обалстта на редките заболявания.

Изменение 647
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието на Европейските референтни 
мрежи на доставчици на здравно 
обслужване. Тези мрежи са винаги 
отворени за нови доставчици, които 
биха пожелали да участват в тях, при 
положение, че последните изпълняват 
всички изисквани условия и критерии. 

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието на Европейските референтни 
мрежи на доставчици на здравно 
обслужване, които се възползват от 
опита, придобит при 
сътрудничеството в областта на 
здравното обслужване в рамките на
Европейските групи за териториално 
сътрудничество“ (ЕГТС). Тези мрежи 
са винаги отворени за нови доставчици, 
които биха пожелали да участват в тях, 
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при положение, че последните 
изпълняват всички изисквани условия и 
критерии. 

Or. it

Обосновка

ЕГТС представляват новост,въведена на равнище на Общността с Регламент (EО) № 
1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година, и важна 
референтна точка за действия в макрорегионален мащаб.

Изменение 648
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието на Европейските референтни 
мрежи на доставчици на здравно 
обслужване. Тези мрежи са винаги 
отворени за нови доставчици, които 
биха пожелали да участват в тях, при 
положение, че последните изпълняват 
всички изисквани условия и критерии.

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието на Европейските референтни 
мрежи на услуги и на доставчици на 
здравно обслужване за редките 
заболявания. Тези мрежи са винаги 
отворени за нови доставчици, които 
биха пожелали да участват в тях, при 
положение, че последните изпълняват 
всички изисквани условия и критерии.

Or. fr

Обосновка

При настоящото положение правомощията на Европейските референтни мрежи 
трябва да бъдат ограничени до определени заболявания.
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Изменение 649
Peter Liese

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието на Европейските референтни 
мрежи на доставчици на здравно 
обслужване. Тези мрежи са винаги
отворени за нови доставчици, които 
биха пожелали да участват в тях, при 
положение, че последните изпълняват 
всички изисквани условия и критерии.

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието на Европейските референтни 
мрежи на доставчици на здравно 
обслужване, по-специално в областта 
на редките заболявания. Тези мрежи са 
винаги отворени за нови доставчици, 
които биха пожелали да участват в тях, 
при положение, че последните 
изпълняват всички изисквани условия и 
критерии.

Or. de

Обосновка

Създаването на европейски референтни мрежи на доставчици на здравно обслужване 
е приоритетно по отношение на редките заболявания, тъй като в тази област 
държавите-членки сами по себе си не разполагат с необходимите ноу-хау и 
технологични възможности за предоставяне на пациента на подходяща помощ. 
Дейностите в областта на редките заболявания имат действителна европейска 
добавена стойност. По тази причина изграждането на мрежите следва да започне 
от тази област. 

Изменение 650
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки определят 
механизми за сертифициране и 
акредитиране на националните 
референтни мрежи, за да се 
гарантират процеси на лечение, 
които съответстват на 
стандартите за качество и 
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безопасност. Тези механизми за 
сертифициране се осигуряват чрез 
определени международни 
институти и европейски комитет, 
съставен от представители на 
държавите-членки и на най-
значимите сдружения на пациенти. 
Тяхна отговорност са надзорът и 
контролът над реалното им 
прилагане.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се предвиди механизъм за независимо сертифициране на процесите и 
мрежите, които са акредитирани и признати от държавите-членки. Може да се 
създаде европейски комитет, с участието на представители от държавите-членки и 
най-значимите сдружения на пациенти, който да отговаря за упражняването на 
надзор над дейностите на държавите-членки и да контролира тяхното изпълнение.

Изменение 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ролята на Европейските 
референтни мрежи е:

заличава се

а) да допринасят за реализиране на 
потенциала на европейското 
сътрудничество по отношение на 
високоспециализираните здравни 
грижи за пациентите и за системите 
на здравеопазване от иновациите в 
медицината и медицинските 
технологии;
б) да спомагат за осигуряването на 
достъп до висококачествено и 
разходоефективно здравно 
обслужване за всички пациенти със 
здравословно състояние, изискващо 
особена концентрация на ресурси и 
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експертиза;
в) да максимизират 
разходоефективното използване на 
ресурсите като ги съсредоточават 
там, където е целесъобразно;
г) да спомагат за обмяната на знания 
и осигуряването на професионално 
обучение за работещите в сферата на 
здравеопазването;
д) да осигуряват бази за сравнение на 
качеството и безопасността и да 
спомагат за разработването и 
разпространяването на добрите 
практики във и извън мрежата;
е) да помагат на държавите-членки, 
които не разполагат с достатъчен 
брой пациенти с конкретно 
здравословно състояние или с 
необходимите технологии или 
експертни умения за предоставянето 
на пълната гама 
високоспециализирани услуги от най-
високо качество.

Or. de

Изменение 652
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да допринасят за обединяване на 
познания в областта на 
предотвратяването на болести и 
лечение на сериозни и често срещащи 
се заболявания;

Or. nl
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Обосновка

Сътрудничеството в рамките на референтните центрове не бива да бъде 
ограничавано до рядко срещащи се заболявания.

Изменение 653
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да максимизират разходоефективното 
използване на ресурсите като ги 
съсредоточават там, където е 
целесъобразно; 

в) да максимизират разходоефективното 
използване на ресурсите, като ги 
съсредоточават там, където е 
медицински целесъобразно;

Or. fr

Обосновка

Съсредоточаването на умения, технически платформи и научноизследователски 
капацитет трябва винаги да бъде обосновано от медицинска и научна гледна точка. 
То трябва да се извършва въз основа на критерии за качество. Става въпрос да се 
осигури възможно най-добро здравно обслужване на пациентите, а не да се изпълнят 
финансови изисквания. 

Изменение 654
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да въвеждат инструменти, 
позволяващи възможно най-доброто 
използване на съществуващите 
ресурси в областта на здравното 
обслужване в случай на тежки 
злополуки, по-специално в 
трансграничните зони.
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Or. fr

Обосновка

Тъй като тежките злополуки изискват спешни медицински грижи, те трябва да 
бъдат взети под внимание от Европейските референтни мрежи.

Изменение 655
Kathy Sinnott

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да осигуряват планове и процедури 
за увеличаване на средствата за 
специализирано здравно обслужване в 
случай на големи аварии или 
извънредни ситуации с масов 
характер, особено в пограничните 
райони. 

Or. en

Обосновка

Очевидно е, че при аварии (или бедствия) здравното обслужване следва да се 
предоставя при минимални административни процедури за издаване на предварително 
одобрение. 

Необходимостта от своевременна реакция при извънредни ситуации в пограничните 
райони ще изисква широко сътрудничество между държавите-членки и между 
техните медицински служби за спешна помощ на регионално равнище.  В тези 
ситуации парамедиците играят важна роля.
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Изменение 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема заличава се
а) списък с конкретните критерии и 
условия, които Европейските 
референтни мрежи трябва да 
изпълняват, включително условията 
и критериите, поставени пред 
доставчиците на здравни услуги, 
които желаят да участват в 
Европейските референтни мрежи, по-
специално с цел да се гарантира, че 
Европейските референтни мрежи:
i) разполагат със съответните 
възможности за диагностика, 
проследяване и надзор на пациентите 
с положителни резултати от 
лечение, доколкото това е 
приложимо;
ii) разполагат с достатъчен 
капацитет и актив, за 
предоставянето на съответните 
услуги и поддържането на 
качеството на предоставяните 
услуги;
iii) притежават капацитет за 
предоставяне на експертни 
становища, диагнози, или 
потвърждения на диагнози, създават 
и се придържат към насоките за 
добри практики и прилагат способи за 
измерване на резултатите и 
качествен контрол;
iv) могат да прилагат 
интердисциплинарен подход;
v) предоставят високо ниво на 
експертни познания и опит, 
документирани под формата на 
публикации, стипендии или почетни 
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звания, както и дейности по 
преподаване и обучение;
vi) усърдно допринасят за 
научноизследователската дейност;
vii) участват в епидемиологичния 
контрол, в качеството си на 
регистри;
viii) поддържат тесни контакти и 
сътрудничество с други експертни 
центрове и мрежи на национално и 
международно ниво и капацитет за 
сътрудничество в мрежа;
ix) поддържат близки контакти и 
сътрудничество с организациите на 
пациентите, когато съществуват 
такива.
б) процедурата за установяване на 
Европейски референтни мрежи.

Or. de

Обосновка

Това е един аспект на организацията на системите за здравеопазване, която е в 
компетенцията на държавите-членки.  Следва да се окаже подкрепа за обмена на 
знания и опит в обалстта на редките заболявания.

Изменение 657
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – встъпителна част и буква a – встъпителна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема: 3. Комисията предлага:
а) списък с конкретните критерии и 
условия, които Европейските 
референтни мрежи трябва да 
изпълняват, включително условията и 
критериите, поставени пред 
доставчиците на здравни услуги, които 
желаят да участват в Европейските 

а) списък с конкретните критерии и 
условия, които Европейските 
референтни мрежи трябва да 
изпълняват, включително списъка с по-
рядко срещаните заболявания, които 
да се покриват, и условията и 
критериите, поставени пред 
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референтни мрежи, по-специално с цел 
да се гарантира, че Европейските 
референтни мрежи:

доставчиците на здравни услуги, които 
желаят да участват в Европейските 
референтни мрежи, по-специално с цел 
да се гарантира, че Европейските 
референтни мрежи:

Or. en

Обосновка

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of  the European reference networks it to “provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care”. This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare  
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients.

Изменение 658
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – встъпителна част и буква a – встъпителна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема: 3. Комисията предлага:

а) списък с конкретните критерии и 
условия, които Европейските 
референтни мрежи трябва да 
изпълняват, включително условията и 
критериите, поставени пред 
доставчиците на здравни услуги, които 
желаят да участват в Европейските 
референтни мрежи, по-специално с цел 
да се гарантира, че Европейските 
референтни мрежи:

а) списък с конкретните критерии и 
условия, които Европейските 
референтни мрежи трябва да 
изпълняват, включително списъка с по-
рядко срещаните заболявания, които 
да се покриват, и условията и 
критериите, поставени пред 
доставчиците на здравни услуги, които 
желаят да участват в Европейските 
референтни мрежи, по-специално с цел 
да се гарантира, че Европейските 
референтни мрежи:

Or. de

Обосновка

Както е посочено в обяснителния меморандум (точка 8.3) към предложената 
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директива, основната цел на европейските референтни мрежи е "да предоставят 
здравно обслужване за пациенти, които са в състояние, изискващо особена 
концентрация на ресурси и експертно познание за предоставянето на достъпно, 
висококачествено и рентабилно здравно обслужване". Това следва да намери 
отражение в съответния член от директивата. Тъй като броят на научните 
изследователи или на служителите в здравеопазването, които се занимават с по-
рядко срещани заболявания и/или със специални методи на лечение, е сравнително 
малък, е от основно значение обединяването на ресурсите в полза на европейските 
пациенти.

Изменение 659
John Bowis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема: 3. След провеждане на консултации с 
основните заинтересовани страни 
Комисията приема:

Or. en

Изменение 660
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема: 3. Комисията  работи съвместно с 
Европейските референтни мрежи с 
цел създаване на: 

Or. en

Обосновка

Комисията е финансирала приблизително пет европейски референтни мрежи като 
пилотни проекти. Тези проекти следва да бъдат подложени на оценка преди 
изготвянето на задължителни за прилагане критерии. На този етап Комисията 
следва да  работи съвместно с Европейската референтна мрежа, за да се 
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разработят незадължителни за прилагане критерии.

Изменение 661
Georgs Andrejevs

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема: 3. В сътрудничество със 
съответните експерти и 
заинтересовани страни Комисията 
приема:

Or. en

Обосновка

При създаването на европейски референтни мрежи от съществено значение ще бъде 
провеждането на консултации със заинтересованите страни, за да се изготви точен 
и подходящ списък с критерии за гарантиране на функционирането им.

Изменение 662
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква а – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) списък с конкретните критерии и 
условия, които Европейските 
референтни мрежи трябва да 
изпълняват, включително условията и 
критериите, поставени пред 
доставчиците на здравни услуги, които 
желаят да участват в Европейските 
референтни мрежи, по-специално с цел 
да се гарантира, че Европейските 
референтни мрежи:

а) списък с конкретните критерии и 
условия, които Европейските 
референтни мрежи трябва да 
изпълняват, включително списъка с по-
рядко срещаните заболявания и 
животозастрашаващите и трудни за 
лечение заболявания, които да се 
покриват, условията и критериите, 
поставени пред доставчиците на 
здравни услуги, които желаят да 
участват в Европейските референтни 
мрежи, по-специално с цел да се 
гарантира, че Европейските референтни 
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мрежи:

Or. en

Обосновка

Счита се за важно да се състави списък на по-рядко срещаните заболявания и 
животозастрашаващите заболявания, при които без специализирано лечение в 
тяхната страна пациентите ще починат. Например в областта на раковите 
заболявания има няколко центъра за специализирано лечение в ЕС и те трябва да 
бъдат поощрявани да споделят по по-добър начин експертния си опит.

Изменение 663
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква а – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) списък с конкретните критерии и 
условия, които Европейските 
референтни мрежи трябва да 
изпълняват, включително условията и 
критериите, поставени пред 
доставчиците на здравни услуги, които 
желаят да участват в Европейските 
референтни мрежи, по-специално с цел 
да се гарантира, че Европейските 
референтни мрежи:

а) списък с конкретните критерии и 
условия, които Европейските 
референтни мрежи трябва да 
изпълняват, включително и списък с по-
рядко срещаните заболявания, които 
да се покриват, както и условията и 
критериите, поставени пред 
доставчиците на здравни услуги, които 
желаят да участват в Европейските 
референтни мрежи, по-специално с цел 
да се гарантира, че Европейските 
референтни мрежи:

Or. en



PE418.360v01-00 76/105 AM\764262BG.doc

BG

Изменение 664
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква а – подточка ix а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ix а) поддържат подходящи и 
ефикасни връзки с доставчиците на 
технологии;

Or. fr

Обосновка

Референтните центрове имат за цел да се ускори разпространението на новаторски 
медицински технологии, но текстът не дава никакво указание относно връзките с 
доставчиците на технологии, които са важен източник на новаторство. 

Изменение 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква а – подточка ix а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ixa) главно се занимават с лечение на 
много рядко срещани заболявания или 
здравословни проблеми, които са 
толкова скъпоструващи или изискват 
ниво на специализация, което е 
толкова високо, че предоставянето на 
необходимото здравно обслужване във 
всяка държава-членка се оказва 
невъзможно;

Or. en

Обосновка

Важно е да се избегне ситуация, в която препращането през европейските 
референтни мрежи води до липса на лечение в близост до дома.
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Изменение 666
Colm Burke

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква а – подточка ix а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ixa) проучват възможността да се 
съчетаят националните бюра за 
контакт и Европейските референтни 
мрежи в единна институционална 
структура във всяка съответна 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Би могло да се комбинират националните бюра за контакт и европейските 
референтни мрежи, за да се осигури „комплексно обслужване на едно гише“ за 
пациентите, търсещи информация относно трансгранично здравно обслужване.

Изменение 667
Karin Jöns

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) процедурата за установяване на 
Европейски референтни мрежи.

б) процедурата за установяване на 
Европейски референтни мрежи и 
насърчава развитието на европейски 
процедури за акредитация, за да се 
гарантира, че сертифицирането на 
доставчиците на здравни услуги, 
които принадлежат към 
референтните мрежи, се 
осъществява по независим, 
обективен, прозрачен и ненасочен към 
печалба начин.

Or. de
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Обосновка

Единствено посредством европейски процедури за акредитация може да се 
гарантира, че доставчиците на здравни услуги, които принадлежат към 
референтната мрежа, задоволяват еднозначно изискваните критерии за качество, 
при едновременно отчитане на изискването за субсидиарност.

Изменение 668
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерки по отношение на 
финансовата и географска 
достъпност на Европейските 
референтни мрежи.

Or. nl

Обосновка

При организиране на определени видове специализирано обслужване на европейско 
равнище, трябва да съществуват гаранции, че това обслужване ще остане достъпно.

Изменение 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Препращането през 
референтните мрежи, с цел лечение в 
друга държава-членка, следва да се 
извършва, когато лечението на много 
рядко срещани заболявания или 
здравословни проблеми е толкова 
скъпоструващо или изисква ниво на 
специализация, което е толкова 
високо, че предоставянето на 
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необходимото здравно обслужване в 
отделната държава-членка се оказва 
невъзможно, като така следва да се 
допълва предоставяното в рамките 
на тази държава здравно обслужване.

Or. en

Обосновка

Важно е да се избегне ситуация, в която препращането през европейските 
референтни мрежи води до липса на лечение в близост до дома.

Изменение 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. По отношение на всички видове 
лечение, които не отговарят на 
критериите, определени в параграф 
3a, държавите-членки носят 
отговорността да осигурят лечение 
възможно най-близо до дома и да 
гарантират равни възможности за 
достъп от териториална гледна 
точка.

Or. en

Обосновка

Важно е да се избегне ситуация, в която препращането през европейските 
референтни мрежи води до липса на лечение в близост до дома.
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Изменение 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Посочените в настоящия член 
мерки не използват обичайните 
механизми за финансиране на 
здравното обслужване, предвидени в 
останалите разпоредби на 
настоящата директива. За създаване 
на Европейските референтни мрежи 
се използва Европейският фонд за 
регионално развитие1 (структурните 
фондове). Референтните мрежи 
често ще предоставят здравно 
обслужване, което не се предлага в 
държавите-членки по пребиваване, 
като следователно не се прилагат 
механизми като възстановяването на 
изразходвани средства.
1

http:ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/inde
x_en.htm

Or. en

Обосновка

Важно е да се изясни кой ще плаща, когато се извършва препращане през 
европейските референтни мрежи. Също така е важно да се гарантира, че плащането 
ще се извършва по такъв начин, че необходимите видове лечение наистина да бъдат 
на разположение на всички пациенти и да не се оказва натиск върху предоставянето 
на повечето други видове лечение в близост до дома.
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Изменение 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мерките, посочени в параграф 3, 
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

Изменение 673
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мерките, посочени в параграф 3, 
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

Обосновка

Това изменение е свързано с предходно изменение от същия автор към член 15, 
параграф 4. Комисията е финансирала приблизително пет европейски референтни 
мрежи като пилотни проекти. Тези проекти следва да бъдат подложени на оценка 
преди изготвянето на задължителни за прилагане критерии. На този етап 
Комисията следва да  работи съвместно с Европейската референтна мрежа, за да се 
разработят незадължителни за прилагане критерии.
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Изменение 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15б
Изпитателни зони

С цел установяване в бъдеще на 
възможно най-ефективна политика в 
областта на здравното обслужване, 
Комисията определя гранични райони, 
които да служат като изпитателни 
зони за изпробване, анализиране и 
оценка на новаторски инициативи, 
свързани с трансграничното здравно 
обслужване. 

Or. nl

Изменение 675
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 се заличава

Or. sv

Обосновка

Политическото управление на здравеопазването не е въпрос на намеса в начина на 
извършване на операции, например. При него става въпрос за определяне на насоки, 
провеждане на оценки на ефективността, предоставяне на указания по финансови 
въпроси и наблюдаване качеството да е задоволително и да отговаря на равнището, 
към което се стреми здравната политика. Държавите-членки са организирали 
здравеопазването си по безопасен и надежден начин. Здравеопазването, включително 
оценяването на нови продукти и методи, следва да продължи да се управлява на 
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национално ниво, защото в противен случен съществува риск от по-голяма 
бюрокрация.

Изменение 676
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с процедурата, 
посочена в член 19, параграф 2, 
Комисията приема специфични 
мерки, необходими за осигуряването 
на оперативната съвместимост на 
системите на информационни и 
комуникационни технологии в 
сферата на здравеопазването на 
държавите-членки, когато 
последните решат да ги въведат. Тези 
мерки отразяват развитията в здравните 
технологии и медицината и зачитат 
основното право на закрила на личните 
данни в съответствие с приложимото 
законодателство. По-конкретно те 
уточняват необходимите стандарти и 
терминология, приложими към 
оперативната съвместимост на 
съответните системи на информационни 
и комуникационни технологии, с цел да 
се осигури безопасно, висококачествено 
и ефикасно предоставяне на 
трансгранични здравни услуги.

Съвместно с държавите-членки 
Комисията разработва мерки за 
улесняване на оперативната 
съвместимост на информационните 
и комуникационни технологии, 
доколкото е необходимо, за да се 
гарантира безопасността на 
пациента в областта на 
трансграничното здравно 
обслужване. Тези мерки отразяват 
развитията в здравните технологии и 
медицината и зачитат основното право 
на закрила на личните данни в 
съответствие с приложимото 
законодателство. По-конкретно те 
уточняват необходимите стандарти и 
терминология, приложими към 
оперативната съвместимост на 
съответните системи на информационни 
и комуникационни технологии, с цел да 
се осигури безопасно, висококачествено 
и ефикасно предоставяне на 
трансгранични здравни услуги.

Or. en

Обосновка

Нужно е мерките, свързани с електронното здравеопазване, да бъдат задълбочено 
анализирани преди приемането на задължителни за прилагане стандарти. 
Държавите-членки вече предприемат действия съгласно Плана за действие във връзка 
с електронното здравеопазване от 2004 г. в посока към осъществяване на стъпките, 
необходими за широкоразпространено приемане до 2010 г. на технологии, 
предназначени за електронното здравеопазване. Настоящата директива следва да не 
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възпрепятства изпълнението на този план.

Изменение 677
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с процедурата, посочена 
в член 19, параграф 2, Комисията 
приема специфични мерки, необходими 
за осигуряването на оперативната 
съвместимост на системите на 
информационни и комуникационни 
технологии в сферата на 
здравеопазването на държавите-членки, 
когато последните решат да ги въведат. 
Тези мерки отразяват развитията в 
здравните технологии и медицината и 
зачитат основното право на закрила на 
личните данни в съответствие с 
приложимото законодателство. По-
конкретно те уточняват необходимите 
стандарти и терминология, приложими 
към оперативната съвместимост на 
съответните системи на информационни 
и комуникационни технологии, с цел да 
се осигури безопасно, висококачествено 
и ефикасно предоставяне на 
трансгранични здравни услуги.

В съответствие с процедурата, посочена 
в член 19, параграф 2, Комисията 
приема специфични мерки, необходими 
за осигуряването на оперативната 
съвместимост на системите на 
информационни и комуникационни 
технологии в сферата на 
здравеопазването на държавите-членки, 
когато последните решат да ги въведат. 
Тези мерки са в съответствие с 
приложимото законодателство в 
областта на защитата на данните 
във всяка държава-членка и също 
така отразяват развитията в здравните 
технологии и медицината и зачитат 
основното право на закрила на личните 
данни. По-конкретно те уточняват 
необходимите стандарти и 
терминология, приложими към 
оперативната съвместимост на 
съответните системи на информационни 
и комуникационни технологии, с цел да 
се осигури безопасно, висококачествено 
и ефикасно предоставяне на 
трансгранични здравни услуги.

Or. en
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Изменение 678
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с процедурата, посочена 
в член 19, параграф 2, Комисията 
приема специфични мерки, необходими 
за осигуряването на оперативната 
съвместимост на системите на 
информационни и комуникационни 
технологии в сферата на 
здравеопазването на държавите-членки, 
когато последните решат да ги въведат. 
Тези мерки отразяват развитията в 
здравните технологии и медицината и 
зачитат основното право на закрила на 
личните данни в съответствие с 
приложимото законодателство. По-
конкретно те уточняват необходимите 
стандарти и терминология, приложими 
към оперативната съвместимост на 
съответните системи на информационни 
и комуникационни технологии, с цел да 
се осигури безопасно, висококачествено 
и ефикасно предоставяне на 
трансгранични здравни услуги.

В съответствие с процедурата, посочена 
в член 19, параграф 2, Комисията 
приема специфични мерки, необходими 
за осигуряването на оперативната 
съвместимост на системите на 
информационни и комуникационни 
технологии в сферата на 
здравеопазването на държавите-членки, 
когато последните решат да ги въведат. 
Тези мерки отразяват развитията в 
здравните технологии и медицината и 
зачитат основното право на закрила на 
личните данни в съответствие с 
приложимото законодателство относно 
защитата на личните данни във 
всяка държава-членка. По-конкретно 
те уточняват необходимите стандарти и 
терминология, приложими към 
оперативната съвместимост на 
съответните системи на информационни 
и комуникационни технологии, с цел да 
се осигури безопасно, висококачествено 
и ефикасно предоставяне на 
трансгранични здравни услуги.

Or. de

Изменение 679
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с процедурата, посочена 
в член 19, параграф 2, Комисията 
приема специфични мерки, необходими 
за осигуряването на оперативната 

В съответствие с процедурата, посочена 
в член 19, параграф 2, Комисията 
приема специфични мерки, необходими 
за осигуряването на оперативната 
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съвместимост на системите на 
информационни и комуникационни 
технологии в сферата на 
здравеопазването на държавите-членки, 
когато последните решат да ги въведат. 
Тези мерки отразяват развитията в 
здравните технологии и медицината и 
зачитат основното право на закрила на 
личните данни в съответствие с 
приложимото законодателство. По-
конкретно те уточняват необходимите 
стандарти и терминология, приложими 
към оперативната съвместимост на 
съответните системи на информационни 
и комуникационни технологии, с цел да 
се осигури безопасно, висококачествено 
и ефикасно предоставяне на 
трансгранични здравни услуги.

съвместимост на системите на 
информационни и комуникационни 
технологии в сферата на 
здравеопазването на държавите-членки, 
когато последните решат да ги въведат. 
Тези мерки отразяват развитията в 
здравните технологии и медицината и 
зачитат основното право на закрила на 
личните данни в съответствие с 
приложимото законодателство. По-
конкретно те уточняват:

- необходимите стандарти и 
терминология, приложими към 
оперативната съвместимост на 
съответните системи на информационни 
и комуникационни технологии, с цел да 
се осигури безопасно, висококачествено 
и ефикасно предоставяне на 
трансгранични здравни услуги;

- правила по отношение на достъпа до 
медицинското досие и, по-конкретно, 
правила по отношение на 
получаването на изричното съгласие 
на пациента за достъп до неговото 
медицинско досие. 

Or. fr

Обосновка

Удачно е да се предвидят строги разпоредби по отношение на достъпа до здравните 
досиета и условията за предоставяне на изрично съгласие за извършване на справки в 
индивидуалните здравни досиета.
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Изменение 680
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с процедурата, посочена 
в член 19, параграф 2, Комисията 
приема специфични мерки, необходими 
за осигуряването на оперативната 
съвместимост на системите на 
информационни и комуникационни 
технологии в сферата на 
здравеопазването на държавите-членки, 
когато последните решат да ги въведат. 
Тези мерки отразяват развитията в 
здравните технологии и медицината и 
зачитат основното право на закрила на 
личните данни в съответствие с 
приложимото законодателство. По-
конкретно те уточняват необходимите 
стандарти и терминология, приложими 
към оперативната съвместимост на 
съответните системи на информационни 
и комуникационни технологии, с цел да 
се осигури безопасно, висококачествено 
и ефикасно предоставяне на 
трансгранични здравни услуги.

В съответствие с процедурата, посочена 
в член 19, параграф 2, държавите-
членки приемат специфични мерки, 
необходими за осигуряването на 
оперативната съвместимост на 
системите на информационни и 
комуникационни технологии в сферата 
на здравеопазването на държавите-
членки, когато последните решат да ги 
въведат. Тези мерки отразяват 
развитията в здравните технологии и 
медицината и зачитат основното право 
на закрила на личните данни в 
съответствие с приложимото 
законодателство. По-конкретно те 
уточняват необходимите стандарти и 
терминология, приложими към 
оперативната съвместимост на 
съответните системи на информационни 
и комуникационни технологии, с цел да 
се осигури безопасно, висококачествено 
и ефикасно предоставяне на 
трансгранични здравни услуги.

Or. de

Изменение 681
Georgs Andrejevs

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
ползването на електронното 
здравеопазване и на други 
телемедицински услуги: 
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а) се придържа към същите 
професионални медицински 
стандарти за качество и 
безопасност, както тези, които се 
прилагат при предоставянето на 
здравно обслужване по неелектронен 
път;
б) предлага адекватна защита на 
пациентите, предимно чрез 
въвеждането на подходящи 
регулаторни изисквания за 
практикуващите лекари, подобни на 
тези, които се прилагат при 
предоставянето на здравно 
обслужване по неелектронен път.

Or. en

Обосновка

Тази нова технология не осигурява само напредък, а може да доведе и до потенциална 
злоупотреба с информационни и комуникационни технологии в здравното обслужване, 
със свързаните с това потенциални рискове за пациентите. Следователно спрямо 
тези услуги трябва да се прилага същото ниво на гаранции, що се отнася до 
качеството и безопасността, както и при "стандартните" медицински дейности. 

Изменение 682
John Bowis

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
ползването на електронното 
здравеопазване и на други 
телемедицински услуги се придържа 
към същите стандарти за качество и 
безопасност, както тези, които се 
прилагат при предоставянето на 
здравно обслужване по неелектронен 
път.

Or. en
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Изменение 683
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 се заличава

Or. sv

Обосновка

Политическото управление на здравеопазването не е въпрос на намеса в начина на 
извършване на операции, например. При него става въпрос за определяне на насоки, 
провеждане на оценки на ефективността, предоставяне на указания по финансови 
въпроси и наблюдаване качеството да е задоволително и да отговаря на равнището, 
към което се стреми здравната политика. Държавите-членки са организирали 
здравеопазването си по безопасен и надежден начин. Здравеопазването, включително 
оценяването на нови продукти и методи, следва да продължи да се управлява на 
национално ниво, защото в противен случен съществува риск от по-голяма 
бюрокрация.

Изменение 684
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничество в управлението на 
новите здравни технологии

Сътрудничество в управлението на 
здравните технологии

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието и функционирането на 
мрежа, свързваща националните 
компетентни органи или институции, 
отговорни за оценката на здравните 
технологии.

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието и функционирането на 
мрежа, свързваща националните 
компетентни органи или институции, 
отговорни за оценката на здравните 
технологии.
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1а. След като се е консултирала с 
Европейския парламент, 
Европейската комисия създава 
оперативна рамка за мрежата на 
основата на принципите на доброто 
управление, включващи прозрачност, 
обективност, безпристрастност на 
процедурите, както и широко и пълно 
участие на заинтересованите страни 
от всички съответни групи на 
обществото, в т. ч. здравни 
специалисти, пациенти, 
изследователи и представители на 
промишления сектор.

2. Целта на мрежата за оценка на 
технологиите в здравеопазването е:

2. Целта на мрежата за оценка на 
технологиите в здравеопазването е:

а) да насърчава сътрудничеството 
между националните органи и 
институции;

а) да насърчава сътрудничеството 
между националните органи и 
институции;

аа) да намери устойчиви начини за 
балансиране на целите, свързани с 
достъп до лекарства, 
възнаграждаване за иновации и 
управление на бюджетите в 
здравеопазването;
аб) да разработи прозрачни, 
обективни, всеобхватни и навременни 
процедури и методологии, които да 
постигнат баланс между всички 
цели;
aв) да гарантира пълното участие на 
всички съответни групи от 
обществото, по-специално 
пациентите, медицинската общност, 
представителите на 
научноизследователската работа и 
промишлеността;

б) да спомага за предоставянето на 
обективна, достоверна, навременна, 
прозрачна и предаваема информация 
относно краткосрочната и дългосрочна 
ефективност на здравните технологии и 
да прави възможен ефективният обмен 
на тази информация между 
националните органи или институции.

б) да спомага за предоставянето на 
обективна, достоверна, навременна, 
прозрачна и предаваема информация 
относно краткосрочната и дългосрочна 
ефективност на здравните технологии и 
да създаде възможности за ефективен 
обмен на тази информация между 
националните органи или институции.
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3. Държавите-членки посочват органите 
или институциите, които участват в 
мрежата, както е посочено в параграф 1, 
и съобщават на Комисията 
наименованията и координатите за 
връзка със съответните органи или 
институции.

3. Държавите-членки посочват органите 
или институциите, които участват в 
мрежата, както е посочено в параграф 1. 
Комисията разрешава да се включат в 
мрежата единствено на  органи, 
които отговарят на принципите за 
добро управление.

4. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 19, параграф 2, 
Комисията приема специфичните мерки 
за създаването и управлението на тази 
мрежа, като уточнява естеството и вида 
на информацията, която следва да бъде 
обменяна.

4. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 19, параграф 2, 
Комисията приема необходимите мерки 
за създаването и управлението на тази 
мрежа, в съответствие с посочените 
по-горе цели, като уточнява естеството 
и вида на информацията, която следва 
да бъде обменяна.

Or. en

Обосновка

Предлаганата мрежа трябва да се управлява според принципите за добро управление, 
установени в Бялата книга на Комисията за европейското управление (2001 г.), 
особено по отношение на откритостта, отчетността, ефективността и 
съгласуваността.  Необходимо е сътрудничество при оценяването на свързаните със 
здравеопазването технологии, за да се насърчават прозрачни, обективни, всеобхватни 
и навременни процедури.  Поради това Комисията следва да приема само органи за 
оценка на здравни технологии, които отговарят на тези стандарти. Настоящото 
изменение е в синхрон с изменение към съображение 43.

Изменение 685
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничество в управлението на 
новите здравни технологии 

Сътрудничество в управлението на 
здравните технологии

Or. en

Обосновка

Оценяването трябва да се прилага към всички здравни технологии, включително 
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съществуващите технологии. Това може да спомогне за гарантиране на ефективно 
разпределение на ресурсите от системите на здравеопазване на държавите-членки.

Изменение 686
John Bowis

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието и функционирането на 
мрежа, свързваща националните 
компетентни органи или институции, 
отговорни за оценката на здравните 
технологии.

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието и функционирането на 
мрежа, свързваща националните 
компетентни органи или институции, 
отговорни за оценката на здравните 
технологии. Тя развива дейност, 
основаваща се на принципите на 
доброто управление, включващи 
прозрачност, обективност, 
безпристрастност на процедурите и 
пълно участие на заинтересованите 
страни от всички съответни групи, в 
т. ч. здравни специалисти, пациенти, 
учени и представители на 
промишления сектор, освен в 
случаите, в които националното 
законодателство изключва 
възможността за участие на една 
или повече от една от тези 
заинтересовани страни.

Or. en

Изменение 687
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието и функционирането на 
мрежа, свързваща националните 

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието и функционирането на 
мрежа, свързваща националните 
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компетентни органи или институции, 
отговорни за оценката на здравните 
технологии.

компетентни органи или институции, 
отговорни за оценката на здравните 
технологии. За функционирането на 
мрежата държавите-членки 
създават система, основаваща се на 
принципите на доброто управление, 
включващи прозрачност, 
обективност, безпристрастност на 
процедурите и пълно участие на 
заинтересованите страни от всички 
съответни групи, в т. ч. социални 
партньори, здравни специалисти, 
пациенти, учени и представители на 
промишления сектор.

Or. en

Обосновка

В създаването на мрежа за улесняване на сътрудничеството във връзка с 
управлението на новите технологии в областта на здравеопазването следва да се 
включат всички съответни заинтересовани страни, в т.ч. социалните партньори.

Изменение 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието и функционирането на 
мрежа, свързваща националните 
компетентни органи или институции, 
отговорни за оценката на здравните 
технологии.

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието и функционирането на 
мрежа, свързваща националните 
компетентни органи или институции, 
отговорни за оценката на здравните 
технологии. За функционирането на 
мрежата държавите-членки 
създават система, основаваща се на
принципите на доброто управление, 
включващи прозрачност, 
обективност, безпристрастност на 
процедурите и пълно участие на 
заинтересованите страни от всички 
съответни групи, в т. ч. социални 
партньори, здравни специалисти, 
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пациенти, учени и представители на
промишления сектор.

Or. en

Обосновка

В създаването на мрежа за улесняване на сътрудничеството във връзка с 
управлението на новите технологии в областта на здравеопазването следва да се 
включат всички съответни заинтересовани страни, в т.ч. социалните партньори.

Изменение 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието и функционирането на 
мрежа, свързваща националните 
компетентни органи или институции, 
отговорни за оценката на здравните 
технологии.

1. Държавите-членки спомагат за 
развитието и функционирането на 
мрежа, свързваща националните 
компетентни органи или институции, 
отговорни за оценката на здравните 
технологии. За функционирането на 
мрежата държавите-членки 
създават система, основаваща се на 
принципите на доброто управление, 
включващи прозрачност, 
обективност, безпристрастност на 
процедурите и пълно участие на 
заинтересованите страни от всички 
съответни групи, в т. ч. социални 
партньори, здравни специалисти, 
пациенти, учени и представители на 
промишления сектор.

Or. en

Обосновка

В създаването на мрежа за улесняване на сътрудничеството във връзка с 
управлението на новите технологии в областта на здравеопазването следва да се 
включат всички съответни заинтересовани страни, в т.ч. социалните партньори.
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Изменение 690
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията установява, в съгласие 
с Европейския парламент, 
оперативна рамка за мрежата, 
основана на принципите на добро 
управление, включително на 
прозрачността, обективността и 
безпристрастността на 
процедурите, както и на участието 
на представители от всички 
засегнати социални групи, в това 
число на лекари, пациенти и 
представители на промишлеността.

Or. fr

Обосновка

За да се гарантира, че институционалното сътрудничество между националните 
органи на управление или органите за оценка на здравните технологии води до 
балансиран, компетентен и прозрачен процес на вземане на решения, мрежата трябва 
да бъде отворена за участието на заинтересованите страни.

Изменение 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Мрежата функционира на 
основата на рамка за действие, която 
почива върху принципите на доброто 
управление. Тези принципи включват, 
наред с другото, прозрачност на 
процедурите, официално право на 
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обжалване, обективност, 
безпристрастност, както и 
цялостното участие на всички 
заинтересовани групи.

Or. de

Обосновка

Както качеството, така и надеждността на резултатите от работата на 
мрежата ще бъдат повишени чрез прилагането на принципите на доброто 
управление, като например прозрачност на процедурите и право на обжалване. 
Участниците, като например пациентите, лекарите и промишленият отрасъл, могат 
да добавят съществена стойност в оценката на здравните технологии и 
следователно следва да участват изцяло в работните процедури. 

Изменение 692
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Целта на мрежата за оценка на 
технологиите в здравеопазването е:

2. Целта на мрежата за оценка на 
технологиите в здравеопазването е:

а) да насърчава сътрудничеството 
между националните органи и 
институции;

а) да се намерят дългосрочни решения 
за постигане на равновесие между 
целите по отношение на 
общественото здраве, достъпа до 
лекарствените продукти, 
възнаграждаването на иновациите и 
управлението на бюджетите за 
здравеопазване;
аа) да се разработят прозрачни 
процедури и методологии по 
отношение на тези цели;
аб) да се гарантира участието на 
всички заинтересовани страни, по-
специално на пациентите, 
медицинската общност и
промишлеността, при вземане на 
решения, които могат да засегнат 
общественото здраве, иновациите и 
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конкурентоспособността на 
Европейския съюз в средносрочен и 
дългосрочен план.

б) да спомага за предоставянето на 
обективна, достоверна, навременна, 
прозрачна и предаваема информация 
относно краткосрочната и дългосрочна 
ефективност на здравните технологии и 
да прави възможен ефективният обмен 
на тази информация между 
националните органи или институции.

б) да спомага за предоставянето на 
обективна, достоверна, навременна, 
прозрачна и предаваема информация 
относно краткосрочната и дългосрочна 
ефективност на здравните технологии и 
да прави възможен ефективният обмен 
на тази информация между 
националните органи или институции.

ба) да анализира естеството и вида 
на информацията, която може да 
бъде обменяна;

Or. fr

Обосновка

Основната цел на мрежата трябва да съответства на целта на оценката на 
технологиите в областта на здравеопазването, а именно: оптимално използване на 
здравните ресурси с цел устойчиво финансиране на системите на здравеопазване, бърз 
достъп до лекарствата за пациентите и вземане под внимание на новаторството в 
областта на медицината. Мрежата трябва да включва всички засегнати страни, 
както се посочва в заключенията и препоръките на форума.

Изменение 693
Peter Liese

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да спомага за предоставянето на 
обективна, достоверна, навременна, 
прозрачна и предаваема информация 
относно краткосрочната и дългосрочна 
ефективност на здравните технологии и 
да създаде възможности за ефективен 
обмен на тази информация между 
националните органи или институции. 

б) да спомага за предоставянето на 
обективна, достоверна, навременна, 
прозрачна и предаваема информация 
относно краткосрочната и дългосрочна 
ефективност на здравните технологии и 
относно евентуални странични 
ефекти и последствия за обществото 
и да създаде възможности за 
ефективен обмен на тази информация 
между националните органи или 
институции. 
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Or. de

Обосновка

Настоящият член предвижда сътрудничество между службите, отговарящи за 
оценка на здравните технологии в националните системи за здравеопазване. Тези 
служби разполагат с информация не само за ефективността, но също така и относно 
евентуални странични ефекти и социални промени. По тази причина следва да се 
осъществи обмен и по тези въпроси.

Изменение 694
Peter Liese

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В съответствие с процедурата,
посочена в член 19, параграф 2, 
Комисията приема специфичните 
мерки за създаването и управлението 
на тази мрежа, като уточнява 
естеството и вида на информацията, 
която следва да бъде обменяна.

заличава се

Or. de

Изменение 695
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 19, параграф 2,
Комисията приема специфичните мерки 
за създаването и управлението на тази 
мрежа, като уточнява естеството и вида 
на информацията, която следва да бъде 
обменяна.

4. Комисията работи съвместно с 
държавите-членки по изготвянето на
необходимите мерки за създаването и 
управлението на тази мрежа, като 
уточнява естеството и вида на 
информацията, която следва да бъде 
обменяна.
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Or. en

Обосновка

Не е необходимо Комисията да приема задължителни за изпълнение мерки във връзка 
с управлението на Мрежите за оценка на здравните технологии.

Изменение 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 19, параграф 2, 
Комисията приема специфичните мерки 
за създаването и управлението на тази 
мрежа, като уточнява естеството и вида 
на информацията, която следва да бъде 
обменяна.

4. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 19, параграф 3, 
Комисията приема специфичните мерки 
за създаването и управлението на тази 
мрежа, като уточнява естеството и вида 
на информацията, която следва да бъде 
обменяна.

Or. de

Обосновка

Този параграф препраща към процедурата на комитология, която трябва да бъде 
приложена. По тази важен въпрос Европейският парламент трябва да гарантира 
възможността за оказване на влияние в съответствие с новата процедура, т.е. 
правото си на проверка (right of scrutiny).

Изменение 697
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 19, параграф 2, 
Комисията приема специфичните мерки 
за създаването и управлението на тази 

4. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 19, параграф 2, 
Комисията приема специфичните мерки 
за създаването, управлението и 
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мрежа, като уточнява естеството и 
вида на информацията, която следва 
да бъде обменяна.

прозрачността на тази мрежа.

Or. fr

Обосновка

Мрежата трябва да функционира по прозрачен начин, за да се гарантира, че 
решенията, взети вследствие на обмена на информация, са надеждни.

Мрежата трябва да определи вида на информацията, подлежаща на обмен. Всички 
участници в мрежата трябва да бъдат включени в това обсъждане, което трябва да 
представлява една от основните дейности на мрежата.

Изменение 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки прехвърлят на 
Комисията най-малко веднъж в 
годината информацията, упомената в 
параграф 1, с изключение на вече 
събрани в съответствие с Директива 
2005/36/ЕО данни.

2. Държавите-членки прехвърлят на 
Комисията, за статистически цели,
най-малко веднъж в годината 
информацията, упомената в параграф 1, 
с изключение на вече събрани в 
съответствие с Директива 2005/36/ЕО 
данни.

Or. de

Изменение 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Събирането на данни, в рамките на 
настоящия член, се извършва в тясно 
сътрудничество със събирането на 
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данни, предвидено от 
Административната комисия за 
социално осигуряване на работници-
мигранти.

Or. en

Изменение 700
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет, 
съставен от представители на 
държавите-членки и председателстван 
от представителя на Комисията.

1. Комисията се подпомага от комитет, 
съставен от представители на 
държавите-членки и председателстван 
от представител на държавите-
членки.

Комитетът се допитва до 
заинтересованите страни, като 
например представителите на 
финансиращите субекти, в това 
число взаимозастрахователните 
кооперации, сдруженията на 
пациенти и на работещи в областта 
на здравеопазването (включително 
болниците), когато счита това за 
необходимо или по искане на някоя от 
заинтересованите страни.

Or. fr

Обосновка

В областта на здравеопазването правомощия имат единствено държавите-членки, 
следователно един от техните представители следва да председателства комитета. 
Освен това той трябва да може да се допитва до заинтересованите страни.
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Изменение 701
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет, 
съставен от представители на 
държавите-членки и председателстван 
от представителя на Комисията.

1. Комисията се подпомага от комитет, 
съставен от представители на 
държавите-членки и председателстван 
от тях. Съставът на комитета може 
да се допълни, като се включат 
представители на пациентите, 
организациите-платци и здравните 
специалисти.

Or. en

Обосновка

Предлаганата процедура на комитология ще доведе до непрозрачен и недемократичен 
процес. За да стане този процес по-открит, държавите-членки и заинтересованите 
страни следва да изпълняват по-важна роля.

Изменение 702
Georgs Andrejevs

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет, 
съставен от представители на 
държавите-членки и председателстван 
от представителя на Комисията.

1. Комисията се подпомага от комитет, 
съставен от представители на 
държавите-членки и председателстван 
от представителя на Комисията. В този 
процес Комисията гарантира 
провеждането на консултации с 
експерти от съответните групи на 
пациентите и на специалистите, по 
подходящ начин, особено в контекста 
на прилагането на настоящата 
директива, като предоставя 
обоснован доклад относно тези 
консултации. 
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Or. en

Обосновка

Прилагането на настоящата директива може да се постигне само с участието на 
всички съответни страни. Поради това следва да се създаде подходящ механизъм за
провеждане на консултации за подпомагане на този "комитет за трансгранично 
здравно обслужване". 

Изменение 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от пет години считано от датата, 
определена в член 22, параграф 1, 
Комисията изготвя доклад относно 
действието на настоящата директива и 
го представя на Европейския парламент 
и на Съвета.

В срок от три години, считано от 
датата, определена в член 22, параграф 
1, а след това най-малко на всеки пет 
години, Комисията изготвя доклад 
относно действието на настоящата 
директива и го представя на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Докладът отделя специално внимание 
на последиците от прилагането на 
настоящата директива за 
достъпността на здравеопазването и 
здравните услуги от финансова и 
географска гледна точка и за 
мобилността на пациентите и на 
всички участници в системите на 
здравеопазване на държавите-членки. 
Този доклад обхваща всички 
заинтересовани страни и участници, 
инфраструктури и системи на 
здравеопазване на държавите-членки, 
в това число болниците и 
финансиращите субекти. При 
необходимост Комисията прилага 
към доклада предложения за 
законодателни промени.

Or. fr
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Обосновка

Необходимо е да се уточнят сроковете за докладите, елементите, които трябва да 
бъдат взети предвид по-специално, и заинтересованите страни, които трябва при 
всички случаи да бъдат включени в процеса на оценка на въвеждането и прилагането 
на настоящата директива.

Изменение 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява събирането на 
необходимата информация за 
проследяване на трансграничните 
потоци на пациенти и медицински 
персонал с цел бързо реагиране на 
отрицателни въздействия и по-
нататъшно насърчаване на 
положителните аспекти. Комисията 
включва тази информация в доклада, 
предвиден в параграф 1.

Or. nl

Изменение 705
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел и без да се засягат 
разпоредбите на член 22, като се 
изпълняват изложените в членове 8 и 
9 процедури, държавите-членки 
съобщават на Комисията за всяка 
въведена, изменена или запазена от 
тях мярка.

За тази цел и без да се засягат 
разпоредбите на член 22, държавите-
членки съобщават на Комисията за 
всяка мярка, която предприемат във 
връзка с прилагането на регламента.
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Or. nl

Обосновка

Директивата за услугите обхваща процедура за взаимна оценка. По отношение на 
член 5 трябва да съществува подобна процедура, която да се съобразява с общите 
принципи, които бяха представени на европейската среща на върха на 6 юни 2006 г., 
така че откритият метод за координация да получи по-обвързващ характер, като се 
вземат предвид различията между системите на здравеопазване и правомощията на 
държавите-членки по отношение на организацията им. 

Изменение 706
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки въвеждат 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива, в срок до … 
[една година, считано от датата на 
влизането Й в сила]. 

Държавите-членки въвеждат 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива, в срок до … 
[три години, считано от датата на 
влизането Й в сила]. 

Or. fr

Обосновка

Предвиждането на толкова кратък срок за транспониране прави спазването му 
невъзможно. Проучването на въздействието на Комисията изглежда не е предвидило 
всички възможни последици от повишената мобилност на пациентите, нито 
необходимото развитие в организацията на съответните системи на здравеопазване.
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