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КРАТКА ОБОСНОВКА

На основание член 95 от Договора директивата предлага да се създаде общностна 
рамка за трансграничното предоставяне на здравно обслужване, включваща правни 
определения и общи разпоредби. Директивата представя също така съгласуваността с 
други политики на Общността. Предложената директива се прилага за всякакво 
предоставяне на здравно обслужване, независимо от начина му на организация, 
доставяне или финансиране.

Като цяло комисията по заетост и социални въпроси подкрепя целта на предложената 
директива. Тя подчертава, че с цел гарантиране на възможността на гражданите за 
съзнателен избор е изключително важно да се осигури ясна информация и прозрачна 
рамка за предоставянето на трансгранично здравно обслужване в ЕС. Освен това 
предоставените грижи следва да са безопасни и с добро качество.
Като се вземе под внимание, че пациентите сами плащат за лечението си, процедурата 
за възстановяване на разходите следва да е ясна и прозрачна.

Във връзка с нейните задачи комисията по заетост и социални въпроси обръща 
специално внимание на следните въпроси:

Регламенти за координация на схемите за социална сигурност

Целта на директивата не е да измени съществуващата рамка за координация на схемите 
за социална сигурност. Тази рамка ще остане в сила заедно с всички общи принципи, на 
които се основават регламентите за координация на схемите за социална сигурност. 
Комисията по заетост и социални въпроси подкрепя това, но намира за странно, че се 
предлагат отделни правила за възстановяване на разходите в сравнение с правилата в 
регламента за координация. Основната причина за безпокойство се състои в това, че ще 
е необходима нова административна система, като това ще доведе до ненужна и 
нежелателна бюрокрация и неясни правила. Затова комисията по заетост и социални 
въпроси предлага да се прилагат същите правила за възстановяването на разходите като 
предвидените в регламента.

Рамка за взаимно признаване на професионалните квалификации

Предложение ще се прилага също и без да се засяга съществуващата рамка за взаимно 
признаване на професионалните квалификации, установена с Директива № 2005/36/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на 
професионалните квалификации. Това изцяло се подкрепя от комисията по заетост и 
социални въпроси.

Равенство на расите

Комисията по заетост и социални въпроси подчертава, че равният достъп за всички 
следва да бъде една от основните цели на настоящата директива. 

Информация



AD\767465BG.doc 4/69 PE413.995v02-00

BG

Становището подчертава общото значение на предоставянето на полезна и ясна 
информация на пациентите за качеството на полаганите грижи (включително 
информация за болниците). Подчертава се също така значението на знанието относно 
специализациите и резултатите на доставчиците на здравно обслужване. Това е 
необходимо, за да може да се направи съзнателен избор по отношение на това коя 
болница е най-добрата за конкретен пациент и за да може да се състави списък на 
центровете за върхови постижения в Европа.
Оценка

По отношение на събирането на данни и мониторинга (член 18) комисията по заетост и 
социални въпроси подчертава, че събирането на данни следва да спомогне при 
оценката дали директивата постига целта си да подобри качеството на 
здравеопазването като цяло и дали по-конкретно директивата подкрепя принципа на 
достъп за всички. В рамките на докладите, споменати в (член 20), това следва да бъде 
една от основните точки.

Определения

Определенията "здравна грижа" и "работещ в сферата на здравеопазването" не са ясни 
и водят до противоречия и/или двусмислие. Затова се въвежда определението 
"обезщетения в натура", което е в съответствие с Регламент № 883/04.

Във връзка с определенията комисията по заетост и социални въпроси призовава в 
съображенията Комисията и държавите-членки да разгледат признатия положителен 
ефект, който балнеолечението има за възстановяването след болест и за опазването на 
здравето на хората.

В съображенията се обръща също така внимание на равния достъп до европейските 
центрове за справка.

Общи бележки

 Основна роля на здравното обслужване и на социалните услуги от общ характер в 
европейския социален модел. Затова призовава Комисията и държавите-членки да 
признаят тази роля при прилагането на правото на общия пазар и на конкурентното 
право; подчертава недостатъчното финансиране на тези услуги, особено в някои от 
източноевропейските държави-членки.

 Либерализиране на здравните услуги, което би могло да доведе до по-голямо 
неравенство при достъпа до висококачествено здравно обслужване.

 Развитие на висококачественото здравно обслужване, базирано в Общността и при 
възможност разработено в сътрудничество с потребителите и пациентите, което 
може да играе съществена роля в борбата срещу бедността и социалното 
изключване.

 Различия в постигнатото в областта на здравеопазването между държавите-членки, 
както и в рамките на самите тях, които остават съществени. Настоятелно призовава 
държавите-членки да се заемат с този проблем, като гарантират ефективен достъп 
до здравно обслужване за всички.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните, като водеща комисия, да включи в 
доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Съобщението на Комисията от 
26 февруари 2007 г. относно 
постигнатото в областта на 
социалната действителност -
междинен доклад до Европейския 
съвет1 през пролетта на 2007 г. 
отбеляза, че макар и държавите-
членки да са сред най-богатите 
държави в света, се появяват нови 
видове бедност и 
неравнопоставеност, които засягат 
човешкото здраве, като например 
увеличаване на случаите на 
затлъстяване и проблеми с 
психичното здраве.
1 COM(2007)0063.

Обосновка

Подчертава, че здравното и социално обслужване, базирано в Общността, може да 
играе съществена роля в борбата срещу бедността и социалното изключване.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Съществуващите противоречия 
между целите на здравната 



AD\767465BG.doc 6/69 PE413.995v02-00

BG

политика и целите на вътрешния 
пазар в областта на услугите налагат 
при конфликт винаги да се дава 
предимство на целите на здравната 
политика поради съображения от 
висш обществен интерес (т.е. 
обществено здраве, цели на 
социалната политика, запазване на 
финансовото равновесие на 
системата на социална сигурност и 
т.н.).

Обосновка

Това ще гарантира, наред с другото, предимството на целите на здравната политика 
и възможност за постигане на целта на Комисията за подобряване на 
здравеопазването.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Бялата книга на Комисията от 
23 октомври 2007 г., озаглавена 
„Заедно за здраве: Стратегически 
подход за ЕС 2008 - 2013 г.” 1, определя 
първата здравна стратегия на ЕО 
относно дейността на Общността в 
сферата на здравеопазването.
1 COM(2007)0630.

Обосновка

Съобщението се основава на ангажимента на държавите-членки и Общността да 
зачитат общите ценности и принципи на политиката в областта на 
здравеопазването. Резолюцията на Парламента подчертава, че здравето е един от 
основните социални и политически въпроси, от които зависи бъдещето на 
Европейския съюз.
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Здравното обслужване и 
социалните услуги от общ характер 
играят основна роля в европейския 
социален модел, но не получават 
достатъчно финансиране в някои 
държави-членки. Комисията и 
държавите-членки следва да 
признаят тази основна роля при 
прилагането на правото на общия 
пазар и на конкурентното право.

Обосновка

Потвърждава основните отправни точки в обсъждането на системата на
здравеопазване.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Здравното обслужване и 
социалните услуги от общ характер 
играят основна роля в европейския 
социален модел, но не получават 
достатъчно финансиране в някои 
държави-членки. В законотворческия 
процес държавите-членки и 
Комисията следва да се съобразяват в 
по-голяма степен с тази основна роля 
на здравното обслужване.

Изменение 6
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Предложение за директива
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Либерализирането на здравните 
услуги би могло да доведе до по-голямо 
неравенство при достъпа до 
висококачествено здравно обслужване 
и следователно не е цел на 
настоящата директива.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) Висококачественото здравно и 
социално обслужване, базирано в 
Общността и при възможност 
разработено в сътрудничество с 
потребителите и пациентите, би 
могло да играе съществена роля в 
борбата срещу бедността и 
социалното изключване.

Обосновка

Това е един от основните елементи от резолюцията, споменати в съображение 1.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4д) Различията в постигнатото в 
областта на здравеопазването между 
държавите-членки, както и в 
рамките на самите тях, остават 
съществени. Държавите-членки 
следва да се заемат с тези различия, 
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предимно като гарантират 
ефективен достъп до здравно 
обслужване за всички. 

Обосновка

Основа на всички политики, които са свързани със здравно обслужване, следва да бъде 
целта за гарантиране на достъп за всички.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) Както на няколко пъти беше 
потвърдено от Съда на Европейските 
общности, като се признава 
специфичното им естество, 
медицинските услуги, предвидени за 
разглеждане, попадат в обхвата на 
разпоредбите на Договора за ЕО 
относно свободата на предоставяне 
на услуги.

Обосновка

 Като се има предвид фактът, че директивата специално третира свободното 
движение на услуги, е важно позоваването на съответните разпоредби на Договора за 
ЕО. Изменението също така определя - в съответствие с установената съдебна 
практика на Съда на Европейските общности - медицинските услуги да са в полето на 
действие на тези разпоредби на Договора за ЕО, ако те бъдат предложени за 
разглеждане (вж. например C-372/04, Watts, параграф 86). 

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

да установява механизми за 
сътрудничество между държавите-
членки в областта на 
здравеопазването, като изцяло 
зачита националната 
компетентност при организацията и 
предоставянето на здравно 
обслужване в съответствие с 
принципите за всеобщ достъп, 
солидарност, ценова достъпност, 
равна териториална достъпност и 
демократичен контрол. Тя изцяло 
зачита отговорностите на държавите-
членки в областта на здравното 
обслужване, съгласно Договора, 
включително за определянето на 
социалните придобивки, свързани със 
здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и лекарски грижи, и 
социални придобивки, особено по 
болест.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) При определяне на здравното 
обслужване Комисията и държавите-
членки следва да разгледат 
признаването на положителния 
ефект, който балнеолечението има за 
възстановяването след болест и за 
опазването на здравето.

Обосновка

Това изменение е свързано с изменение 2. Балнеолечението може да играе важна роля 
за предотвратяването на здравословни проблеми, както и за разрешаването им. 
Държавите-членки, Комисията и застрахователните дружества в областта на 
здравеопазването следва да проучат допълнителната полза от такъв вид грижи.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) При прилагане на настоящата 
директива държавите-членки следва 
да вземат под внимание резолюцията 
на Европейския парламент от 29 май 
1997 г. относно статуса на 
нетрадиционната медицина1.
1 ОВ C 182, 16.6.1997 г., стр. 67.

Обосновка

Като се вземе под внимание, че много хора в държавите-членки използват този вид 
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медицина и терапии, резолюцията призовава Комисията да започне процес на 
признаване на нетрадиционната медицина.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) За да се гарантира, че не се 
създават нови пречки за свободното 
движение на лица, работещи в 
сферата на здравеопазването, и за да 
се гарантира безопасността на 
пациентите, трябва да се осигурят 
еднакви стандарти за безопасност на 
работното място за лицата, 
работещи в сферата на 
здравеопазването, по-специално с 
оглед избягване на рисковете от 
инфекции, произтичащи от 
инциденти на работното място, 
като наранявания с медицински игли, 
които могат да доведат до 
потенциално фатални инфекции, 
включително хепатит В, хепатит С 
е ХИВ, както е посочено в 
резолюцията на Европейския 
парламент от 6 юли 2006 г. с 
препоръки към Комисията относно 
защитата на лицата, работещи в 
сферата на здравеопазването, от 
инфекции, предавани по кръвен път в 
резултат на наранявания с 
медицински игли1.
1 OВ C 303 E, 13.12.2006 г., стр.754.

Обосновка

Различните стандарти за безопасност на работното място за персонала, работещ в 
сферата на здравеопазването, могат да представляват значителна пречка за 
свободното движение на работещите в сферата на здравеопазването. Следва да се 
обърне специално внимание на защитата на работещите в сферата на 
здравеопазването от наранявания с медицински игли, тъй като това представлява 
основна и важна разлика в стандарта за безопасност на работното място в 
Европейския съюз.
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Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Държавите-членки следва по-
специално да гарантират, че се 
осигурява високо равнище на защита, 
за да бъдат защитени пациентите, 
персоналът и всички лица, които 
имат причина да влязат в здравно 
заведение, от инфекции, свързани със 
здравното обслужване, тъй като те 
представляват основна заплаха за 
общественото здраве, особено като се 
вземе предвид трансграничното 
здравно обслужване. Всички 
подходящи превантивни мерки, 
включително хигиенни стандарти и 
процедури за ранно диагностициране, 
следва да бъдат предприети, за да се 
избегнат или минимизират рисковете 
от инфекции, свързани със здравното 
обслужване. 

Обосновка

 Очаква се през 2008 г. Европейската комисия да представи съобщението си относно 
безопасността на пациентите и инфекциите, свързани със здравното обслужване. 
Съветът също така се е ангажирал с изготвянето на съвместен текст по този 
въпрос в близко бъдеще. Европейският парламент съответно следва да гарантира 
включването на тази тема, като се има предвид, че инфекциите, свързани със 
здравното обслужване, не зависят от географски граници и съответно следва да 
бъдат отразени в законодателен текст, който урежда трансграничните аспекти на 
здравното обслужване.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Целесъобразно е да се изисква 
също така пациентите, които ползват 

(21) Целесъобразно е да се изисква 
също така пациентите, които ползват 



AD\767465BG.doc 14/69 PE413.995v02-00

BG

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

здравно обслужване в друга държава-
членка, при обстоятелства, различни от 
предвидените за координация на 
схемите за социална сигурност, 
установена с Регламент (EИО) 
№ 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 лечение, което е същото 
или със същата степен на 
ефективност, 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. 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.

Обосновка

 Съдебната практика на Съда на Европейските общности не включва позоваване на 
„или сходни здравни грижи“. От съображения за правна сигурност и съгласуваност с 
правилата относно координацията на схемите за социално осигуряване понятието 
„или сходни“ следва да бъде заменено с „със същата степен на ефективност за 
пациента“. Това е в съответствие с тълкуванието на Съда на Европейските 
общности на понятието „лечение“ в член 22 от Регламент 1408/71 (нов член 20 от 
Регламент 883/2004) (вж. напр. C-372/04, Watts, параграф 61).
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Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Настоящата директива 
признава, че правото на лечение не 
винаги е установено от държавите-
членки на национално равнище и че не 
всички държави-членки имат 
определен списък с услуги, които 
предоставят или не предоставят. 
Държавите-членки трябва да запазят 
правото да организират своите 
системи на здравеопазване и социално 
осигуряване по такъв начин, че 
предоставянето на лечения и правото 
на тези лечения да може да се 
установява на регионално и местно 
равнище.

Обосновка

 Редица системи на здравеопазване нямат национални критерии за избираемост, за да 
определят достъпа до определени видове лечение, нито определена „кошница здравни 
грижи”, която всички хора, покрити от здравните системи, да имат право да 
получат. Директивата следва изцяло да отчете, че някои държави-членки разчитат 
на мерки по вземане на решения на поднационално равнище, за да планират и 
финансират системите си на здравеопазване.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Липсва единно за здравните 
системи на всички държави-членки на 
Общността определение за болнични 
грижи, поради което различията в 
тълкуването биха могли да 
представляват пречка за свободата на 
пациентите да ползват здравни услуги. 
С оглед на преодоляването на това 

(30) Липсва единно за здравните 
системи на всички държави-членки на 
Общността определение за болнични 
грижи, поради което различията в 
тълкуването биха могли да 
представляват пречка за свободата на 
пациентите да ползват здравни услуги. 
С оглед на преодоляването на това 
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препятствие е необходимо да се осигури 
минимално общностно определение за 
болнична грижа. Болнични грижи най-
общо са грижите, изискващи 
настаняване на пациента в болнично 
заведение с поне една нощ престой. 
Въпреки това може да се окаже 
целесъобразно да се разгледат като 
болнични грижи и някои други видове 
лечение, ако те изискват високо 
специализирана и скъпо струваща 
медицинска инфраструктура или 
медицинско оборудване (напр. високо 
технологични скенери, използвани за 
диагностика) или пък включват видове 
лечение, представляващи особен риск за 
пациентите или населението (напр. 
лечение на сериозни заразни болести). 
Комисията специално съставя
посредством процедурата по 
комитология редовно актуализиран 
списък на тези видове лечение.

препятствие е необходимо да се осигури 
минимално общностно определение за 
болнична грижа. Болнични грижи най-
общо са грижите, изискващи 
настаняване на пациента в болнично 
заведение с поне една нощ престой. 
Въпреки това може да се окаже 
целесъобразно да се разгледат като 
болнични грижи и някои други видове 
лечение, ако те изискват високо 
специализирана и скъпо струваща 
медицинска инфраструктура или 
медицинско оборудване (напр. високо 
технологични скенери, използвани за 
диагностика) или пък включват видове 
лечение, представляващи особен риск за 
пациентите или населението (напр. 
лечение на сериозни заразни болести) и 
за които е необходимо планиране, за 
да се запази балансирано географско 
разпространение, да се контролират 
разходите и да се предотврати 
значителна загуба на финансови, 
технически и човешки ресурси. 
Компетентните органи на 
държавите-членки на осигуряване
специално съставят редовно 
актуализиран списък на тези видове 
лечение.

Обосновка

 В съответствие със съдебната практика на Съда на Европейските общности, 
изменението отразява идеята, че болничните грижи са неразривно свързани с 
необходимостта от планиране, което гарантира наличието на достатъчен и 
постоянен достъп до балансиран спектър от висококачествено болнично лечение при 
контрол на разходите и защита на устойчивостта на системата за социално 
осигуряване. Предвид факта, че държавата-членка на осигуряване носи отговорност 
за поемането на разходите, задължение на същата държава-членка е да състави 
списъка с болнични грижи.

Изменение 19
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Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(31) Съдът на Европейските общности 
призна, че съществува риск  
сериозното подронване на финансовото 
равновесие на системите за социална 
сигурност или целта за поддържане на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, открито за всички, да 
представлява сериозна причина от общ 
интерес, способна да оправдае 
ограничаването на принципа за свобода 
на предоставяне на услуги. Съдът също 
така призна, че броят болнични 
заведения, тяхното географско 
разпределение, начинът по който те са 
организирани и инфраструктурата, с 
която разполагат, а дори и видът 
медицинско обслужване, което са в 
състояние да предложат, са все въпроси, 
които могат да бъдат планирани. 
Настоящата директива следва да 
предвиди система за предварително 
одобрение на поемането на разходите за 
здравно обслужване, предоставени в 
друга държава-членка. 
Предварителното одобрение е от 
съществено значение за всички 
болнични и специализирани грижи, 
тъй като дава гаранция на 
пациентите, че ще бъдат лекувани и 
че лечението ще бъде поето от 
тяхната система за социална 
сигурност.
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щяха да бъдат покрити от нейната 
система за социална сигурност, а и 
изходящият поток от пациенти, 
който е пряк резултат от 
изпълнението на настоящата 
директива, нарушава или може да 
наруши финансовото равновесие на 
системата за социална сигурност 
и/или въпросният изходящ поток от 
пациенти сериозно нарушава или 
може сериозно да наруши 
планирането и рационализацията, 
провеждани в болничния сектор с цел 
избягване на свръхкапацитет на 
болничните заведения, дисбаланс в 
предоставянето на болнични грижи и 
разпиляване на логистични и 
финансови ресурси, поддържането на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, достъпно за всички, или 
поддържането на капацитета за 
лечение или компетентността на 
специалистите на тяхна територия. 
Тъй като оценяването на конкретния 
ефект от очакваната поява на 
изходящ поток от пациенти изисква 
сложни хипотези и изчисления 
директивата позволява 
съществуването на система за 
предварителни разрешения, в случай 
че са налице достатъчни основания 
да се очаква, че системата за 
социална сигурност ще бъде сериозно 
засегната. Това следва да се отнася 
също и до случаите на вече 
съществуващи системи за 
предварително разрешение, които 
съответстват на установените в 
член 8 условия. 

Изменение 20
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Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) При всяко положение, ако държава-
членка реши да установи система за 
предварително одобрение за поемането 
на разходи за болнично или 
специализирано лечение, предоставено 
в друга държава-членка в съответствие с 
разпоредбите на настоящата директива, 
разходите за такова лечение следва 
също да бъдат възстановени от 
държавата-членка на осигуряване до 
размера на разходите, които биха били 
поети, ако същото обслужване е било 
предоставено в държавата-членка на 
осигуряване, без да се превишават 
действителните разходи за оказаното 
лечение. Въпреки това, когато 
условията на член 22, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1408/71 са 
изпълнени, одобрението следва да бъде 
дадено, а помощите се отпускат в 
съответствие с въпросния регламент. 
Това се прилага по-специално в случаи, 
когато одобрението е дадено след 
административно или съдебно 
преразглеждане на искането и 
засегнатото лице е получило лечение в 
друга държава-членка. В този случай 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат. Това е в 
съответствие със съдебната практика на 
Съда на Европейските общности, който 
е постановил, че пациенти, получили 
отказ за разрешение, който 
впоследствие е обявен за невалиден, 
имат право разходите за лечение, 
получено в друга държава-членка, да им 
бъдат изцяло възстановени в 
съответствие с разпоредбите на 
законодателството на държавата-членка, 
в която е предоставено лечението.

(32) При всяко положение, ако държава-
членка реши да установи система за 
предварително одобрение за поемането 
на разходи за болнично или 
специализирано лечение, предоставено 
в друга държава-членка в съответствие с 
разпоредбите на настоящата директива, 
разходите за такова лечение следва 
също да бъдат възстановени от 
държавата-членка на осигуряване до 
размера на разходите, които биха били 
поети, ако лечението, което е същото 
или е със същата степен на 
ефективност за пациента е било 
предоставено в държавата-членка на 
осигуряване, без да се превишават 
действителните разходи за оказаното 
лечение. Въпреки това, когато 
условията на член 22, параграф 2 от 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 са 
изпълнени, одобрението следва да бъде 
дадено, а помощите се отпускат в 
съответствие с въпросния регламент. 
Това се прилага по-специално в случаи, 
когато одобрението е дадено след 
административно или съдебно 
преразглеждане на искането и 
засегнатото лице е получило лечение в 
друга държава-членка. В този случай 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат. Това е в 
съответствие със съдебната практика на 
Съда на Европейските общности, който 
е постановил, че пациенти, получили 
отказ за разрешение, който 
впоследствие е обявен за невалиден, 
имат право разходите за лечение, 
получено в друга държава-членка, да им 
бъдат изцяло възстановени в 
съответствие с разпоредбите на 
законодателството на държавата-членка, 
в която е предоставено лечението.
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Обосновка

 Съдебната практика на Съда на Европейските общности не включва позоваване на 
„или сходни здравни грижи“. От съображения за правна сигурност и съгласуваност с 
правилата относно координацията на схемите за социално осигуряване понятието 
„или сходни“ следва да бъде заменено със „със същата степен на ефективност за 
пациента“. Това е в съответствие с тълкуванието на Съда на Европейските 
общности на понятието „лечение“ в член 22 от Регламент 1408/71 (нов член 20 от 
Регламент 883/2004) (вж. напр. C-372/04, Watts, параграф 61).

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) Откази за даване на 
предварително одобрение не могат да 
се основават само на съществуването 
на списъци с чакащи, които 
позволяват предоставянето на 
болнични грижи да се планира и 
управлява на базата на 
предопределени общи клинични 
приоритети, без във всеки 
индивидуален случай да се провежда 
обективна медицинска оценка за 
състоянието на пациента от 
медицинска гледна точка, историята 
и евентуалния ход на заболяването 
му, степента на болка, която 
изпитва пациентът и/или характера 
на увреждането към момента, когато 
е отправено или подновено искането 
за одобрение.

Обосновка

Изменението изяснява условията, при които може да бъде отказано предварително 
одобрение (вж. C-372/04, дело Watts).

Изменение 22
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Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да могат пациентите да 
упражняват на практика правото си на 
трансгранично здравно обслужване, е 
необходима подходяща информация по 
всички основни аспекти на 
трансграничното здравно обслужване. В 
случая най-ефективният механизъм за 
предоставяне на подобна информация 
би бил създаването на централни бюра 
за контакт във всяка държава-членка, 
към които пациентите да могат да се 
обръщат и които да са в състояние да 
предоставят информация относно 
трансграничното здравно обслужване, 
вземайки предвид и особеностите на 
системата на здравеопазване в 
съответната държава-членка. Тъй като 
въпросите във връзка с различните 
аспекти на трансграничното здравно 
обслужване изискват също и контакти 
между компетентните органи на 
различните държави-членки, 
централните бюра следва също да 
образуват мрежа, в рамките на която 
тези въпроси да могат да бъдат най-
ефикасно разрешавани. Тези бюра за 
контакт трябва да си сътрудничат и 
трябва да създават възможност за 
пациентите да разполагат с информация 
при вземане на решения за 
трансгранични здравни грижи. Те също 
така следва да предоставят информация 
относно наличните възможности в 
случай на проблеми с трансграничното 
здравно обслужване, по-специално що 
се отнася до извънсъдебно уреждане на 
трансгранични спорове.

(34) За да могат пациентите да 
упражняват на практика правото си на 
трансгранично здравно обслужване, е 
необходима подходяща информация по 
всички основни аспекти на 
трансграничното здравно обслужване. В 
случая най-ефективният механизъм за 
предоставяне на подобна информация 
би бил създаването на централни бюра 
за контакт във всяка държава-членка, 
към които пациентите да могат да се 
обръщат и които да са в състояние да 
предоставят информация относно 
трансграничното здравно обслужване, 
вземайки предвид и особеностите на 
системата на здравеопазване в 
съответната държава-членка. Тъй като
въпросите във връзка с различните 
аспекти на трансграничното здравно 
обслужване изискват също и контакти 
между компетентните органи на 
различните държави-членки, 
централните бюра следва също да 
образуват мрежа, в рамките на която 
тези въпроси да могат да бъдат най-
ефикасно разрешавани. Тези бюра за 
контакт трябва да си сътрудничат и 
трябва да създават възможност за 
пациентите да разполагат с информация 
при вземане на решения за 
трансгранични здравни грижи. Те също 
така следва да предоставят информация 
относно наличните възможности в 
случай на проблеми с трансграничното 
здравно обслужване, по-специално що 
се отнася до извънсъдебно уреждане на 
трансгранични спорове. При 
разработването на мерки за 
предоставяне на информация относно 
трансграничното здравно 
обслужване, държавите-членки 
следва да разгледат необходимостта 
от осигуряване на информация в 
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достъпна форма и потенциални 
източници на допълнителна помощ 
за уязвимите пациенти, хората с 
увреждания и хората с комплексни 
нужди.

Обосновка
 Жизненоважно е информацията за трансграничното здравно обслужване да е на 
разположение под достъпна форма.

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) По-специално, на Комисията
следва да бъдат предоставени 
правомощия да приеме следните мерки: 
списък с видовете лечение, различни от 
изискващите престой в болнично 
заведение, които да подлежат на същата 
уредба като болничните грижи; 
придружаващи мерки за изключване на 
някои категории лекарствени продукти 
или вещества от предвиденото в 
настоящата директива правило за 
признаване на рецептите, издадени в 
друга държава-членка; списък със 
специфични критерии и условия, 
които трябва да изпълняват 
Европейските референтни мрежи; 
процедурата за установяване на 
Европейски референтни мрежи. Тъй 
като това са мерки от общ характер, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива и за 
допълване на директивата с нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

(45) По-специално, на компетентните 
органи на държавите-членки следва да 
бъдат предоставени правомощия да 
приемат следните мерки: списък с 
видовете лечение, различни от 
изискващите престой в болнично 
заведение, които да подлежат на същата 
уредба като болничните грижи; 
придружаващи мерки за изключване на 
някои категории лекарствени продукти 
или вещества от предвиденото в 
настоящата директива правило за 
признаване на рецептите, издадени в 
друга държава-членка.
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Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) По-специално, на Комисията следва 
да бъдат предоставени правомощия да 
приеме следните мерки: списък с 
видовете лечение, различни от 
изискващите престой в болнично 
заведение, които да подлежат на същата 
уредба като болничните грижи; 
придружаващи мерки за изключване на 
някои категории лекарствени продукти 
или вещества от предвиденото в 
настоящата директива правило за 
признаване на рецептите, издадени в 
друга държава-членка; списък със 
специфични критерии и условия, които 
трябва да изпълняват Европейските 
референтни мрежи; процедурата за 
установяване на Европейски 
референтни мрежи. Тъй като това са 
мерки от общ характер, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящата директива и за допълване 
на директивата с нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(45) По-специално, на Комисията следва 
да бъдат предоставени правомощия да 
приеме следните мерки: списък с 
видовете лечение, различни от 
изискващите престой в болнично 
заведение, които да подлежат на същата 
уредба като болничните грижи; списък с 
услуги, които попадат в категорията 
на телемедицинските услуги, 
лабораторни услуги, както и 
поставяне на диагноза и предписване 
на лечение от разстояние; 
придружаващи мерки за изключване на 
някои категории лекарствени продукти 
или вещества от предвиденото в 
настоящата директива правило за 
признаване на рецептите, издадени в 
друга държава-членка; списък със 
специфични критерии и условия, които 
трябва да изпълняват Европейските 
референтни мрежи; процедурата за 
установяване на Европейски 
референтни мрежи. Тъй като това са 
мерки от общ характер, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящата директива и за допълване 
на директивата с нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО на 
Съвета.

Обосновка

 Важно е да се дадат пояснения и относно това кои са услугите, определяни като 
телемедицински, лабораторни или такива, свързани с поставяне на диагноза и 
предписване на лечение от разстояние. По този начин настоящата директива ще 
бъде по-ясна и изчерпателна и следователно по-ефективна.
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Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 46 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46a) Като улеснява свободата на 
придвижване на пациентите в 
рамките на Европейския съюз, 
настоящата директива може да 
доведе до конкуренция между 
доставчиците на здравно обслужване. 
Тази конкуренция може да допринесе 
за увеличаване на качеството на 
здравното обслужване за всички и за 
създаване на центрове за върхови 
постижения.

Обосновка

Когато директивата постигне този резултат, тя би допринесла за подобряване на 
системите на здравеопазване в държавите-членки. Необходим е обаче внимателно 
провеждан мониторинг с цел проверка на резултатите от директивата.

Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 46 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46б)  Всеки следва да има достъп до 
европейски център за справки. 

Обосновка

Обсъждането относно европейските центрове за справки все още продължава. 
Важно е да се подчертае, че обсъждането трябва да бъде приключено и че целта на 
центровете е равен достъп за всички. Следователно възстановяването следва да е 
част от Регламента относно координация на схемите за социална сигурност.
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Изменение 27

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Настоящата директива създава общи 
правила, за да се гарантира
мобилността на пациентите и 
достъпът до безопасно, 
висококачествено, устойчиво, 
ефективно и ефикасно здравно 
обслужване, като изцяло се зачита 
отговорността на държавите-членки 
за определяне на социалните 
придобивки, свързани със здравето, и 
за организация и предоставяне на 
здравно обслужване, медицински 
грижи и социални придобивки в 
съответствие с принципите на 
всеобщ достъп, солидарност, достъп 
до висококачествени грижи, 
справедливост, ценова достъпност, 
равна териториална достъпност и 
демократичен контрол.

Обосновка

За да се предотврати необходимостта гражданите да се местят от една държава-
членка в друга заради здравното обслужване, е важно системата също така да бъде 
ефективна.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Настоящата директива се прилага за 
предоставянето на здравни грижи, без 
значение как са организирани, 
предоставени или финансирани, нито 
дали са от публичен или частен 
характер. Настоящата директива се 
прилага за задължителните, 
частните и комбинираните схеми за 
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здравно осигуряване. 

Изменение 29

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Регламенти относно координацията 
на схемите за социална сигурност и по-
специално член 22 от Регламент (ЕИО) 
№ 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 
година за прилагането на схеми за 
социално осигуряване на заети лица и 
членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността и 
Регламент (EО) № 883/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 година за координация на 
системите за социално осигуряване.

е) Регламенти относно координацията 
на схемите за социална сигурност и по-
специално членове 19, 20, 22 и 25 от 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета 
от 14 юни 1971 година за прилагането 
на схеми за социално осигуряване на 
заети лица и членове на техните 
семейства, които се движат в рамките на 
Общността и членове 17, 18, 19, 20, 27 и 
28 от Регламент (EО) № 883/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 година за координация на 
системите за социално осигуряване.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) Директива 92/49/EИО на Съвета 
от 18 юни 1992 година относно 
координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, свързани с прякото 
застраховане, различно от 
животозастраховането, и за 
изменение на Директиви 73/239/EИО 
и 88/357/ЕИО (Трета директива за 
застраховането, различно от 
животозастраховане)1.
1 OВ L 228, 11.8.1992 г., стp. 1.

Изменение 31
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. До датата на прилагане на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 важи 
правилото, че когато са изпълнени 
условията по член 22 от Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 за даване на 
одобрение за придвижване до друга 
държава-членка с цел получаване на 
подходящо лечение, се прилагат 
разпоредбите на упоменатия регламент, 
а членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат Обратно, 
когато осигурено лице търси здравно 
обслужване в друга държава-членка при 
други обстоятелства, се прилагат 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива, а член 22 от Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 не се прилага. Все пак, 
винаги когато са изпълнени условията 
за даване на одобрение, посочени в член 
22, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 
1408/71, одобрението се дава, а 
помощите се отпускат в съответствие с 
въпросния регламент. В този случай 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. От датата на прилагане на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 важи 
правилото, че когато са изпълнени 
условията по член 20 от Регламент 
(ЕО) № 883/2004 за даване на 
одобрение за придвижване до друга 
държава-членка с цел получаване на 
подходящо лечение, се прилагат 
разпоредбите на този регламент; в 
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такъв случай членове 6, 7, 8 и 9 от 
настоящата директива не се 
прилагат. Обратно, когато осигурено 
лице търси здравно обслужване в 
друга държава-членка при други 
обстоятелства, се прилагат членове 
6, 7, 8 и 9 от настоящата директива, 
а член 20 от Регламент (ЕО) № 
883/2004 не се прилага. Все пак, винаги 
когато са изпълнени условията за 
даване на одобрение, посочени в член 
20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
883/2004, одобрението се дава, а 
помощите се отпускат в 
съответствие с въпросния регламент. 
В този случай членове 6, 7, 8 и 9 от 
настоящата директива не се 
прилагат.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 4 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „здравна грижа“ означава здравна 
услуга, предоставяна от или под 
надзора на работещ в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия и без оглед на 
начина на нейната организация, 
предоставяне и финансиране на 
национално ниво, и независимо от 
това дали е предоставена на публичен 
или частен принцип;

а) „здравна грижа“ означава здравна 
услуга, предоставяна на пациенти с 
цел оценка, запазване или 
възстановяване на тяхното 
здравословно състояние. По смисъла 
на членове 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от 
настоящата директива здравна 
грижа означава видове лечение, които 
са сред обезщетенията, предвидени в 
законодателството на държавата-
членка на осигуряване;

Изменение 34
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Предложение за директива
Член 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 35

Предложение за директива
Член 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 36

Предложение за директива
Член 4 – буква ж – точка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iia) осигурено лице, съгласно 
определението в застрахователните 
полици на частните схеми за здравно 
осигуряване;

Изменение 37
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Предложение за директива
Член 4 – точка з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) когато поради прилагането 
съответно на Регламент (ЕИО) 
№ 1408/71 и Регламент (ЕО) № 883/04 
здравно-осигурителният орган в 
държавата-членка по местоживеене 
отговаря за предоставянето на 
обезщетения съгласно 
законодателството на същата 
държава, тогава същата държава-
членка се счита за държава-членка на 
осигуряване по смисъла на 
настоящата директива;

Изменение 38

Предложение за директива
Член 4 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „вреда“ означава неблагоприятни 
последствия или наранявания, 
произтичащи от процеса на 
предоставяне на здравно обслужване.

л) „неблагоприятно събитие” означава 
непреднамерено нараняване или 
усложнение, което обичайно не би 
било последица от лекуваното 
състояние или от процеса на 
предоставяне на необходимото здравно 
обслужване.

Обосновка

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”.

Изменение 39
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

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 вземат предвид, че:

Обосновка

 Изискването държавите-членки да „гарантират” определени точки е в 
противоречие с отговорността им да определят собствени стандарти за качество и 
безопасност. С оглед на член 152 от Договора, съгласно който държавите-членки са 
отговорни за организирането, финансирането и предоставянето на здравно 
обслужване на своите граждани, като че ли е по-подходящо да се каже, че 
държавите-членки следва да „вземат предвид”, отколкото „да гарантират”.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

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 спазване на принципите за общ 
интерес, универсалност, достъп до 
висококачествени грижи, справедливост
и солидарност, както и на 
произтичащите от тях мисии на 
общественото обслужване, както 
последните са поверени на 
доставчиците на здравни услуги, те 
определят ясни стандарти за качество и 
безопасност за здравното обслужване, 
предоставяно на тяхна територия и 
гарантират, че:
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Обосновка

Уместно е да се уточни, че здравните услуги са услуги от общ интерес и не могат да 
бъдат сравнявани с обикновените услуги, които са предмет на общите разпоредби за 
вътрешния пазар, в съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) тези стандарти за качество и 
безопасност се публикуват в ясен и 
достъпен за гражданите формат;

Изменение 42

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Оценката на резултатите от контрола е важна, за да покаже на каква основа се 
провеждат корективните действия. Освен това резултатите от оценката могат да 
се използват за създаване през следващите години на мрежа на акредитираните и 
признати доставчици на здравно обслужване.

Изменение 43
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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) прилагането на тези стандарти от 
доставчиците на здравно обслужване и 
компетентността на лицата, 
работещи в сферата на 
здравеопазването, на практика е 
подложено на периодичен контрол и се 
вземат корективни мерки, когато е
подходящо, за да се насърчават 
върховите постижения и да се 
гарантира, че подходящите 
стандарти са спазени, като се взема 
предвид напредъкът в медицината и в 
здравните технологии;

Обосновка

Жизненоважно за безопасността на пациентите е лицата, работещи в сферата на 
здравеопазването, да са компетентни да практикуват.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

в) доставчиците на здравно обслужване 
предоставят цялата полезна 
информация, за да могат пациентите да 
правят осведомен избор, в частност 
относно качеството, 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 и относно 
възстановяването на други разходи, 
които пациентът трябва да плати, 
като например пътни разходи и 
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разходи за престой на родители, 
които придружават децата си;

Обосновка

С цел да се гарантира, че пациентите са информирани за съответните правила за 
възстановяване.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

в) доставчиците на здравно обслужване 
предоставят цялата полезна 
информация, за да могат пациентите да 
правят осведомен избор, в частност 
относно достъпността, качеството, 
безопасността, 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;

Изменение 46

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, доставчиците на 
здравно обслужване и 
обществеността е осигурена 
възможност да подават оплаквания и са 
им гарантирани подходящи средства за 
правна защита и компенсации, в случай 
че претърпят вреди или бъдат 
осведомени за вреди, причинени и
произтичащи от оказано им
трансгранично здравно обслужване; 
Това се въвежда в контекста на 
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ефективна система на здравеопазване 
и професионално регулиране.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Въпреки това 
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.

Обосновка

 С цел яснота и последователност изглежда полезно в основния текст на 
директивата да се включи изречение, което да потвърждава, както е посочено в 
съображение 12, че от доставчиците на здравно обслужване не се изисква да приемат 
за планирано лечение или да дават предимство на пациенти от други държави-членки 
в ущърб на пациенти от държавата-членка на местолечение.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 - точка ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) държавите-членки определят 
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ясно правата на пациентите и 
правата на хората във връзка с 
здравните грижи в съответствие с 
Европейската харта на основните 
права.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. С оглед на голямото значение, 
особено за пациентите, на 
гарантирането на качеството и 
безопасността на трансграничното 
здравно обслужване, организациите, 
които вземат участие в 
разработването на норми и насоки, 
предвидени в параграфи 1 и 3, 
включват най-малко организации на 
пациенти (особено трансгранични 
организации на пациенти).

Изменение 50

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, 
когато въпросното лечение фигурира 

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 умишлено в 
друга държава-членка с цел получаване 
на здравно обслужване на територията й 
(планирани грижи) или желаещи да 
получат здравно обслужване 
(планирани грижи), предоставяно на 
територията на друга държава-членка, 
няма да бъдат възпрепятствани да 
получат такова в друга държава-членка, 
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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. 
Компетентните органи на 
държавата-членка на осигуряване (без 
да се нарушават разпоредбите на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 и на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 от 
началото на периода на прилагане на 
последния) възстановяват разходите, 
които биха били заплатени от нейната
система на задължително социално 
осигуряване, ако същото лечение или 
лечение със същата степен на 
ефективност беше предоставено 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.

Обосновка

 Желателно е да се уточни, че настоящият член се отнася за планирани грижи, които 
представляват основанието за пътуване в чужбина.

Изменение 51

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 или заплащат от 
системата за социална сигурност или 
компетентния орган на държавата-
членка на осигуряване (без да се 
нарушават разпоредбите на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 и на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 от 
началото на периода на прилагане на 
последния) в съответствие с 
разпоредбите на настоящата директива 
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до размера на разходите, които биха 
били поети, ако същото лечение или 
лечение със същата степен на 
ефективност беше предоставено 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 разходи за настаняване 
или пътни разходи.

Обосновка

Изяснява се, че не държавата-членка, а съответният/ите социално-осигурителен/лни 
орган/и следва да възстановява/т разходите.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да налага на пациента, желаещ да 
получи здравно обслужване, 
предоставяно в друга държава-членка, 
същите условия, критерии за 
допустимост и регулаторни и 
административни формалности за 
получаване на здравни грижи и 
възстановяване на разходите за здравно 
обслужване като тези, които би 
наложила, ако същите или сходни 
здравни грижи бяха предоставени на 
нейна територия, доколкото тези мерки 
не са дискриминиращи и не 
представляват пречка за свободното 
движение на хора.

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да налага на пациента, желаещ да 
получи здравно обслужване, 
предоставяно в друга държава-членка, 
същите условия, критерии за 
допустимост и регулаторни и 
административни формалности за 
получаване на здравни грижи и 
възстановяване на разходите за здравно 
обслужване като тези, които би 
наложила, ако същото лечение или 
лечение със същата степен на 
ефективност беше предоставено на 
нейна територия, доколкото тези мерки 
не са дискриминиращи и не 
представляват пречка за свободното 
движение на хора. 

Обосновка

Съдебната практика на Съда на Европейските общности не включва позоваване на 
„или сходни здравни грижи“. От съображения за правна сигурност и съгласуваност с 
правилата относно координацията на схемите за социално осигуряване понятието 
„или сходни“ следва да бъде заменено със „със същата степен на ефективност за 
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пациента“. Това е в съответствие с тълкуванието на Съда на Европейските 
общности на понятието „лечение“ в член 22 от Регламент 1408/71 (нов член 20 от 
Регламент 883/2004) (вж. напр. C-372/04, Watts, параграф 61).

Изменение 53

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да 
разполагат с механизъм за изчисляване 
на разходите, които следва да бъдат 
възстановявани на осигуреното лице от 
системата за задължително социално 
осигуряване, за здравно обслужване, 
предоставено на територията на друга 
държава-членка. Този механизъм се 
базира на предварително известни 
обективни, недискриминиращи 
критерии, а разходите, възстановявани 
по този механизъм са с размер не по-
нисък от размера, който щеше да бъде 
поет ако същите или сходни здравни 
грижи бяха предоставени на 
територията на държавата-членка на 
осигуряване.

4. Държавите-членки трябва да 
разполагат с механизъм за изчисляване 
на разходите, които следва да бъдат 
възстановявани на осигуреното лице от 
системата за задължително социално 
осигуряване, за здравно обслужване, 
предоставено на територията на друга 
държава-членка. Този механизъм се 
базира на предварително известни 
обективни, недискриминиращи 
критерии, а разходите, възстановявани 
по този механизъм са с размер не по-
нисък от размера, който щеше да бъде 
поет ако същото лечение или лечение 
със същата степен на ефективност 
беше предоставено на територията на 
държавата-членка на осигуряване.

Обосновка

Съдебната практика на Съда на Европейските общности не включва позоваване на 
„или сходни здравни грижи“. От съображения за правна сигурност и съгласуваност с 
правилата относно координацията на схемите за социално осигуряване понятието 
„или сходни“ следва да бъде заменено със „със същата степен на ефективност за 
пациента“. Това е в съответствие с тълкуванието на Съда на Европейските 
общности на понятието „лечение“ в член 22 от Регламент 1408/71 (нов член 20 от 
Регламент 883/2004) (вж. напр. C-372/04, Watts, параграф 61).
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Изменение 54

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да 
разполагат с механизъм за изчисляване 
на разходите, които следва да бъдат 
възстановявани на осигуреното лице от 
системата за задължително социално 
осигуряване, за здравно обслужване, 
предоставено на територията на друга 
държава-членка. Този механизъм се 
базира на предварително известни 
обективни, недискриминиращи 
критерии, а разходите, възстановявани 
по този механизъм са с размер не по-
нисък от размера, който щеше да бъде 
поет ако същите или сходни здравни 
грижи бяха предоставени на 
територията на държавата-членка на 
осигуряване.

4. Държавите-членки трябва да 
разполагат с механизъм за изчисляване 
на разходите, които следва да бъдат 
възстановявани в полза на осигуреното 
лице от системата за задължително 
социално осигуряване, за здравно 
обслужване, предоставено на 
територията на друга държава-членка. 
Този механизъм се базира на 
предварително известни обективни, 
недискриминиращи критерии, а 
разходите, възстановявани по този 
механизъм са с размер не по-нисък от 
размера, който щеше да бъде поет ако 
същите или сходни здравни грижи бяха 
предоставени на територията на 
държавата-членка на осигуряване.

Обосновка

Равният достъп до здравни грижи в чужбина може да бъде изложен на риск от 
необходимостта пациентът първо сам да заплати за грижите, преди да може да 
потърси възстановяване на сумите. Държавите-членки на осигуряване и 
местолечение биха могли да създадат схеми за бързо възстановяване на разходите
помежду си (ако не за всички, поне за пациентите в неравностойно икономическо 
положение). Като се уточни, че разходите се възстановяват на осигуреното лице, 
тази възможност се изключва.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На пациентите, придвижващи се до 
друга държава-членка с цел получаване 
на здравно обслужване на нейна 
територия, или желаещи да получат 
здравно обслужване, предоставяно в 
друга държава-членка, се осигурява 
достъп до медицинските им досиета, в 

5. На пациентите, придвижващи се до 
друга държава-членка с цел получаване 
на здравно обслужване на нейна 
територия, или желаещи да получат 
здравно обслужване, предоставяно в 
друга държава-членка, се осигурява 
достъп до медицинските им досиета, в 
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съответствие с националните мерки за 
прилагане на общностните разпоредби 
относно защитата на личните данни, и 
по-специално Директиви 95/46/ЕО и 
2002/58/ЕО.

съответствие с националните мерки за 
прилагане на общностните разпоредби 
относно защитата на личните данни, и 
по-специално Директиви 95/46/ЕО и 
2002/58/ЕО. Ако здравните досиета се 
водят под електронна форма, на 
пациентите се гарантира правото да 
получат копие от това досие или 
право на дистанционен достъп до 
досието.

Изменение 56

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На пациентите, придвижващи се до
друга държава-членка с цел 
получаване на здравно обслужване на 
нейна територия, или желаещи да 
получат здравно обслужване, 
предоставяно в друга държава-членка, 
се осигурява достъп до медицинските 
им досиета, в съответствие с 
националните мерки за прилагане на 
общностните разпоредби относно 
защитата на личните данни, и по-
специално Директиви 95/46/ЕО и 
2002/58/ЕО.

5. На пациентите, които получават
здравно обслужване в държава-членка, 
различна от държавата-членка на 
осигуряване, или желаят да получат 
здравно обслужване, предоставяно в 
друга държава-членка, се осигурява 
достъп до медицинските им досиета, в 
съответствие с националните мерки за 
прилагане на общностните разпоредби 
относно защитата на личните данни, и 
по-специално Директиви 95/46/ЕО и 
2002/58/ЕО.

Обосновка

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of ‘equal access for all’ to cross-border health services and the 
principles of equity and equal treatment regardless of patients’ income and treatment costs.
People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission’s much-vaunted ‘internal market freedom’ in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member States too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g.  Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients' rights in cross-border health care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
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Изменение 57

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Принципите за поемането на разходи за здравно обслужване се прилагат, доколкото 
се касае за разходи за обслужване, което, ако беше предоставено на нейната 
територия, би било заплатено от системата за задължително социално осигуряване 
на държавата-членка на осигуряване. Това съответства на термина, използван в член 
8 от директивата.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За целите на възстановяването на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива, 
болнични и специализирани грижи 
означава здравните грижи, които са 
определени като такива от 
държавата-членка на осигуряване и 
които отговарят на следните 
критерии:

Изменение 59
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) изискват настаняване на въпросния 
пациент с поне една нощувка; или 

Обосновка

Предоставеното от Комисията определение не съответства на действителните 
грижи, предоставяни от държавите-членки. Също така тя не взема предвид услуги, 
като например амбулаторната хирургия. 
С цел постигане на съответствие с практически предоставяните услуги, 
определението на болнични грижи трябва да се позовава на определението, което е в 
сила в държавата на осигуряване на пациента.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Изменение 61
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Този списък се изготвя и може 
редовно да се актуализира от 
Комисията. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
19, параграф 3.

заличава се

Обосновка

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

Изменение 62

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да предвиди механизъм за 
предварително одобрение за 
възстановяване на разходите от 
системата й за социална сигурност за 
болнични грижи, предоставени в друга 
държава-членка, когато те биха могли 
да засегнат важни аспекти на 
системата й на здравеопазване, 
включително обхват, разходи или 
финансова структура. Тази система 
не нарушава разпоредбите на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 и на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 от 
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началото на периода на неговото 
прилагане.

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

Обосновка

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

Изменение 63
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Системата за предварително 
одобрение се прилага, без да нарушава 
разпоредбите на член 3, параграф 2, и 
се ограничава до онова, което е 
необходимо и пропорционално за 
избягването на такова въздействие и да 
не се явява средство за произволна 
дискриминация.

Изменение 64

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Трябва да се осигури наличието на 
местно/регионално равнище на 
системите за предварително 
одобрение и те трябва да бъдат 
достъпни и прозрачни за пациентите. 
Правилата за подаване на заявление и 
отказ на предварително одобрение 
трябва да бъдат налични преди 
подаването на заявление, така че то 
да се осъществява по справедлив и 
прозрачен начин.

Изменение 65

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато е било поискано и 
предоставено предварително 
одобрение, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че от 
пациентите се очаква да заплатят 
авансово само разходи, които те биха 
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заплатили по този начин, ако 
грижите бяха предоставени в 
рамките на тяхната национална 
система на здравеопазване. 
Държавите-членки следва да се 
стремят към преки трансфери на 
средства между финансиращата 
страна и доставчиците на здравни 
грижи за всички други разходи.

   

Изменение 66

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. На пациентите, които желаят да 
получат здравни грижи, 
предоставяни в друга държава-членка, 
се гарантира правото да подадат 
заявление за предварително одобрение 
в държавата-членка на осигуряване.

Обосновка

С цел правото на трансгранично здравно обслужване да стане право на всеки и да се 
даде на пациентите възможността да знаят със сигурност дали разходите ще им 
бъдат възстановени или не, е важно да им се предостави право да подават заявление 
за предварително одобрение в държавата-членка на осигуряване. Система, която не 
включва правото за подаване на заявление за предварително одобрение, би довела до 
значителна икономическа несигурност за пациентите. Тази несигурност би направила 
правото на трансгранично здравно обслужване по-малко привлекателно за лицата с 
ниски доходи и по този начин то няма да бъде равно достъпно за всички.

Изменение 67

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавата-членка на 
местолечение може да предприема 



AD\767465BG.doc 48/69 PE413.995v02-00

BG

подходящи мерки, с цел да реагира на 
входящия поток от пациенти и да 
предотврати той сериозно да наруши 
системата на здравеопазването. 
Държавата-членка на местолечение 
се въздържа от дискриминация по 
отношение на националността и 
гарантира, че мерките за 
ограничаване на свободното движение 
се ограничават до необходимото и 
пропорционалното за целта.

Изменение 68

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавата-членка на осигуряване 
гарантира, че административните 
процедури относно ползването на 
здравно обслужване в друга държава-
членка, свързани с предварителното 
одобрение, упоменато в член 8, 
параграф 3, възстановяването на 
разходите за здравно обслужване, 
направени на територията на друга 
държава-членка, и другите условия и 
формалности, посочени в член 6, 
параграф 3, се основават на обективни, 
недискриминиращи критерии, които са 
предварително публикувани, 
необходими и пропорционални на 
поставените цели. До датата на 
прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 важи правилото, че във 
всеки случай когато са изпълнени 
условията на член 22, параграф 1, буква 
в) и член 22, параграф 2 от Регламент 
(ЕИО) № 1408/71, на осигурено лице 
винаги се дава разрешение по силата на 
регламентите относно координацията на 
социалната сигурност, упоменати в член 
3, параграф 1, буква е). От датата на 
прилагане на Регламент (ЕО) № 
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883/2004 важи правилото, че когато 
са изпълнени условията по член 20 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004, на 
осигурено лице винаги се дава 
одобрение въз основа на регламентите 
относно координацията на схемите 
за социална сигурност съгласно член 
3, параграф 1, буква е).

Изменение 69

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 70

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) спешността на въпросното 
лечение или медицинска процедура;

Обосновка
В много случаи е възможно здравословното състояние да не се характеризира с болка, 
но въпреки това да изисква спешно лечение или намеса посредством специфични 
медицински процедури.
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Изменение 71

Предложение за директива
Член 9 -параграф 4 -точка г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) акредитация на доставчиците на 
здравно обслужване в държавата-
членка, в която се провежда 
лечението.

Обосновка

Акредитацията е важен елемент за оценка на качеството на доставчиците на 
здравно обслужване в други държави-членки.

Изменение 72

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) медицинската история на 
пациента.

Обосновка

Съдът на Европейските общности счита, че за да се определи дали дадено лечение, 
което е със същата степен на ефективност за пациента, може да бъде получено без 
неоснователно забавяне в държавата-членка по пребиваване, компетентната 
институция трябва също така да вземе надлежно предвид медицинската история на 
пациента (вж. C-372/04, Watts, параграф 62).

Изменение 73

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 

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

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.

1a. Държавите-членки на 
местолечение гарантират, че са 
налице механизми за предоставяне на 
достъп на обществеността до 
безпристрастна, сравнителна и пълна 
информация, включително относно 
получаването на здравни грижи и 
относно регистрираните лица, 
работещи в сферата на 
здравеопазването, и доставчиците на 
здравни услуги в тази държава-членка, 
приложимите стандарти за 
качество и безопасност, 
съществуващата регулаторна 
система и процедурата за подаване на 
жалби, когато е причинена вреда 
вследствие на предоставянето на 
трансгранично здравно обслужване в 
тази държава-членка.
1б. В информацията за 
трансграничните грижи се прави 
ясно разграничение между правата, 
които пациентите имат по силата 
на настоящата директива, и 
правата, произтичащи от 
регламентите относно 
координацията на схемите за 
социално осигуряване съгласно член 3, 
параграф 1, буква е).

Обосновка
С цел да се направи добре балансиран избор на болница, е необходима информацията, 
посочена в изменението.

Изменение 74
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Посочената в параграф 1 информация 
е лесно достъпна, включително и чрез 
електронни средства, във вид, който е 
лесно достъпен за лица с увреждания, 
без да води до допълнителни разходи, 
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. 

   

Изменение 75

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, държавата-
членка, в която са регистрирани 
лицата, работещи в сферата на 
здравеопазването, и доставчиците на 
здравни услуги, осигурява лесен достъп 
чрез електронни средства до 
информацията за тях и включва име, 
регистрационен номер, адрес на 
практиката на лицето, работещо в 
сферата на здравеопазването, и 
каквито и да било ограничения, 
наложени на неговата практика;

Обосновка

In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater 
transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health  
professionals and health service providers should be available in Member states so that 
patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if 
necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals 
providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients 
to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the 
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publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available 
via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either 
via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by 
searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain 
should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the 
healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of 
their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions 
should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary 
reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Изменение 76

Предложение за директива
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Държавата-членка на местолечение 
гарантира, че:

а) при поискване пациентите 
получават информация относно 
гаранциите за качество и 
безопасност на предоставяните 
здравни грижи;

б) доставчиците на здравни грижи в 
държавата-членка на местолечение 
предоставят информация относно 
достъпността, цените и 
резултатите от предоставяните 
здравни грижи, включително 
процедурите за подаване на жалби и
средствата за компенсации, налични 
във връзка с предоставените здравни 
грижи.

Обосновка

Уместно е на пациентите да се предоставя по-полезна и по-ефикасна информация. В 
този смисъл държавата-членка следва да предоставя информация относно своята 
собствена система на здравеопазване. В случай че от държавите-членки се изисква 
индивидуално да предоставят информация относно останалите 26 държави-членки, 
съществува риск тази информация да не е целева, а информационната система да не е 
надеждна.
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Изменение 77

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. 

Изменение 78

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. Те 
могат също така да изготвят 
национални списъци на центровете за 
болнични и специализирани грижи за 
улеснение на заинтересованите лица.

Изменение 79

Предложение за директива
Член 12 -параграф 2 -буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя на пациентите и 
разпространява информация по-

а) 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 
гаранциите 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, за приложимите 
условия и предпоставки, както и за 
центровете за върхови постижения 
или центровете за здравно 
обслужване, специализирани в 
определени болести;

Обосновка

Правото на информация на пациентите трябва да бъде допълнено от информация 
относно центровете за върхови постижения и специализирани центрове за здравно 
обслужване, за да могат те да направят добре балансиран избор.

Изменение 80

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква a

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 
стандартите за качество и 
безопасност, защитата на личните 
данни, процедурите за подаване на 
жалби, средствата, с които се 
регулира дейността на лицата, 
работещи в сферата на 
здравеопазването, и на доставчиците 
на здравни услуги и средствата, с 
които могат да се предприемат 
регулаторни действия, средствата за 
компенсации при здравно обслужване, 
предоставено в тази държава-членка, 
както и за приложимите условия и 
предпоставки;
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Изменение 81

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква a

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 на 
лицата, работещи в сферата на 
здравеопазването, и разпространява 
информация по-конкретно за правата 
на пациентите 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;

Обосновка
Лицата, работещи в сферата на здравеопазването, са първото място за контакт на 
пациентите и се нуждаят от информация относно правата на пациентите, както за 
да зачитат всичките им права, така и за да насочват пациентите за получаването на 
помощта, която им е необходима.

Изменение 82

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Националните бюра за контакт 
на държавата-членка на 
местолечение регистрират всички 
дейности в държавата-членка на 
местолечение съгласно членове 6, 7, 8, 
9 и 15 и осведомява съответно 
компетентните органи на 
държавата-членка на лечение, както 
и националното бюро на държавата-
членка на осигуряване. Доставчиците 
на здравни услуги предоставят 
необходимата информация на 
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националните бюра за контакт на 
тяхната държава-членка, веднага 
щом я получат

Обосновка

За възможно най-гладко протичане на процедурата.

Изменение 83

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 в насока към 
насърчаване на качеството и 
сигурността на здравните грижи за 
прилагането на настоящата директива.

Изменение 84

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..

Изменение 85

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки спомагат за 
сътрудничеството в предоставянето на 
трансгранично здравно обслужване на 
регионално и местно ниво, както и 
посредством информационни и 

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

комуникационни технологии, чрез 
трансгранично здравно обслужване, 
предоставяно временно или за 
конкретни случаи, и сключват 
споразумения за тази цел.

Изменение 86

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 и за 
комуникацията между доставчиците 
на здравни грижи съответно в 
държавата-членка на местолечение и 
в държавата-членка на осигуряване, с 
цел да се гарантира по-добра 
приемственост на грижите, както и 
посредством информационни и 
комуникационни технологии, чрез 
трансгранично здравно обслужване, 
предоставяно временно или за 
конкретни случаи.

Обосновка
Приемствеността на грижите е от първостепенно значение за безопасността на 
пациентите. Медицинските екипи от държавата на произход на пациента следва 
тясно да си сътрудничат с медицинските екипи и екипите от специалисти в 
държавата на местолечение, за да се осигури приемственост на грижите.

Изменение 87

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor 
instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige 
patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. Voor 
structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige 
zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze 
toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn 
toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze 
samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.

Изменение 88

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

  2a. Държавите членки незабавно и 
активно обменят информация 
помежду си относно доставчиците 
на здравни грижи или лицата, 
работещи в сферата на 
здравеопазването, когато са 
предприети регулаторни действия във 
връзка с тяхната регистрация или 
правото им да предоставят услуги. 

  

Изменение 89
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) не са в рамките на необходимото, не 
са пропорционални за защита на 
човешкото здраве и са 
дискриминиращи или 

Обосновка

 Изречението в предложената от Комисията версия е погрешно. Буква а) изброява 
изключенията, които позволяват на държавите-членки да не спазват общото 
правило: забраната на каквото и да било ограничение на признаването на отделни 
рецепти е приемлива в случаи, когато рецептите не се ограничават до необходимото 
и не са пропорционални с целите за защита на човешкото здраве, или са 
дискриминационни.

Изменение 90

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Признаването на рецепти, 
издадени в друга държава-членка, не 
предполага промяна по отношение на 
правото на държавите-членки да 
определят придобивките, които 
самите държави решат да 
предоставят.

Обосновка

Директивата няма за цел да оспорва валидността на принципа на субсидиарност, 
който позволява на държавите-членки да определят какви придобивки желаят да 
предоставят.

Изменение 91
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Възстановяването на разходи във 
връзка с индивидуални рецепти се 
основава единствено на съответните 
разпоредби на държавата-членка на 
осигуряване.

Обосновка

Въпросът за взаимното признаване на рецепти трябва да бъде изяснен във връзка с 
въпроса за възстановяването на разходите. Важен е фактът, че възстановяването на 
разходите е възможно само за лекарствени продукти, които са част от кошницата 
от обезщетения в държавата-членка на осигуряване на пациента.

Изменение 92

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Държавата-членка на осигуряване 
е задължена да възстанови разходите 
за изпълнението на рецепта в друга 
държава-членка само ако тези 
разходи биха били възстановени в 
държавата-членка на осигуряване 
(напр. чрез кодекс за възстановяване 
или позитивен списък).

Обосновка
Иначе би имало противоречие с член 11. 

Изменение 93

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) мерки, оправомощаващи 
фармацевтите и други работещи в 
сферата на здравеопазването да 
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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;

проверят автентичността на рецептата, 
както и дали рецептата е издадена от 
компетентно лице на територията на 
друга държава-членка, посредством 
разработването на стандартизиран 
общностен образец за рецепта и 
подпомагане на оперативната 
съвместимост на eРецепти;

Обосновка

 Мониторингът на тенденциите и на моделите във връзка с неблагоприятните 
инциденти или недостатъците на системите по отношение на трансграничните 
грижи ще позволи на държавите-членки и на Комисията да идентифицират някои от 
проблемите, които ще се появят в резултат на изпълнението на настоящата 
директива. 

Изменение 94

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; 
издадените рецепти, при които е 
използван общностният формуляр, 
трябва да са формулирани в 
съответствие със системата на 
международното непатентовано 
наименование (МНН);

Обосновка
С цел те да могат да бъдат разчитани навсякъде в Европа, рецептите, издадени по 
общностния формуляр трябва да използват общ език, а именно системата на 
международното непатентовано наименование (МНН), който идентифицира 
лекарствените продукти според съдържащите се в тях молекули, а не според 
търговското название, което е различно в различните държави-членки.

Изменение 95
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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 по-горе, или с 
цел защита на общественото здраве.

Обосновка

 За по-голяма яснота е уместно да се припомни какви са условията, които дават 
възможност на държавите-членки да не забраняват каквото и да било ограничения на 
признаването на отделни рецепти.

Изменение 96

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 - точка в a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) мерки, гарантиращи, че 
издадените рецепти и 
предоставената информация относно 
предписаните лекарствени продукти 
са достъпни за лица с увреждания.

Изменение 97

Предложение за директива
Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Изпитателни зони
С цел установяване в бъдеще на 
възможно най-ефективна политика в 
областта на здравното обслужване, 
Комисията определя гранични райони, 
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които да служат като изпитателни 
зони за изпробване, анализиране и 
оценка на новаторски инициативи, 
свързани с трансграничното здравно 
обслужване. 

Изменение 98

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 и разширяват опита в 
областта на сътрудничеството по 
отношение на здравното обслужване 
в рамките на групите за европейско 
трансгранично сътрудничество. 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. 

Обосновка

На равнище трансгранично сътрудничество в областта на здравното обслужване 
групите за европейско трансгранично сътрудничество са важен и вече съществуващ 
инструмент. Техните най-добрите практики биха могли да се използват за по-
нататъшно развитие в рамките на приложното поле на настоящата директива.

Изменение 99

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – точка е a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да спомогнат да се гарантира 
ефективен достъп до здравно 
обслужване за всички лица, по-
специално с оглед преодоляване на 
различията в постигнатото в 
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областта на здравното обслужване 
както между държавите-членки, 
така и в самите тях;

Обосновка

Това е един от основните елементи на политиките в областта на здравното 
обслужване.

Изменение 100

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – точка е б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) да създадат база от данни за 
всички доставчици на здравно 
обслужване и информация относно 
конкретните специализации, с цел да 
се състави списък на центровете за 
върхови постижения;

Обосновка

Това може да помогне на пациентите да направят правилния избор за дадена болница.

Изменение 101

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

  Държави-членки, които закупуват 
услуги тип еЗдраве от доставчици на 
здравни услуги и от лица, работещи в 
сферата на здравеопазването, в други 
държави-членки, гарантират, че тези 
доставчици и лица, работещи в 
сферата на здравеопазването, 
подлежат на подходяща регулация и 
са с подходяща квалификация, както 
и че са доказали, посредством 
съответния компетентен орган, че са 
в състояние да упражняват 
професията и да предоставят услуги 
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тип еЗдраве.

Изменение102

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки събират 
статистически и други допълнителни, 
необходими за целите на мониторинга, 
данни относно предоставянето на 
трансгранично здравно обслужване, 
естеството на предоставените грижи, 
доставчиците и пациентите, разходите и 
резултатите. Те събират такива данни 
като част от техните общи системи за 
събиране на данни за здравното 
обслужване, в съответствие с 
националното и общностното 
законодателство за изготвяне на 
статистически данни и за закрила на 
личните данни.

1. Държавите-членки събират 
статистически и други допълнителни, 
необходими за целите на мониторинга, 
данни относно предоставянето на 
трансгранично здравно обслужване, 
естеството на предоставените грижи, 
доставчиците и пациентите, разходите и 
резултатите. Те също така 
осъществяват мониторинг на 
тенденциите и моделите във връзка с 
неблагоприятните инциденти или 
недостатъците на системите по 
отношение на трансграничното 
здравно обслужване. Те събират такива 
данни като част от техните общи 
системи за събиране на данни за 
здравното обслужване, в съответствие с 
националното и общностното 
законодателство за изготвяне на 
статистически данни и за закрила на 
личните данни. 

Обосновка

 Мониторингът на тенденциите и на моделите във връзка с неблагоприятните 
инциденти или недостатъците на системите по отношение на трансграничните 
грижи ще позволи на държавите-членки и на Комисията да идентифицират някои от 
проблемите, които могат да се появят в резултат на изпълнението на настоящата 
директива.
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Изменение 103

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Целта на събирането на данни е 
да се направи оценка дали 
настоящата директива допринася за 
мобилността на пациентите, 
качеството на здравното обслужване 
като цяло и принципа на достъп за 
всички лица.

Обосновка

Необходимо е да се подчертае, че с оглед на целта на директивата, събраните данни 
следва да спомогнат да се направи оценка дали директивата изпълнява тази цел. 
Също така това следва да бъде един от основните елементи в доклада (член 20).

Изменение 104

Предложение за директива
Член 18 - параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Събирането на данни в контекста 
на настоящия член се извършва в 
тясно сътрудничество със 
събирането на данни, предвидено от 
Административната комисия за 
социално осигуряване на работници 
мигранти.

Обосновка

Тясното сътрудничество във връзка със събирането на данни съгласно настоящата 
директива и събирането на данни съгласно правилата за координация на схемите за 
социално осигуряване ще позволи създаването на по-цялостна представа за 
трансграничните потоци на лица в областта на здравното обслужване.

Изменение 105
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Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията осигурява събирането 
на необходимата информация за 
проследяване на трансграничните 
потоци на пациенти и практикуващи 
лекари с цел бързо реагиране на 
отрицателни въздействия и по-
нататъшно насърчаване на 
положителните аспекти. Комисията 
включва тази информация в доклада, 
предвиден в параграф 1.
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