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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията за директива за 
прилагането на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, чиято 
цел е постигането на по-голяма прозрачност и правна сигурност за пациентите. Все по-
качествените здравни заведения и по-добрата информираност на пациентите 
предполагат увеличаване на мобилността на пациентите. Необходимо е по-активно 
реализиране на предимствата, които една по-добре свързана мрежа от медицински 
заведения в Европа може да предложи в областта на здравната политика.
Същевременно следва да се гарантира, че предложената директива няма да доведе до 
едностранно налагане на разходи на държавите-членки или по някакъв начин да 
причини вреди на здравеопазването в национален мащаб или на предлаганите на 
национално равнище медицински услуги.

Здравните услуги не бяха включени в Директивата за услугите, тъй като те са услуги от 
първостепенно значение и подлежат на отделно европейско законодателство. Ето защо 
през май 2008 г. в свой доклад по собствена инициатива Европейският парламент 
призова Комисията да предложи нова европейска регулаторна рамка за 
трансграничното здравно обслужване. В рамките на социалния пакет през юли 2008 г. 
Комисията публикува настоящото предложение за директива, чиято цел по-специално е 
да кодифицира съдебната практика на Съда на Европейските общности по отношение 
на трансграничното медицинско обслужване.

Докладчикът по становище подкрепя предложението на Комисията за улесняване на 
трансграничното движение на пациентите и за изясняване на правата на пациентите 
посредством вторично законодателство. За пациентите следва да бъде възможно най-
малкото да използват пълноценно съществуващите синергии в областта на медицината.
Това изисква икономически, застрахователни и организационни мерки - например по 
отношение на легловата база - и мерки по отношение на финансовия капацитет на 
държавите-членки. За да се избегнат проблеми с капацитета при предоставянето на 
услуги на собственото население на държава-членка поради предоставянето на услуги 
на пациенти, идващи от други държави-членки, на пациентите следва да се предоставя 
достъп до европейските здравни заведения като се взема предвид капацитета на всяка 
държава-членка и нейните финансови ресурси.

Съгласно член 35 на Хартата на основните права на Европейския съюз и член 152, 
параграф 1 на Договора за ЕО, всички държави-членки трябва да осигуряват високо 
ниво на здравеопазване. Понастоящем предлаганите здравни услуги в различните 
държави-членки варират значително. Това положение следва да се подобри, като се 
запазват високите качествени стандарти. Здравето като висше благо следва да бъде 
подкрепяно с договорна политика, гарантиране на качеството и правила на омбудсмана.
Възможността за трансгранично здравно обслужване не следва да насърчава отделни 
държави-членки да престанат да развиват своите здравни заведения и да популяризират 
лечение в чужбина.

Докладчикът по становище подкрепя подхода, който позволява на държавите-членки, 
при наличието на сериозна заплаха за финансовото равновесие на техните здравни 
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системи и за капацитета им да предоставят болнично лечение, да въведат изискване за 
получаване на предварително одобрение за възстановяване на разходите. В тази връзка 
е важно да се подчертае, че държавите-членки следва да имат възможност да 
прехвърлят всички разноски, свързани с предоставена услуга на системите на 
държавите-членки от които идват пациентите. В някои държави-членки болничното 
лечение е частично финансирано от социални осигуровки и частично от данъчните 
приходи. Ако от пациентите, които идват от чужбина се иска да заплащат само таксата, 
заплащана при наличие на социално осигуряване, това несправедливо би 
облагодетелствало финансово държави-членки, чийто неадекватен капацитет може да е 
накарал пациентите да търсят лечение в друга държава-членка за сметка на 
данъкоплатците на държавата-членка, която предоставя лечението.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) При условие, че условията за 
прибягване до член 95 от Договора като 
правно основание са изпълнени, 
законодателят на Общността се опира 
на това правно основание дори когато 
закрилата на човешкото здраве е 
решаващ фактор при вземането на 
въпросните решения. В тази връзка по 
силата на член 95, параграф 3 от 
Договора изрично се изисква при 
постигането на хармонизация да се 
гарантира високо равнище на закрила на 
човешкото здраве като се взема под 
внимание по-специално всяка новост, 
основаваща се на научни факти.

(2) При условие, че условията за 
прибягване до член 95 от Договора като 
правно основание са изпълнени, 
законодателят на Общността се опира 
на това правно основание дори когато 
закрилата на човешкото здраве е 
решаващ фактор при вземането на 
въпросните решения. В тази връзка по 
силата на член 95, параграф 3 от 
Договора изрично се изисква да се 
гарантира високо равнище на закрила на 
човешкото здраве като се взема под 
внимание по-специално всяка новост, 
основаваща се на научни факти.

Обосновка

Целта на предложената директива следва да бъде изясняване на правата на 
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пациентите, а не хармонизиране на организацията на здравеопазването. Този въпрос е 
част от изключителната сфера на компетенциите на държавите-членки.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Системите на здравеопазване на 
държавите-членки на Общността са 
основен компонент  на високото 
равнище на социална защита в Европа и 
допринасят за социалното сближаване и 
социалната справедливост, както и за 
устойчивото развитие. Те са също така 
част от по-широката рамка на услугите 
от общ интерес. Приоритетните им 
цели - гарантиране на безопасността 
на пациентите и опазване на 
общественото здраве - им осигуряват 
специален статут сред услугите от 
общ интерес.

Обосновка

Макар че предложената директива създава специална система от правила за 
услугите в областта на здравеопазването, които бяха изключени от Директивата за 
услугите, темата здраве се третира по начин, сходен с този, който по-рано бе 
предвиждан за тях в рамките на Директивата за услугите. Трябва да се гарантира, 
че на здравните услуги се придава първостепенно значение и че те имат приоритет 
над всички останали услуги.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Проучванията показват, че 
здравното обслужване нанася вреди в 
около 10 % от случаите. Поради това, 
внасянето на яснота в общите 
задължения при случаи на вреди, 
причинени от здравни грижи, е от 

(15) Проучванията показват, че 
здравното обслужване нанася 
физически вреди в около 10 % от 
случаите. Поради това, внасянето на 
яснота в общите задължения при случаи 
на вреди, причинени от здравни грижи, 
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голямо значение, за да се избегне 
липсата на доверие в механизмите, 
което възпрепятства ползването на 
трансгранично здравно обслужване.
Застраховането за вреди и 
компенсациите от схеми в държавата на
местолечение следва да не накърнява 
възможността държавите-членки да 
разширяват обхвата на националните си 
схеми, за да включат пациенти от 
същата държава, търсещи здравно 
обслужване в чужбина, когато това е по-
подходящо за пациента, по-специално в 
случай на пациенти, за които ползването 
на здравно обслужване в друга държава-
членка е необходимо.

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

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(24) Пациентът не следва в никакъв 
случай да извлича финансови облаги от 
здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка, и поради това 
покриването на разходите следва да 
бъде ограничено до размер на 
действителните разходи за получени 
здравни грижи. Държавата-членка на 
осигуряване следва също така да 
възстановява други свързани разходи 
като разходи за терапевтично 
лечение.

Обосновка

Макар че предложената директива създава специална система от правила за 
услугите в областта на здравеопазването, които бяха изключени от Директивата за 
услугите, темата здраве се третира по начин, сходен с този, който по-рано бе 
предвиждан за тях в рамките на Директивата за услугите. Трябва да се гарантира, 
че на здравните услуги се придава първостепенно значение и че те имат приоритет 
над всички останали услуги.
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Изменение 5

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 
трансгранично предоставяне 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 здравно 
осигуряване.

Обосновка

Определението „трансгранично” следва да бъде добавено защото в противен случай 
разпоредбата би противоречала на член 152 на Договора за създаване на Европейска 
общност (допълваща дейност на Общността).

Изменение 6

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;
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Изменение 7

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа)  Директива 2002/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 ноември 2002 г. относно 
животозастраховането1;
1 OВ L 345, 19.12.2002 г., стp. 1.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) Първа директива на Съвета 
73/239/ЕИО относно координирането 
на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби 
относно достъпа до и упражняването 
на пряка застрахователна дейност, 
различна от животозастраховане1;
1 OВ L 228, 16.08.1973 г., стp. 3.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква жв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв)  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 (Трета 
директива за застраховането, 
различно от животозастраховане)1

1 OВ L 228, 11.08.1992 г., стp. 1.
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Изменение 10

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

До датата на влизане в сила  
Регламент (ЕО) № 883/2004,  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. 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.

Обосновка

Изречението, което се заличава, предвижда възможност за "opt-in" от Регламент 
№1408/71/ЕО към предлаганата директива: последствията и възможностите за 
администриране са неясни и е нежелателно да се подкопава Регламент №1408.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2  –  алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

от датата на влизане в сила на  
Регламент (ЕО) № 883/2004,
когато са изпълнени условията по 
член 20 от Регламент № 883/2004 за 
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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 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 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iia) осигурено лице, съгласно 
определението в застрахователните 
полици на съответните частни 
схеми за обезщетение при болест;

Изменение 13

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. съгласно член 152 на Договора 
държавата-членка на местолечение 
отговаря изцяло за организирането на 
системата от здравни грижи и 
медицинско обслужване.
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Обосновка

”Приемащата страна" не се споменава, ето защо на това място се цитира Договора 
за създаване на Европейска общност.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. съгласно член 12, параграф 2, буква 
га) органите на държавата-членка на 
местолечение отговарят за 
постоянното наблюдение въз основа 
на получените там данни. При 
необходимост, въз основа на 
получените резултати при това 
наблюдение, органите предприемат 
бързи мерки с цел гарантиране на 
общественото здраве и финансовата 
стабилност на 
социалноосигурителната система.

Обосновка

Тъй като данните и без това се събират, следва да бъде предвидена възможност те 
да бъдат използвани веднага за да могат държавите-членки да планират своите 
национални здравни политики т.е. „да действат предварително вместо да действат 
пост фактум”.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 а (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 и по-специално 
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трансгранични организации на 
пациенти.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, 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.
Компетентната служба на 
държавата-членка на осигуряване 
възстановява на осигуреното лице 
разходите за лечението. Ако 
съществуват няколко начина за 
лечение на определена болест или 
нараняване, пациентът има право да 
му се възстановят средствата за 
всички начини на лечение, които са 
изпробвани и тествани в достатъчна 
степен от  международната 
медицина, дори ако те не се предлагат 
в държавата-членка на осигуряване на 
пациента. Във всеки случай, 
държавата-членка на осигуряване е тази, 
която определя кои здравни грижи се 
заплащат независимо от това къде се 
предоставят.

Обосновка

Изяснява се, че не държавата-членка, а съответния/те социално осигурителен/и 
орган/и следва да реимбурсира/т разходите. Изяснява, че следва да бъдат 
реимбурсирани не само разходи, покривани от системата за задължително социално 
осигуряване, но и тези, покривани от финансираните от държавата здравни системи.
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка, 
се възстановяват от компетентната 
институция на 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.

Обосновка

Изяснява се, че не държавата-членка, а съответния/те социално осигурителен/и 
орган/и следва да реимбурсира/т разходите.

Изменение 18

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 

4. Държавите-членки разполагат с 
механизъм за изчисляване на разходите, 
които следва да бъдат възстановявани 
на осигуреното лице от съответната 
система за задължително здравно 
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 
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осигуряване. осигуряване.

Обосновка

Следва да бъде пояснено, че трябва да бъдат реимбурсирани не само разходи, 
покривани от системата за задължително социално осигуряване, но и тези, покривани 
от финансираните от държавата здравни системи и от смесените системи.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Този списък се изготвя и може 
редовно да се актуализира от 
Комисията. Тези мерки, предназначени 
да изменят несъществени елементи на 
настоящата директива, като я допълват, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 19, параграф 3. При 
изготвянето на този списък 
Комисията взема предвид 
специалната роля на Европейските 
референтни мрежи, съгласно член 15.

Изменение 20

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 не 
се явява средство за произволна 
дискриминация.
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Отказ на болнични и специализирани 

здравни грижи
8a. Държава-членка може да позволи 
на определен доставчик на здравни 
услуги  да откаже болнично или 
специализирано здравно обслужване 
на пациенти от друга държава-членка 
ако това би било в ущърб на други 
пациенти с подобни здравни нужди, 
например поради удължаване на 
времето на изчакване за лечение.

Обосновка

Включване на последната фраза на Съображение 12. Тази важна клауза от 
съображенията липсва в основния текст на директивата - включването й тук е в 
интерес на по-голямата правна сигурност и яснота. Целта е предоставянето на 
здравно обслужване на пациентите възможно най-близо до тяхното местоживеене 
или месторабота да не стане невъзможно поради неограничен достъп за пациенти от 
други държави-членки.

Изменение 22

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, 

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, 
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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).

параграф 3, се основават на обективни, 
недискриминиращи критерии, които са 
предварително публикувани, 
необходими и пропорционални на 
поставените цели. До датата на 
влизане в сила на Регламент (ЕО) № 
883/2004, когато са изпълнени 
условията на член 22, параграф 1, буква 
в) и член 22, параграф 2 от Регламент 
1408/71, на осигурено лице се дава 
разрешение по силата на регламентите 
относно координацията на социалната 
сигурност, упоменати в член 3, 
параграф 1, буква е) от настоящата 
директива. От датата на влизане в 
сила на Регламент (ЕО) №  883/2004, 
на осигурено лице се дава разрешение 
по силата на регламентите относно 
координацията на социалната 
сигурност, упоменати в член 3, 
параграф 1, буква е) в съответствие с 
член 20 на Регламент (ЕО) № 
883/2004.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

10. Държавите-членки на осигуряване
гарантират, че са налице механизми за 
предоставяне на пациентите, при 
поискване, на информация относно 
получаването на здравни грижи в друга 
държава-членка и за приложимите 
условия и предпоставки, когато inter alia 
е причинена вреда вследствие на 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване. По отношение на 
информацията за трансграничните 
грижи се прави ясно разграничение 
между правата, които пациентите 
имат съгласно настоящата 
директива и правата, произтичащи 
от регламентите относно 
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координацията на схемите за 
социална сигурност съгласно член 3, 
параграф 1, буква е).

Изменение 24

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
участието на организации на 
пациенти, здравноосигурителни 
фондове и доставчици на здравни 
услуги в работата на тези 
национални бюра за контакт.

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га)  регистрира всички дейности в 
държавата-членка на местолечение, в 
съответствие с членове 6, 7, 8, 9 и 15 
и уведомява за тях компетентните 
органи на държавата-членка на 
местолечение, като доставчиците на 
здравни услуги предоставят 
необходимата информация веднага 
щом я получат.

Обосновка

За възможно най-гладко протичане на процедурата.

Изменение 26
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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 договори за тази цел.

Изменение 27

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 и други форми на 
трансгранично сътрудничество..

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

Изменение 28

Предложение за директива
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Гранични райони

С цел установяване в бъдеще на 
възможно най-ефективна политика в 
областта на здравното обслужване, 
Комисията определя гранични райони, 
които да служат като изпитателни 
зони за изпробване, анализиране и 
оценка на новаторски инициативи, 
свързани с трансграничното здравно 
обслужване.
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Изменение 29

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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