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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно прилагането на правата на пациентите при трансгранично здравно 
обслужване
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0414),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0257/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, 
както и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по 
икономически и парични въпроси, комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика, комисията по правни въпроси и комисията по правата на жените и 
равенството между половете (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Европейският парламент прие на 
9 юни 2005 г., с 554 гласа „за” и 12 
„против”, резолюция относно 
мобилността на пациентите и 
развитието в областта на 
здравеопазването в Европейския 
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съюз1, в която Парламентът призова 
за правна сигурност и яснота по 
отношение на правата и процедурите 
за пациенти, работещи в областта 
на здравеопазването и държави-
членки.
1 ОВ 124 Е, 25.5.2006 г., стр. 543.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Системите на здравеопазване на 
държавите-членки на Общността са в 
центъра на високото равнище на 
социална защита в Европа и допринасят 
за социалното сближаване и социалната 
справедливост, както и за устойчивото 
развитие.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Някои въпроси, свързани с 
трансграничното здравеопазване, по-
специално възстановяването на 
разходите за здравни грижи, 
предоставени в държава-членка, 
различна от тази, в която пребивава 
получаващият грижите, вече са били 
разгледани от Съда. Тъй като 

(6) Някои въпроси, свързани с 
трансграничното здравеопазване, по-
специално възстановяването на 
разходите за здравни грижи, 
предоставени в държава-членка, 
различна от тази, в която пребивава 
получаващият грижите, вече са били 
разгледани от Съда. Важно е тези 
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здравеопазването беше изключено от 
обхвата на Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно 
услугите на вътрешния пазар, важно
е тези въпроси да бъдат разгледани в 
специален общностен юридически 
документ, с цел да се постигне по-
общото и ефективно прилагане на 
принципите, развити от Съда на базата 
на отделни съдебни дела.

въпроси да бъдат разгледани в 
специален общностен юридически 
документ, с цел да се постигне по-
общото и ефективно прилагане на 
принципите, развити от Съда на базата 
на отделни съдебни дела.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

функциониране. Това е необходимо, за 
да се спечели доверието на пациентите в 
трансграничното здравеопазване, което 
пък е необходимо от своя страна за 
постигането на мобилност на 
пациентите, както и високо равнище на 
здравна защита.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Проучванията показват, че 
здравното обслужване нанася вреди в 
около 10 % от случаите. Поради това, 
внасянето на яснота в общите 
задължения при случаи на вреди, 
причинени от здравни грижи, е от 
голямо значение, за да се избегне 
липсата на доверие в механизмите, 
което възпрепятства ползването на 

(15) Проучванията показват, че 
здравното обслужване нанася вреди в 
около 10 % от случаите. Поради това, 
внасянето на яснота в общите 
задължения по отношение на 
предполагаеми вреди, причинени от 
здравни грижи, е от голямо значение, за 
да се избегне липсата на доверие в 
механизмите, което възпрепятства 

Adlib Express Watermark



PR\753961BG.doc 11/37 PE415.355v01-00

BG

трансгранично здравно обслужване. 
Застраховането за вреди и 
компенсациите от схеми в държавата на 
местолечение следва да не накърняват 
възможността държавите-членки да 
разширяват обхвата на националните си 
схеми, за да включат пациенти от 
същата държава, търсещи здравно 
обслужване в чужбина, когато това е по-
подходящо за пациента, по-специално в 
случай на пациенти, за които ползването 
на здравно обслужване в друга държава-
членка е необходимо.

ползването на трансгранично здравно 
обслужване. Застраховането за вреди и 
компенсациите от схеми в държавата на 
местолечение следва да не накърняват 
възможността държавите-членки да 
разширяват обхвата на националните си 
схеми, за да включат пациенти от 
същата държава, търсещи здравно 
обслужване в чужбина, когато това е по-
подходящо за пациента, по-специално в 
случай на пациенти, за които ползването 
на здравно обслужване в друга държава-
членка е необходимо.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 12/37 PR\753961BG.doc

BG

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

сигурност.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

лечение, предоставено чрез 
европейските референтни мрежи, както 
е упоменато в член 15 от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Пациентът не трябва в никакъв 
случай да извлича финансови облаги от 
здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка и поради това 
покриването на разходите следва да 
бъде ограничено до размер на 
действителните разходи за получени 
здравни грижи.

(24) Пациентът не трябва в никакъв 
случай да извлича финансови облаги от 
здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка и поради това 
покриването на разходите следва да 
бъде ограничено до размер на 
действителните разходи за получени 
здравни грижи. Държавите-членки 
могат да вземат решение да покриват 
други свързани разходи, като 
например за терапевтично лечение, 
при условие че общите разходи не 
надхвърлят сумата, платима в 
държавата-членка на осигуряване.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) За пациента е от особено значение 
да знае предварително кои правила се 
прилагат когато той/тя получава здравно 
обслужване в държава-членка, която е 
различна от държавата на осигуряване. 
Същата степен на яснота е необходима 
и в случаите, когато доставчици на 
здравно обслужване временно се 
местят в друга държава-членка с цел 
предоставяне на медицинските им 
услуги там или когато се предоставя 
здравно обслужване с трансграничен 
характер. В тези случаи приложимите 
правила са предвидените от 
законодателството на държавата-членка 
на местолечение в съответствие с 
общите принципи, изложени в член 5, 
като се има предвид, че в съответствие с 
член 152, параграф 5 от Договора 
организирането и предоставянето на 
здравни услуги и медицински грижи 
попадат в обхвата на отговорностите на 
държавите-членки. Това ще спомогне за 
вземането на осведомено решение от 
пациента и за избягването на грешки и 
недоразумения. Също така по този 
начин ще бъде установено високо ниво 
на доверие между пациент и доставчик 
на здравно обслужване.

(35) За пациента е от особено значение 
да знае предварително кои правила се 
прилагат когато той/тя получава здравно 
обслужване в държава-членка, която е 
различна от държавата на осигуряване. 
Същата степен на яснота е необходима, 
когато се предоставя здравно 
обслужване с трансграничен характер, 
като например телемедицина. В тези 
случаи приложимите правила са 
предвидените от законодателството на 
държавата-членка на местолечение в 
съответствие с общите принципи, 
изложени в член 5, като се има предвид, 
че в съответствие с член 152, параграф 5 
от Договора организирането и 
предоставянето на здравни услуги и 
медицински грижи попадат в обхвата на 
отговорностите на държавите-членки. 
Това ще спомогне за вземането на 
осведомено решение от пациента и за 
избягването на грешки и 
недоразумения. Също така по този 
начин ще бъде установено високо ниво 
на доверие между пациент и доставчик 
на здравно обслужване.

Or. en
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Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Реализацията на потенциала на 
вътрешния пазар на трансгранични 
здравни услуги изисква сътрудничество 
между доставчиците, потребителите и 
регулаторните органи на различните 
държави-членки на национално, 
регионално или местно ниво, с цел да се 
осигури безопасно, висококачествено и 
ефикасно трансгранично здравно 
обслужване. Такъв, по-конкретно, е 
случаят със сътрудничеството в 
граничните райони, където 
трансграничното предоставяне на 
услуги може да се окаже най-
ефикасният начин за организиране на 
здравните услуги за местното 
население, но постигането на 
устойчивост при подобно 
трансгранично предоставяне изисква 
сътрудничество между системите на 
здравеопазване на различните държави-
членки. Това сътрудничество може да се 
изразява в съвместно планиране, 
взаимно признаване или адаптиране на 
процедурите или стандартите, 
оперативната съвместимост на 
съответните национални системи на 
информационни и комуникационни 
технологии, практическите механизми 
за осигуряване на приемственост на 
грижите или практическо подпомагане 
на трансграничното предоставяне на 
здравно обслужване на временен и 
случаен принцип от работещи в сферата 
на здравеопазването. Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионални квалификации 
постановява, че, без да се засяга 
прилагането на конкретни разпоредби 
на Общностното право, свободното 
предоставяне на услуги на временен или 

(37) Реализацията на потенциала на  
трансгранични здравни услуги изисква 
сътрудничество между доставчиците, 
потребителите и регулаторните органи 
на различните държави-членки на 
национално, регионално или местно 
ниво, с цел да се осигури безопасно, 
висококачествено и ефикасно 
трансгранично здравно обслужване. 
Такъв, по-конкретно, е случаят със 
сътрудничеството в граничните райони, 
където трансграничното осигуряване на 
здравеопазване може да се окаже най-
ефикасният начин за организиране на 
здравеопазване за местното население, 
но постигането на устойчивост при 
подобно трансгранично предоставяне 
изисква сътрудничество между 
системите на здравеопазване на 
различните държави-членки. Това 
сътрудничество може да се изразява в 
съвместно планиране, взаимно 
признаване или адаптиране на 
процедурите или стандартите, 
оперативната съвместимост на 
съответните национални системи на 
информационни и комуникационни 
технологии, практическите механизми 
за осигуряване на приемственост на 
грижите или практическо подпомагане 
на трансграничното предоставяне на 
здравно обслужване на временен и 
случаен принцип от работещи в сферата 
на здравеопазването. Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионални квалификации 
постановява, че, без да се засяга 
прилагането на конкретни разпоредби 
на Общностното право, свободното 
предоставяне на услуги на временен или 
случаен принцип, включително на 
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случаен принцип, включително на 
услугите, предоставяни от работещи в 
сферата на здравеопазването на 
територията на друга държава-членка, 
не следва да се ограничава на каквото и 
да е основание, свързано с 
професионални квалификации. 
Следователно настоящата директива не 
накърнява тези разпоредби от 
Директива № 2005/36/ЕО.

услугите, предоставяни от работещи в 
сферата на здравеопазването на 
територията на друга държава-членка, 
не следва да се ограничава на каквото и 
да е основание, свързано с 
професионални квалификации. 
Следователно настоящата директива не 
накърнява тези разпоредби от 
Директива № 2005/36/ЕО.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) В случаите, когато определени 
лекарствени продукти са разрешени в 
държавата-членка на пациента, в 
съответствие с Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба и са били предписани на 
територията на друга държава-членка на 
лице, посочено като пациент, следва да 
бъде възможно по принцип такива 
рецепти да бъдат признавани и 
използвани в собствената държава-
членка на пациента. Премахването на 
регулаторните и административни 
бариери пред подобно признаване не 
засяга необходимостта от съответно 
одобрение от лекуващия лекар или 
фармацевта на пациента за всеки 
отделен случай, ако последната се 
налага от принципа за закрила на 
човешкото здраве и е пропорционална 
на тази цел. Подобно медицинско 
признаване не следва също да накърнява 
решението на държавата-членка на 

(39) В случаите, когато определени 
лекарствени продукти са разрешени в 
държавата-членка на пациента, в 
съответствие с Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба и са били предписани на 
територията на друга държава-членка на 
лице, посочено като пациент, следва да 
бъде възможно по принцип такива 
рецепти да бъдат признавани и 
използвани в собствената държава-
членка на пациента. Премахването на 
регулаторните и административни 
бариери пред подобно признаване не 
засяга необходимостта от съответно 
одобрение от лекуващия лекар или 
фармацевта на пациента за всеки 
отделен случай, ако последната се 
налага от принципа за закрила на 
човешкото здраве и е пропорционална 
на тази цел. Подобно медицинско 
признаване не следва също да накърнява 
решението на държавата-членка на 
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осигуряване относно включването на 
подобни лекарствени продукти сред 
помощите, обхванати от системата на 
социална сигурност, по която е осигурен 
пациентът. Прилагането на принципа на 
признаването ще бъде улеснено от 
приемането на мерките, необходими за 
осигуряване безопасността на 
пациентите и предотвратяване на 
евентуалните злоупотреби и грешки с 
лекарствени продукти.

осигуряване относно включването на 
подобни лекарствени продукти сред 
помощите, обхванати от системата на 
социална сигурност, по която е осигурен 
пациентът. Прилагането на принципа на 
признаването ще бъде улеснено от 
приемането на мерките, необходими за 
осигуряване безопасността на 
пациентите и предотвратяване на 
евентуалните злоупотреби и грешки с 
лекарствени продукти. Когато в 
държавата-членка на местолечение е 
издадена рецепта за лекарства, които 
обикновено не се отпускат по 
рецепта в държавата-членка на 
осигуряване, последната решава дали 
по изключение да ги  разреши или да 
предостави алтернативно лекарство, 
за което се счита, че е подобно.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки на местолечение 
са отговорни за организирането и 
предоставянето на здравно обслужване.
При това положение и при спазване на 
принципите за универсалност, достъп до 
висококачествени грижи, равенство и 
солидарност, те определят ясни 
стандарти за качество и безопасност за 
здравното обслужване, предоставяно на 
тяхна територия и гарантират, че:

1. Държавите-членки на местолечение 
са отговорни за организирането и 
предоставянето на здравно обслужване.
При това положение и при спазване на 
принципите за универсалност, достъп до 
висококачествени грижи, равенство и 
солидарност, те определят ясни 
стандарти за качество и безопасност за 
здравното обслужване, предоставяно на 
тяхна територия и гарантират, че:

а) са установени механизми, които 
гарантират, че доставчиците на 
здравни грижи са в състояние да 
отговорят на тези стандарти, като 
вземат предвид постиженията на 
международната медицина и 
общопризнатите добри медицински 

а) 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 
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практики; установен, такова здравно 
обслужване се предоставя съгласно 
законодателството на държавата-
членка на местолечение.

б) прилагането на тези стандарти от 
доставчиците на здравно обслужване 
на практика е подложено на 
периодичен контрол и се вземат 
корективни мерки, когато 
подходящите стандарти не са 
спазени, като се взема предвид 
напредъкът в медицината и в 
здравните технологии;

б) здравното обслужване, посочено в 
параграф 1, буква а), се предоставя 
съгласно стандарти и насоки за 
качество и безопасност, определени 
от държавата-членка на 
местолечение, като се гарантира, че:

(i) на пациентите и доставчиците на 
здравно обслужване от други 
държави-членки може да се 
предостави информация за подобни 
стандарти и насоки, включително 
разпоредби за контрол, inter alia чрез 
електронни средства;

в) доставчиците на здравно 
обслужване предоставят цялата 
полезна информация, за да могат 
пациентите да правят осведомен 
избор, в частност относно 
достъпността, цените и резултатите от 
предоставеното здравно обслужване, 
както и подробности по покритието на 
застраховката им или други средства за 
лична или колективна защита по 
отношение на професионалната 
отговорност;

(ii) на пациентите и доставчиците на 
здравно обслужване от други 
държави-членки може да се 
предостави информация относно 
достъпността, цените и резултатите от 
предоставеното здравно обслужване, 
както и подробности по покритието на 
застраховката на доставчиците на 
здравно обслужване или други средства 
за лична или колективна защита по 
отношение на професионалната 
отговорност;

г) на пациентите е осигурена 
възможност да подават оплаквания и са 
им гарантирани средства за обезщетение 
и компенсации, в случай че претърпят 
вреди, произтичащи от оказано им 
здравно обслужване;

г) на пациентите е осигурена 
възможността да подават оплаквания, 
в случай че претърпят вреди, 
произтичащи от оказано им здравно 
обслужване, и са им гарантирани 
средства за обезщетение и правото да 
търсят компенсации;

д) съществуват схеми за застраховка 
или гаранция „Професионална 
отговорност“ или сходна уредба, 
равностойна или по същество сравнима
по предназначението си, и които 
съответстват на естеството и обхвата на 

д) съществуват схеми за застраховка 
или гаранция „Професионална 
отговорност“ или сходна уредба, 
равностойна или по същество сравнима 
по предназначението си, и които 
съответстват на естеството и обхвата на 
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риска; риска;
е) основното право на неприкосновеност 
на личния живот що се отнася до 
обработването на личните данни, е 
защитено съгласно националните мерки 
за прилагане на общностните 
разпоредби относно защитата на 
личните данни, по-специално 
Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО;

е) основното право на неприкосновеност 
на личния живот, що се отнася до 
обработването на личните данни, е 
защитено съгласно националните мерки 
за прилагане на общностните 
разпоредби относно защитата на 
личните данни, по-специално 
Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО;

ж) пациентите от други държави-членки 
получават същото третиране като 
гражданите на държавата-членка на 
местолечение, включително като се 
ползват от закрилата срещу 
дискриминация, предвидена от правото 
на Общността и националното 
законодателство в сила в държавата-
членка на местолечение.

ж) пациентите от други държави-членки 
получават същото третиране като 
гражданите на държавата-членка на 
местолечение, включително като се 
ползват от закрилата срещу 
дискриминация, предвидена от правото 
на Общността и националното 
законодателство в сила в държавата-
членка на местолечение.

жа) пациентите, получили лечение, 
имат право на досие - в писмен или 
електронен вид, описващо лечението 
и всички медицински съвети за целия 
период на грижи;

Or. en

Обосновка

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

The issue of defining standards on quality and safety should be dealt with purely as a matter 
of applicable law. This will make the proposal more in line with the principles of subsidiarity 
and proportionality, and the respect for Member State competence on healthcare. Instead, 
Member States shall provide information on their standards and guidelines on quality and 
safety to patients and healthcare providers.

Patients should be guaranteed the right to seek compensation when they suffer harm, not 
guaranteed compensation when they suffer harm. This because harm sometimes is an 
unavoidable outcome/side effect of certain healthcare treatments.

The provision on guidelines is not necessary since the Commission has a general mandate to 
issue guidelines for implementing Community law.
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Изменение 15

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Доколкото е необходимо да се улесни 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване и вземайки като 
отправна точка високо ниво на здравна 
защита, Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, разработва насоки , 
за да се улесни приложението на 
параграф 1.

3. Доколкото е необходимо да се улесни 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване и вземайки като 
отправна точка високо ниво на здравна 
защита, Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, може да разработи
насоки , за да се улесни приложението 
на параграф 1.

Or. en

Обосновка

Въпросът за определянето на стандарти за качество и безопасност следва да се 
разглежда единствено като част от приложимото законодателство. Това ще 
направи предложението по-обвързано с принципите за субсидиарност и 
пропорционалност и със зачитането на правомощията на държавите-членки в 
областта на здравеопазването. Вместо това държавите-членки следва да 
предоставят информация относно своите стандарти и насоки за качество и 
безопасност на пациентите и доставчиците на здравно обслужване.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, придвижващи се в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване на територията Й. или 
желаещи да получат здравно 
обслужване, предоставяно на 
територията на друга държава-членка, 
няма да бъдат възпрепятствани да 
получат такова в друга държава-членка, 

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

когато въпросното лечение фигурира 
сред обезщетенията, които са 
предвидени в законодателството на 
държавата-членка на осигуряване и на 
които осигуреното лице има право. 
Държавата-членка на осигуряване 
възстановява на държавата-членка на 
местолечение или на осигуреното лице 
разходите, които биха били заплатени 
от неговата система на задължително 
социално осигуряване, ако същите или 
подобни здравни грижи бяха 
предоставени на нейна територия. Ако 
съществуват няколко начина за 
лечение на определена болест или 
нараняване, пациентът има право да 
му се възстановят средствата за 
всички начини на лечение, които са 
изпробвани и тествани в достатъчна 
степен от международната 
медицина, дори ако те не са достъпни 
в държавата-членка на осигуряване на 
пациента. Във всеки случай, 
държавата-членка на осигуряване е тази, 
която определя кои здравни грижи се 
заплащат, независимо от това къде се 
предоставят.

Or. en

Обосновка

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

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

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка, 
се възстановяват от държавата-членка 
на осигуряване в съответствие с 
разпоредбите на настоящата директива 
до размера на разходите, които биха 
били поети, ако същите или сходни 
здравни грижи бяха предоставени в 
държавата-членка на осигуряване, без да 
се надхвърля действителната цена на 
предоставеното здравно обслужване.

2. Разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка, 
се възстановяват от държавата-членка 
на осигуряване в съответствие с 
разпоредбите на настоящата директива 
до размера на разходите, които биха 
били поети, ако същите или сходни 
здравни грижи бяха предоставени в 
държавата-членка на осигуряване, без да 
се надхвърля действителната цена на 
предоставеното здравно обслужване. 
Държавите-членки могат да вземат 
решение да покриват други свързани 
разходи, като например за 
терапевтично лечение, при условие че 
общите разходи не надхвърлят 
цената, платима в държавата-членка 
на осигуряване.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Член 8 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Болнични и специализирани грижи Болнични грижи

Or. en
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Изменение 19

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

б) здравни грижи, които са част от 
специален списък, при което не се 
изисква настаняване на пациента с 
пренощуване за поне една нощ. Този 
списък се ограничава до:

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

- здравни грижи, които изискват 
ползването на високоспециализирана 
и разходоинтензивна медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване; или
здравни грижи, които включват 
видове лечение, изправящи пациента 
или населението пред особен риск. 

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Този списък се изготвя и може 
редовно да се актуализира от 
Комисията. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 

заличава се
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настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
19, параграф 3.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Държавата-членка публикува цялата 
информация, която е от значение, 
относно системите за предварително 
одобрение, въведени в съответствие с 
параграф 3, включително процедури за 
подаване на жалби в случай на отказ 
за разрешение.

Or. en
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Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Комисията провежда проучване на 
осъществимостта на учредяването 
на клирингова къща, която да улесни 
възстановяването на разходи през 
граници, различни системи на 
здравеопазване и валутни зони 
съгласно настоящата директива до 
две години след влизането в сила на 
настоящата директива, докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
и по целесъобразност представя 
законодателно предложение.

Or. en
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Изменение 25

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки на осигуряване 
гарантират, че са налице лесно 
достъпни механизми, включително 
електронни средства, за бързо 
предоставяне на пациентите, при 
поискване, на информация относно 
получаването на здравни грижи в друга 
държава-членка и за приложимите 
условия и предпоставки, и включват 
информация относно правата на 
пациента, процедурите за ползване на 
тези права и системите за обжалване 
и компенсация, в случай че 
пациентът е бил лишен от 
съответните права, когато inter alia е 
причинена вреда вследствие на 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване.

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 27

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки гарантират, 
че е налична информация 
посредством сигурна система за 
работещите в сферата на 
здравеопазването,с които се 
консултира пациентът. Тази 
информация включва данни за 
регистрираните лица, работещи в 
сферата на здравеопазването в 
държавата-членка на местолечение, 
и всякакви дисциплинарни мерки 
срещу тях. Държавите-членки 
активно и незабавно се уведомяват за 
всякакви подобни дисциплинарни
мерки и последващи резултати.

Or. en

Изменение 28

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;
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Or. en

Изменение 29

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2 - буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да улеснява достъпа на 
пациентите до европейски мрежи на 
пациенти;

Or. en

Изменение 30

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, които гарантират, 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, 
включително ясна по отношение на 
различните имена, използвани за един 
и същи лекарствен продукт;

Or. en
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Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) мерки, които идентифицират 
фалшиви лекарствени продукти и 
предотвратяват навлизането им в 
аптеките;

Or. en

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато в държавата-членка на 
местолечение е издадена рецепта за 
лекарствени продукти, които 
обикновено не се отпускат по 
рецепта в държавата-членка на 
осигуряване, последната решава дали 
по изключение да ги оторизира или да 
предостави алтернативен лекарствен 
продукт, за който се счита, че е 
подобен.

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Член 15 - параграф 3 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) списък с конкретните критерии и 
условия, които Европейските 
референтни мрежи трябва да 
изпълняват, включително условията и 

а) списък с конкретните критерии и 
условия, които Европейските 
референтни мрежи трябва да 
изпълняват, включително списък с по-
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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:

редки 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

Изменение 34

Предложение за директива
Член 15 - параграф 3 - буква а - точка ix а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ixa) поддържат подходящи и 
ефективни връзки с доставчиците на 
технологии.

Or. en

Изменение 35

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 

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 спазват приложимото 
законодателство относно защитата 
на личните данни във всяка държава-
членка и също така отразяват 
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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.

развитията в здравните технологии и 
медицината, включително 
телемедицината и 
телепсихиатрията, 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

Изменение 36

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

Изменение 37

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. Държавите-членки 
разработват система за 
функционирането на мрежата на 
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основата на принципите на доброто 
управление, включващи прозрачност, 
обективност, честни процедури и 
пълно участие на заинтересованите 
лица от всички съответни групи, в т. 
ч. работещите в сферата на 
здравеопазването, пациенти, учени, 
представители на промишления 
сектор.

Or. en

Изменение 38

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да намира устойчиви начини за 
балансиране на целите достъп до 
лекарства, награди за иновациите и 
управление на бюджетите на 
здравеопазването.

Or. en

Изменение 39

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 2, 
Комисията приема необходимите мерки 
за създаването, управлението и 
прозрачното функциониране на тази 
мрежа.

Or. en
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Изменение 40

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Комисията разрешава да се 
включат в мрежата единствено 
такива органи, които изпълняват 
принципа за добро управление, посочен 
в параграф 1.

Or. en

Изменение 41

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 пет години, считано от датата, 
определена в член 22, параграф 1, 
Комисията изготвя доклад относно 
действието на настоящата директива, 
включващ статистически данни за 
потоците влизащи и излизащи 
пациенти в резултат от настоящата 
директива, и го представя на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

“Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité” Jean Giraudoux
(Нито един поет не е тълкувал природата толкова свободно, колкото един юрист 
тълкува действителността)

Разум и чувствителност

Юристи или политици.  За последните десет години, след решението „Kohll and 
Dekker” от 1998 г. на Съда на Европейските общности, юристите на Европа вземат 
решения  в областта на политиката относно мобилността на пациентите, тъй като 
политиците на Европа не успяха да направят това. Ако ние не направим нищо, Съдът 
ще продължи да тълкува Договорите в случаите, когато става въпрос за правата на 
мобилност на пациентите. Те ще осигурят яснотата, която ние - политиците, не успяхме 
да осигурим. Ако сме доволни да оставим реализирането на политиката в ръцете на 
юристите, тогава не е необходимо да правим нищо - с изключение на това, разбира се, 
да платим произтичащите от това непредвидими сметки.  Но ако смятаме, че е наша 
работа, в качеството ни на избрани политици, да осигурим правна сигурност и 
сигурност в областта на политиката, трябва да направим това незабавно. Нашите 
избиратели харесват идеята за мобилност на пациентите като възможност; но те желаят 
и очакват тя бъде надлежно управлявана, както и да им се осигури добро ръководство 
по отношение на политиката и процедурите. 

Приветстваме дългоочакваното предложение на Комисията, което дойде след голямото 
мнозинство в Парламента по нашия доклад относно мобилността на пациентите от 2005 
г. (A6-0129/2005), включително изпълнените му с въображение разпоредби, които 
надхвърлят обхвата на решенията на Съда на Европейските общности относно 
Европейските референтни мрежи за по-редки заболявания.  Въпреки това, то оставя 
някои области на несигурност, които настоящият доклад има за цел да изясни и да 
намери решение за тях.

Възможност за пациентите.  Следва да стане напълно ясно, че това е възможност за 
пациентите.  Централно място заема пациентът; сега не е време за въпроси относно 
мобилността на работещите в областта на здравеопазването и на здравните услуги. 
Същото, за съжаление, важи и за спешно необходимото предложение относно 
безопасността на пациентите.  Kакто става ясно от него, това предложение нито внася 
изменения, нито засяга социалноосигурителния режим, който продължава да е в сила, 
въпреки че, може би, имаме нужда от по-голяма яснота относно това, кога би се 
прилагал всеки.  Не по-малко ясно трябва да стане, че това е възможност за пациентите, 
основана на потребностите, а не на средствата, и на осведомения избор, а не на 
принудата. 

Решения на Съда.  Не по-малко ясно е, че не започваме от нула; сега не е време за 
теоретични разработки. Договорите осигуряват правното основание за решенията на 
Съда на ЕО и Съдът състави своя проект за последваща политика. Те задвижиха 
процес, който има потенциала да даде права на пациентите и да укрепи здравето на 
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европейските граждани. По същество решенията на Съда на ЕО потвърждават, че 
пациенти, които са изправени пред „неоснователно забавяне” за лечение, имат правото 
да потърсят лечение в друга държава-членка, а разходите да бъдат изплатени от 
системата на здравно осигуряване  на страната на произход, ако са изпълнени две 
условия: - лечението обичайно трябва да се предлага в страната на произход и цените 
трябва да са съпоставими.  В редица решения на Съда на ЕО се посочва, че от пациента 
не може да се изисква да търси предварително одобрение за извънболнично лечение 
или други здравни придобивки, като например оригинални очила и ортодонтско 
лечение.  Въпреки това, остава отворена възможността за някаква форма на 
предварително одобрение или уведомяване, когато става въпрос за болнично лечение 
на пациенти, ако страната на произход („държава-членка на осигуряване”) може да 
докаже, че без него би пострадало управлението на здравеопазването за други 
пациенти. Решенията се отнасяха не толкова до процедурата на одобрение, колкото до 
неразумното използване на тази процедура за отказ или възпрепятстване във връзка с  
правото на дадено лице да пътува с цел лечение.  По тази причина ние се опитахме да 
въведем система на предварително одобрение с опростени условия, що се отнася до 
пациентите, но която предвижда разумно предварително предупреждение за 
извънредни разходи, що се отнася до ръководните кадри в областта на 
здравеопазването.

Потребности, не средства.  Когато казваме, че политиката следва да е за пациенти с 
потребности, а не за пациенти със средства, следва да изясним, че не желаем на 
пациентите да се налага да пътуват, стиснали пари в брой или кредитни карти за 
предварително плащане на често скъпо болнично лечение. Следва да въведем система 
на възстановяване на средствата направо от здравноосигурителната система в страната 
на произход на приемащата болница чрез Централна клирингова къща, която да 
управлява трансгранични, междувалутни, междусистемни (Beveridge/Bismark) 
усложнения или чрез двустранна система от ваучери за пациента, които се представят в 
болницата и гарантират на последната плащане от страна на държавата-членка на 
осигуряване. 

И едната, и другата възможност биха елиминирали спорове между пациента и 
болницата във връзка с плащането, а втората възможност също така би опростила 
отношенията между двете държави-членки, например във връзка с обменните курсове.  
За създаването на клирингова къща би било необходимо време и затова, като 
допълнителен и по-бърз механизъм за въвеждане, предлагаме пациент, който реши да 
използва процедурата на предварително одобрение, утвърдена от неговата или нейната 
страна на произход, да получи ваучер, който да представи в болницата, където се 
провежда лечението, като гарантира плащане до определен размер.  С такъв ваучер на 
пациента няма да се налага лично да плаща за лечението, а на болницата ще бъде 
гарантирано плащането от страната на произход на пациента.  Без такъв ваучер и до 
създаването на Централна клирингова къща ще трябва пациентът да плаща и да търси 
възстановяване на средствата.

Пакетни предложения.  Възниква въпросът дали, що се отнася до разходите, 
решението на Съда на ЕО означава, че дадена държава-членка на осигуряване може да 
бъде задължена за действителната стойност на лечението.  Едно пакетно предложение 
за лечение, с допълнителни услуги като възстановяване или физиотерапия, би могло да 
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има по-малка обща стойност, отколкото би била платена само за лечението в страната 
на произход.  Ако такива пакетни предложения носят добавена полза за здравето на 
пациента, като например намаляват вероятността от повтаряне на болестта, това трябва 
да е нещо добро и следва да бъде приветствано, доколкото целият пакет е в рамките на 
стойността, която би била платена за лечение в страната на произход. По този въпрос 
държавите-членки следва да са възможно най-гъвкави.

„Брокери в областта на здравеопазването“.  Много е вероятно да нарасне броят на 
„брокерите в областта на здравеопазването“, които се регистрират, за да дават на 
пациентите независими консултации за пакетите от лечение и грижи, също както 
застрахователните агенти разглеждат пазара вместо клиентите си, за да открият най-
добрите предложения, удовлетворяващи техните потребности.  Очевидно всяка 
държава-членка сама взема решение относно политиката си в тази област и всяка 
държава-членка в определен момент ще трябва да реши дали ролята или обучението на 
„брокерите в областта на здравеопазването“ трябва да бъдат регулирани или да се 
саморегулират по някакъв начин. 

Допълнително покритие.  Също така е вероятно в някои страни лечението на 
пациенти в чужбина да е възможно само ако пациентът е готов да допълни сумата, 
която плаща страната на осигуряване.  В това няма нищо лошо.  Не е по-различно от 
това пациентът да плати за по-добри условия в някоя местна болница или пък 
родителите да платят за допълнително обучение на детето си в училище.  Но това е 
само една възможност. Върху пациента не следва да се оказва натиск да плаща повече и 
нито една болница не следва да взема повече пари за едно и също лечение от 
чуждестранни, отколкото от местни пациенти. 

Брой пациенти.  Очакванията са, че няма да има голям брой пациенти, които искат да 
използват този начин.  Повечето хора предпочитат да се лекуват близо до дома си, 
където могат да ги посещават приятели и роднини.  При необходимост ще отидат 
някъде другаде в собствената си страна - не на последно място заради езика.  Ако решат 
да се лекуват в чужбина, те вероятно първо ще изберат добре утвърдените двустранни и 
тристранни договорености между държавите-членки, регионите или градовете. Ако 
обаче търсят по-голяма гъвкавост - понякога заради приятели или роднини в някоя 
друга част на ЕС, където могат да отидат за възстановяване след лечение, или защото са 
чули за някой особено добър болничен екип или друг доставчик на здравни услуги - то 
тогава те могат да решат да изберат възможността за трансгранично здравно 
обслужване.

Разбира се, ако една държава-членка желае гражданите й да не използват тази нова 
възможност и по такъв начин да избегне изтичането на ресурси, то тя ще повиши 
стандарта на здравеопазването си и времето за чакане, така че никой да не изпитва 
потребност от лечение в чужбина.  Ако тя привлича чуждестранни пациенти - например 
поради по-евтините си грижи и лечение - тя също така ще привлича ресурси, които 
могат да се вложат отново в здравеопазването в интерес на всички пациенти. След пет 
години следва да преразгледаме опита от движението на пациентите, за да видим какво 
въздействие е оказало и дали трябва да затегнем или отпуснем политиката.

Информация.  Информацията ще бъде от ключово значение и от всяка държава-членка 
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ще се очаква да създаде информационни центрове (национални бюра за контакт), 
където пациентът или медицинските му консултанти ще могат да видят какво е 
налично, какви са критериите за допустимост, необходимите процедури, действащите 
разпоредби за оплаквания и жалби, както и каква помощ може да се окаже за разходите 
за пътуване. В този контекст също е от значение и чувствителният въпрос за 
стандартите на здравеопазване.  Ясно е, че ако една държава-членка оторизира -
експлицитно или имплицитно чрез приемане решенията на Съда на ЕО - гражданите си 
да се лекуват в чужбина, то тя има задължение да се грижи за тях.  Тя положително ще 
иска да са налице взаимни гаранции за безопасността на пациентите. Лошото качество 
на здравеопазването може да бъде риск за безопасността на пациентите.  Държавите-
членки носят отговорност за своето здравеопазване и никой не предлага Европейският 
съюз да предписва стандарти в това отношение.  Това, което държавите-членки могат и 
следва да правят, е да гарантират публичното обявяване на тези стандарти.  Дълг на 
държавата-членка на осигуряване е да гарантира, че нейните граждани имат достъп до 
информация, така че пациентите и медицинските консултанти да знаят какви стандарти 
да очакват, ако решат да отидат в друга страна. Ни повече, ни по-малко.

Рецепти.  Един въпрос, поставен в предложението, засяга взаимното признаване на 
рецептите.  Очевидно е желателно аптеките в страната по местоживеене да признават и 
изпълняват рецепти, издадени от лекар в друга страна.  Това ще изисква достъп до 
регистър на практикуващите лекари, които са квалифицирани и имат разрешение да 
предписват рецепти. Проблемът обаче е по-дълбок.  Широко известно е, че държавите-
членки сами решават кои лекарства да се отпускат по рецепта.  Следователно ако един 
пациент отиде в чужбина и му бъдат предписани лекарства, които не се отпускат в 
неговата страна по местоживеене, той ще трябва или да използва това, което е налично 
там, или да се върне в страната на лечение - или да рискува и да купи лекарствата по 
интернет.  Изглежда за предпочитане държавите-членки да приемат, като част от 
допълнителен списък, лекарства, предписани в рамките на лечение при трансгранично
здравно обслужване. Това е въпрос от компетенциите на държавите-членки, но може да 
бъде причина за бъдещи жалби в СЕО, ако не се разреши по чувствителен и разумен 
начин.

Разум и чувствителност.  С две думи, това е съдържанието на настоящия доклад:  
разум и чувствителност; нова възможност за пациентите; за която Европейският съюз 
може да твърди, че облагодетелства неговите граждани; яснота и правна сигурност; не 
премахване на различията в здравеопазването в Европа или в държавите-членки - това е 
въпрос, който би трябвало да се отправи към министрите на съответните държави-
членки - а справедливост и равни възможности; гъвкавост, а не бюрокрация; желание 
да се разглеждат въпроси от вида "как да ...", а не "защо не трябва да ...".  Едно нещо 
вече е ясно: все по-голям брой наши граждани осъзнават, че тази политическа 
възможност е предстояща.  В крайна сметка те могат и да не я използват, но искат да я 
имат. Предизвикателството пред нас, трите институции, е да я осъществим възможно 
най-бързо.
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