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КРАТКА ОБОСНОВКА

Здравните услуги са изключени от директивата относно услугите, тъй като тяхната 
мисия е от общ интерес и трябва да бъдат предмет на специфично законодателство, 
което да гарантира пълното спазване на принципите за равен достъп, универсалност, 
качество, сигурност и солидарност.

Здравето не може да бъде възприемано като обикновен продукт на вътрешния пазар, 
тъй като здравните услуги имат важна роля за икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в Европейския съюз.

Ето защо директивата относно правата на пациентите при трансгранично медицинско 
обслужване трябва да съдържа гаранции, че не се явява средство за насърчаване на 
„медицинския туризъм“, който ако се развие, може да създаде реално неравенство при 
достъпа до грижи и да доведе до здравна система на две скорости, от която биха могли 
да се възползват единствено най-добре информираните и най-състоятелните пациенти.

В съответствие с Договорите, които гарантират основната свобода на придвижване и 
при спазване на принципа на субсидиарност, съгласно който е от компетентността на 
всяка държава-членка да организира, управлява и финансира своята система за 
здравеопазване и социална защита, Европейският съюз може при все това да внесе 
съществена добавена стойност по отношение на мобилността на пациентите. 
Сложността, разнообразието и особеностите на здравните системи налагат възможно 
най-добро сътрудничество между държавите-членки в областта на 
научноизследователската дейност, медицинската и административна информация, 
както и задълбочен размисъл относно начина на съвместяване на тези особености, с 
оглед гарантиране на правна сигурност, както за пациентите, така и за работещите в 
сферата на здравеопазването и доставчиците на услуги

Предложението на Комисията разрешава доста частично този проблем, като се 
задоволява да кодифицира решения на Съда на Европейските общности, които са 
именно следствие от доказана юридическа празнота!

Независимо дали се отнася до определянето на ключови понятия (болнични и 
извънболнични грижи, предоставяне на обслужване, разумен срок, вреда и др.), до 
връзката между директивата и съществуващите регламенти (1408/71 и 883/2004), до 
вземането под внимание на приемствеността на грижите, до отговорностите в случай на 
евентуални следоперативни усложнения, или до взаимното признаване на рецептите, 
текстът съдържа редица пропуски и допринася за правната несигурност вместо да я 
премахне.

Важно е да се изяснят правилата за определяне на тарифите и възстановяване на 
разходите, както и условията, определящи системата за издаване на предварително 
одобрение от държавите-членки, за да се гарантира поемането на разходите за 
здравното обслужване и за да се избегне неравнопоставеността между пациентите.

Предварителното одобрение следва да бъде възприемано по-скоро като възможност, 
която се предоставя на пациентите, за да бъдат по-добре информирани и съветвани при 
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търсенето на възможно най-добър начин за поемане на разходите, при спазване на 
принципа за недискриминация, отколкото като спирачка за мобилността.

Освен това то обезпечава запазването на основни функции на обществените услуги по 
здравеопазване, а именно социалното и териториално сближаване, поддържането на 
финансовото равновесие на държавните схеми за социална сигурност, които се явяват 
гаранти на една истинска солидарна политика в областта на здравеопазването.

За здравните грижи, които не подлежат на одобрение, предварителната декларация 
позволява да се провери дали пациентът е получил цялата необходима информация 
преди своето заминаване.

В контекста на застаряване на населението, при който е трудно да се направи 
разграничение между медицинската и социалната области, е важно да се предвиди 
понятието за дългосрочни грижи, още повече че редица държави са засегнати от тази 
проблематика.

Съчетаването на мобилността на пациентите и проблематиката, свързана със здравните 
специалисти е абсолютно необходимо, доколкото тези два компонента са тясно 
обвързани предвид обезпечаването, от една страна, на качеството и сигурността на 
обслужването, а от друга страна, за да се гарантира, че няма да се наруши 
медицинската демография в някои държави-членки. Фактът, че положението на 
здравните специалисти, тяхното обучение и признаване на техните квалификации не се 
разглежда едновременно с останалата проблематика се явява пропуск, който е във 
вреда на самите пациенти, доколкото директивата от 2005 г. относно признаването на 
професионалните квалификации не е адаптирана към сектора на здравеопазването.

Здравето на населението е един от ключовете за икономическо развитие. Предоставяне 
на възможност на гражданите да се информират и лекуват по-добре, без да се 
поощряват консуматорския подход и медицинския туризъм, при по-солидарно и 
цялостно отношение към правата на пациентите и без да се увеличават социалните и 
териториалните неравенства; обезпечаване на известна правна сигурност както за 
пациентите, така и за здравните специалисти; укрепване на системите за здравна 
защита; оптимизиране на постиженията на изследователската дейност чрез придаването 
й на взаимен характер: такива са предизвикателствата пред ЕС в една основна област на 
европейския социален модел, за да може всеки гражданин да възприема Европа като 
решение, а не проблем в ежедневието.

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:

Изменение1
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Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящата директива спазва 
основните права и общите принципи на 
правото, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Правото на достъп 
до здравеопазване и правото на 
ползване на медицинско лечение в 
съответствие с условията, установени от 
националното законодателство и 
практики се признават от член 35 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По-специално 
настоящата директива следва да бъде 
прилагана при пълно зачитане на 
правото на неприкосновеност на личния 
и семеен живот, правото на закрила на 
личните данни, правото на равенство 
пред закона, принципа на 
недискриминация и правото на 
ефективна защита и справедлив процес, 
в съответствие с общите принципи на 
правото, гарантирани от членове 7, 8, 
20, 21 и 47 от Хартата.

(3) Настоящата директива спазва 
основните права и общите принципи на 
правото, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Правото на достъп 
до здравеопазване и правото на 
ползване на медицинско лечение в 
съответствие с условията, установени от 
националното законодателство и 
практики се признават от член 35 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По-специално 
настоящата директива следва да бъде 
прилагана при пълно зачитане на 
правото на неприкосновеност на личния 
и семеен живот, правото на закрила на 
личните данни, правото на равенство 
пред закона, принципа на 
недискриминация, основния етичен 
избор на държавите-членки и правото 
на ефективна защита и справедлив 
процес, в съответствие с общите 
принципи на правото, гарантирани от 
членове 7, 8, 20, 21 и 47 от Хартата.

Обосновка

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Изменение 2
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Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Настоящата директива зачита и 
не накърнява свободата на всяка 
държава-членка да решава какъв вид 
здравеопазване счита за подходящо. 
Никоя от разпоредбите на 
настоящата директива не следва да 
се тълкува по начин, който подкопава 
основния етичен избор на държавите-
членки, по-специално що се отнася до 
защитата на правото на живот на 
всяко човешко същество.

Обосновка

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) В съответствие със съдебната 
практика на Съда на Европейските 
общности пациентите и 
доставчиците на здравно обслужване 
имат правото да потърсят 
медицинска помощ в която и да е 
държава-членка. Ето защо от най-
голямо значение е пред 
трансграничното движение на 
пациенти и трансграничните здравни 
услуги да се поставят възможно най-
малко препятствия в рамките на 
Европейския съюз.
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Обосновка

Общите стандарти за вътрешния пазар трябва винаги да представляват приоритет. 
Въпреки че системите за здравни грижи попадат в компетенциите на държавите-
членки, движението на пациенти и здравни работници преминава граници, така че в 
тези области Европейският съюз трябва да действа активно. Същевременно 
движението на пациенти и здравни работници трябва възможно най-малко да бъде 
подлагано на ограничения, така че да може да бъде гарантирано свободното 
движение на лица в Европейския съюз.

Изменение 4

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, да се 
гарантира мобилността на пациентите и 
свободата да се предоставят здравни 
грижи и високо ниво на здравеопазване, 
както и да се улесни предоставянето 
на трансгранично здравно 
обслужване, 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.

Обосновка

Законодателството, което е насочено към прилагането на правата на пациентите в 
контекста на трансграничното здравно обслужване, следва ясно да признае ползите, 
които носи този тип здравеопазване при определени обстоятелства. Това важи 
особено в областта на редките заболявания, за които на територията на определена 
държава-членка може да липсва възможност за качествено лечение.
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ означава:

- ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
който се обръща за лечение към 
доставчик на здравно обслужване, 
намиращ се в друга държава-членка); 
това се нарича „мобилност на 
пациентите“;

- пациентът се отправя физически
към доставчик на здравни грижи, 
намиращ се в друга държава-членка, 
различна от тази, в която 
пациентът има социално осигуряване, 
с цел да ползва там здравни услуги; 
това се нарича „мобилност на 
пациентите“;

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

- самата здравна услуга преминава 
границите, виртуално или по друг 
начин: пациентът не се пренася 
физически в друга държава-членка, но 
въпреки това получава здравно 
обслужване от територията на друга 
държава-членка, различна от тази, в 
която има социално осигуряване, като 
телехирургия, медицинска 
консултация, предписване на лечение и 
лабораторни услуги от разстояние; 
това се нарича „телемедицински 
услуги“;

- постоянно присъствие на доставчика 
на здравно обслужване (т.е.: 
установяване на доставчик на здравно 
обслужване в друга държава-членка); 
както и

- постоянно присъствие на доставчика 
на здравно обслужване (т.е.: 
установяване на доставчик на здравно 
обслужване в друга държава-членка); 
както и

- временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата на 
здравеопазването, например временно 
придвижване в държавата-членка на 
пациента, с цел предоставяне на 
услуги).

- временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата на 
здравеопазването, например временно 
придвижване в държавата-членка на 
пациента, с цел предоставяне на 
услуги);

- закупуването на стоки, свързани със 
здравеопазването, като например 
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медицински изделия и лекарствени 
средства, в държава-членка, различна 
от тази, в която купувачът има 
социално осигуряване; това може, но 
не е необходимо, да бъде съпроводено 
от физическо придвижване на 
пациента до последно посочената 
държава-членка;

Обосновка

Първата част на изменението има за цел подобряване на формулировката. Втората 
част се отнася до закупуването на стоки, свързани със здравеопазването, които 
наред с другото бяха предмет на съдебното решение Decker, което следва да бъде 
включено в директива, целяща кодификация на съдебните решения по делата Kohll и 
Decker.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Както бе потвърдено от държавите-
членки в заключенията на Съвета 
относно общите ценности и принципи в 
системите на здравеопазване на 
държавите-членки на ЕС, съществува 
набор от принципи на функциониране, 
които са общи за системите на 
здравеопазване в Общността. Сред тези 
принципи на функциониране фигурират 
качеството, безопасността, здравни 
грижи основани на фактите и на 
лекарската етика, участие на 
пациентите, предоставяне на 
обезщетения, основното право на 
неприкосновеност на личните данни по 
отношение на обработването на 
личните данни, и поверителността. 
Пациентите, специалистите и 
компетентните органи, отговорни за 
здравните системи, следва да са в 
състояние да разчитат на тези 
общовалидни принципи, които да бъдат 
спазвани и за чието прилагане на 

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

осигурявани необходимите структури. 
Ето защо е целесъобразно да се изисква 
органите на държавата-членка, на чиято 
територия се предоставят здравните 
грижи, да бъдат отговорни за 
осигуряване на спазването на тези 
принципи на функциониране. Това е 
необходимо, за да се спечели доверието 
на пациентите в трансграничното 
здравеопазване, което пък е необходимо 
от своя страна за постигането на 
мобилност на пациентите и свободно 
движение на предоставянето на здравно 
обслужване на вътрешния пазар, както и 
високо равнище на здравна защита. С 
оглед на тези общи ценности, при все 
това се приема, че по етични 
съображения държавите-членки 
могат да вземат различни решения, 
що се отнася до наличието на някои 
лечения и конкретните условия за 
достъп. Настоящата директива не 
накърнява разнообразието от етични 
схващания. Тя не налага на 
държавите-членки да правят 
достъпни на своя територия лечения 
и услуги или да възстановяват 
разходите за лечения (получени в 
друга държава-членка), които не са 
разрешени от тяхното национално 
законодателство, нормативна уредба 
и кодекси за поведение на 
медицинските професии.

Обосновка

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Изменение 7
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Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Правото на възстановяване на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка по 
схемата за задължително социално 
осигуряване на пациентите в 
качеството им на осигурени лица, 
беше призната от Съда на 
Европейските общности в поредица от 
решения.  Съдът счете, че разпоредбите 
на Договора относно свободата на 
предоставяне на услуги обхваща и 
свободата за ползващите здравни 
грижи, включително лицата, 
нуждаещи се от лечение, да се 
придвижват до друга държава-членка с 
цел да се възползват от такова в нея. 
Същото важи и за получаващите 
здравно обслужване, които търсят 
здравно обслужване в друга държава-
членка с други средства, например 
посредством услуги тип еЗдраве. При 
все че общностното законодателство не 
накърнява правомощията на държавите-
членки да организират системите си на 
здравеопазване и на социална 
сигурност, държавите-членки трябва, 
при упражняването на тези правомощия, 
да се съобразяват с правото на 
Общността, и по-специално с 
разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги. 
Тези разпоредби забраняват на 
държавите-членки да въвеждат или 
поддържат необосновани ограничения 
пред упражняването на тази свобода 
в сферата на здравеопазването.

(18) Правото на възстановяване на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка 
или за стоки, свързани със 
здравеопазването, закупени в друга 
държава-членка по схемата за 
задължително социално осигуряване, в 
която пациентите са осигурени, е
признато от Съда на Европейските 
общности в поредица от решения.  
Съдът счете, че разпоредбите на 
Договора относно свободата на 
предоставяне на услуги и стоки 
обхващат и свободата на пациентите 
да получават съзнателно здравни 
услуги и да закупуват съзнателно 
стоки, свързани със здравеопазването,
в друга държава-членка. Същото важи и 
за получаващите здравно обслужване, 
които търсят здравно обслужване чрез 
телемедицински услуги от друга 
държава-членка, различна от 
държавата, в която са социално 
осигурени.  При все че общностното 
законодателство не накърнява 
правомощията на държавите-членки да 
организират системите си на 
здравеопазване и на социална 
сигурност, държавите-членки трябва, 
при упражняването на тези 
правомощия, да се съобразяват с 
правото на Общността, и по-специално 
с разпоредбите на Договора относно 
свободата на предоставяне на услуги и 
стоки. Тези разпоредби забраняват на 
държавите-членки да въвеждат или 
поддържат необосновани ограничения 
пред тези свободи.

Обосновка

Това съображение не се отнася само до предоставянето на услуги, а също така до 
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закупуването на стоки в рамките на трансграничното здравно обслужване. Освен 
това формулировката на съображението е подобрена.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) Целесъобразно е да се изисква също 
така пациентите, които ползват здравно 
обслужване в друга държава-членка, 
при обстоятелства, различни от 
предвидените за координация на 
схемите за социална сигурност, 
установена с Регламент (EО) № 1408/71, 
да могат да се ползват от принципите за 
свободно движение на услуги и стоки в 
съответствие с Договора и с 
разпоредбите на настоящата директива. 
На пациентите следва да се гарантира 
поемане на разходите за такова здравно 
обслужване и такива стоки поне до 
равнището, предвидено за същото или 
за сходно здравно обслужване, което 
биха получили или стока, която биха 
закупили 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. 

Adlib Express Watermark



AD\773861BG.doc 13/61 PE418.168v02-00

BG

Обосновка

Директивата не се отнася само до предоставянето на услуги, а също така до 
закупуването на стоки в рамките на трансграничното здравно обслужване. Освен 
това формулировката на съображението е подобрена.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(24) Пациентът не трябва в никакъв 
случай да извлича финансови облаги от 
здравно обслужване, предоставено, или 
от стоки, закупени в друга държава-
членка. Следователно покриването на 
разходите следва да бъде ограничено до 
размер на действително извършените 
разходи.

Обосновка

Директивата не се отнася само до предоставянето на услуги, а също така до 
закупуването на стоки в рамките на трансграничното здравно обслужване. Освен 
това формулировката на съображението е подобрена.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Настоящата директива също не 
цели и да създаде права за 
възстановяване на лечение в друга 
държава-членка, ако това лечение не е 
включено сред социалните придобивки, 
предоставени от законодателството на 
държавата-членка на осигуряване на 
пациента. По същия начин, настоящата 
директива не възпрепятства държавите-
членки да разширят схемите си за 
обезщетения в натура, така че да 
включат здравно обслужване, 

(25) Настоящата директива също не 
цели и да създаде права за 
възстановяване на разходи за лечение 
или за закупуване на стока в друга 
държава-членка, ако това лечение или 
тази стока не са включени сред 
социалните придобивки, предоставени 
от законодателството на държавата-
членка на осигуряване на пациента.  По 
същия начин настоящата директива не 
възпрепятства държавите-членки да 
разширят схемите си за обезщетения в 
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предоставено в друга държава-членка в 
съответствие с нейните разпоредби. 

натура и в стоки, така че да включат 
здравно обслужване, предоставено или 
стока, закупена в друга държава-
членка в съответствие с нейните 
разпоредби. 

Обосновка

Директивата не се отнася само до предоставянето на услуги, а също така до 
закупуването на стоки в рамките на трансграничното здравно обслужване. Освен 
това формулировката на съображението е подобрена.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Настоящата директива установява 
също и правото за пациента да получава 
всеки лекарствен продукт, разрешен за 
продажба в държавата-членка на 
предоставяне на здравното обслужване, 
дори и той да не е разрешен за 
продажба в държавата-членка на 
осигуряване, тъй като това е неизменна 
част от получаването на ефикасно 
лечение в друга държава-членка.

(27) Настоящата директива установява 
също и правото за пациента да получава 
в държава-членка на местолечение
всеки лекарствен продукт или 
медицинско изделие, разрешени за 
продажба в държавата-членка на 
предоставяне на здравното обслужване, 
дори и лекарственият продукт или 
медицинското изделие да не са 
разрешени за продажба в държавата-
членка на осигуряване, тъй като това е 
неизменна част от получаването на 
това конкретно ефикасно лечение на 
пациента в друга държава-членка.

Обосновка

От съображения за правна сигурност и поради практическите последици по 
отношение на лекарствените продукти настоящата директива не следва да се 
отклонява от принципа, предвиден в член 6 от Директива 2001/83/ЕО, съгласно който 
само лекарствени продукти, които са разрешени от съответната държава-членка, 
могат да бъдат пуснати на пазара.
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Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Всяка здравна грижа, която не се 
разглежда като болнична в съответствие 
с разпоредбите на настоящата 
директива, следва да се счита за 
извънболнична грижа. В светлината на 
съдебната практика на Съда на 
Европейските общности относно 
свободното движение на услуги, 
целесъобразно е да не се въвежда 
изискване за предварително одобрение 
за възстановяване на разходи от 
системата за задължително социално 
осигуряване на държавата-членка на 
осигуряване за извънболнични грижи, 
предоставени в друга държава-членка. 
Доколкото възстановяването на 
разходи за такъв род грижи остава в 
границите на покритието, 
гарантирано от схемата за 
обезщетения по болест на 
държавата-членка на осигуряване, 
отсъствието на изискване за 
предварително одобрение не следва да 
наруши финансовото равновесие на 
системите за социална сигурност.

(29) Всяка здравна грижа, която не се 
разглежда като болнична в съответствие 
с разпоредбите на настоящата директива 
и законодателството на държавата-
членка на осигуряване, следва да се 
счита за извънболнична грижа. В 
светлината на съдебната практика на 
Съда на Европейските общности 
относно свободното движение на 
услуги, целесъобразно е да не се 
въвежда изискване за предварително 
одобрение за възстановяване на разходи 
от системата за задължително социално 
осигуряване на държавата-членка на 
осигуряване за извънболнични грижи, 
предоставени в друга държава-членка. 
Чрез въвеждането на система за 
предварително деклариране за 
извънболнични грижи следва да се 
гарантира, че пациентът е получил 
цялата необходима информация 
преди своето заминаване. Подобна 
система не следва да постави под 
въпрос принципа за автоматично 
предоставяне на одобрение за 
извънболнични грижи.

Обосновка

Успоредно със системата за предварително одобрение, която държавите-членки на 
осигуряване могат да въведат за болничните и специализирани грижи, може да се 
установи система за предварително деклариране. Поемането на разноските не може 
да бъде отказано от държавата-членка на осигуряване в рамките на тази процедура, 
която единствено цели да гарантира, че пациентът е получил необходимата 
информация преди своето заминаване. 

Изменение 13
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Предложение за директива
Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) Предварителното одобрение 
следва да може да бъде отказано 
единствено в рамките на справедлива 
и прозрачна процедура. Определените 
от държавите-членки правила за 
подаване на заявление за одобрение, 
както и възможните причини за 
отказ следва да бъдат предварително 
оповестени. Отказите следва да се 
ограничат до необходимото и да 
бъдат съизмерими с целите за 
въвеждане на система за 
предварително одобрение.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Решенията относно формата и броя 
на тези национални бюра за контакт 
следва да бъдат вземани от държавите-
членки. Националните бюра за контакт 
могат също така да бъдат включени в 
или да бъдат изградени на основата на 
дейностите на съществуващите 
информационни центрове, при 
положение, че се посочи ясно, че те са 
също така национални бюра за контакт 
по въпросите на трансграничното 
здравно обслужване. Националните 
бюра за контакт следва да разполагат с 
подходяща инфраструктура за 
предоставяне на информация по 
основните аспекти на трансграничното 
здравно обслужване и за оказване на 
практическо съдействие на пациентите 
при необходимост. Комисията следва да 
работи съвместно с държавите-членки с 

(36) Решенията относно формата и броя 
на тези национални бюра за контакт 
следва да бъдат вземани от държавите-
членки. Националните бюра за контакт 
могат също така да бъдат включени в 
или да бъдат изградени на основата на 
дейностите на съществуващите 
информационни центрове, при 
положение, че се посочи ясно, че те са 
също така национални бюра за контакт 
по въпросите на трансграничното 
здравно обслужване. Националните 
бюра за контакт следва да разполагат с 
подходяща инфраструктура за 
предоставяне на информация по 
основните аспекти на трансграничното 
здравно обслужване и за оказване на 
практическо съдействие на пациентите 
при необходимост. Бюрото за 
контакт не следва да предоставя 
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цел да се улесни сътрудничеството 
относно националните бюра за контакт 
за трансгранично здравно обслужване, 
включително като предоставя полезна 
информация на ниво Общност, 
например посредством Европейския 
здравен портал. Съществуването на 
националните бюра за контакт не следва 
да лишава държавите-членки от 
възможността да установяват други 
взаимосвързани бюра за контакт на 
регионално и местно ниво, в отговор на 
специфичната организация на техните 
системи на здравеопазване.

правни консултации по отделни 
случаи. Комисията следва да работи 
съвместно с държавите-членки с цел да 
се улесни сътрудничеството относно 
националните бюра за контакт за 
трансгранично здравно обслужване, 
включително като предоставя полезна 
информация на ниво Общност, 
например посредством Европейския 
здравен портал. Съществуването на 
националните бюра за контакт не следва 
да лишава държавите-членки от 
възможността да установяват други 
взаимосвързани бюра за контакт на 
регионално и местно ниво, в отговор на 
специфичната организация на техните 
системи на здравеопазване. 
Следователно бюрата за контакт 
могат да се намират не само в 
административните органи, но и в 
съответните компетентни 
професионални организации, на които 
тази задача е възложена от 
държавите-членки. 

Обосновка

Включването на съответните професионални организации в здравеопазването би 
предотвратило риска от дублиращи се структури и свързаните с това разходи, тъй 
като понастоящем на тези структури отчасти са възложени споменатите задачи за 
предоставяне на информация. Освен това по този начин би могло да се гарантира, че 
бюрата за контакт биха могли да се ползват от знанията и опита на съответните 
професионални организации. Правните консултации по отделни случаи биха излезли 
извън компетентността на бюрата за контакт и биха повдигнали въпроси във връзка 
с отговорността.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 38 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) Комисията следва да насърчава 
оказването на взаимопомощ между 
националните органи за контрол на 
качеството, доброволното 
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сертифициране на дейностите, 
издаването на свидетелства за 
качество, сътрудничеството на 
професионалните организации и да 
подкрепя разработването на кодекси 
за поведение на доставчиците на 
услуги в здравеопазването.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

юридическата сила на националните 
норми за ценообразуване и 
разплащане. Прилагането на принципа 
на признаването ще бъде улеснено от 
приемането на мерките, необходими за 
осигуряване безопасността на 
пациентите и предотвратяване на 
евентуалните злоупотреби и грешки с 
лекарствени продукти. 

Обосновка

Признаването на рецепти не е само медицинско признаване, а и признаване, когато 
медицински продукти се продават от фармацевти.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 39 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Европейската комисия следва да 
изготви проучване на 
осъществимостта на обща система 
от критерии за сравняване на 
качеството на здравното обслужване 
в ЕС.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение (40)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Европейските референтни мрежи 
следва да предоставят здравно 
обслужване на всички пациенти, които 
са в състояние, изискващо особена 
концентрация на ресурси и експертно 
познание, за предоставянето на 
достъпно, висококачествено и 
рентабилно здравно обслужване и могат 
също да представляват и центрове за 
медицинско обучение и изследвания, 

(40) Европейските референтни мрежи 
следва да предоставят здравно 
обслужване на всички пациенти, които 
са в състояние, изискващо особена 
концентрация на ресурси и експертно 
познание, за предоставянето на 
достъпно, висококачествено и 
рентабилно здравно обслужване и могат 
също да представляват и центрове за 
медицинско обучение и изследвания, 
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разпространяване на информация и 
оценка. Механизмът за определяне и 
развитие на Европейските референтни 
мрежи следва да бъде създаден с цел да 
се организира на европейско ниво равен 
достъп до експертни знания на високо 
равнище, вследствие на обмяна на опит, 
в определени медицински области за 
всички пациенти, както и за работещите 
в сферата на здравеопазването. 

разпространяване на информация и 
оценка. Механизмът за определяне и 
развитие на Европейските референтни 
мрежи следва да бъде създаден с цел да 
се организира на европейско ниво равен 
достъп до експертни знания на високо 
равнище, вследствие на обмяна на опит, 
в определени медицински области за 
всички пациенти, както и за работещите 
в сферата на здравеопазването. Би 
могло да се постигне значително 
взаимодействие чрез комбиниране на 
институционалната рамка за 
референтните мрежи с централните 
бюра за контакт в държавите-членки 
съгласно съображение 34.

Обосновка

Пациентите ще имат двойна полза, ако във всяка държава-членка координиращата 
инфраструктура за бюрата за контакт за трансгранично здравеопазване и за 
референтните мрежи бъде обединена в една единствена институция.

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Постоянният напредък на 
медицината и здравните технологии 
поражда за здравните системи на 
държавите-членки както възможности, 
така и рискове. Сътрудничеството при 
оценката на новите здравни технологии 
може да подпомогне държавите-членки 
посредством икономии от мащаба и 
избягване на препокриването на 
усилията, както и да предостави по-
добра основа за оптимална употреба на 
новите технологии, за да се осигури 
безопасно, висококачествено и 
ефикасно здравеопазване. Това също ще
допринесе и за вътрешния пазар 
посредством максимизиране на 
скоростта и мащаба на разпространение 

(43) Постоянният напредък на 
медицината и здравните технологии 
поражда за здравните системи на 
държавите-членки както възможности, 
така и рискове. Сътрудничеството при 
оценката на новите здравни технологии 
може да подпомогне държавите-членки 
посредством икономии от мащаба и 
избягване на препокриването на 
усилията, както и да предостави по-
добра основа за оптимална употреба на 
новите технологии, за да се осигури 
безопасно, висококачествено и 
ефикасно здравеопазване. Това също 
може да допринесе и за вътрешния 
пазар посредством максимизиране на 
скоростта и мащаба на разпространение 
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на иновациите в областта на медицината 
и здравните технологии. Подобно 
сътрудничество изисква устойчиви 
структури, включващи всички 
съответни органи на държавите-членки, 
на основата на действащи пилотни 
проекти.

на иновациите в областта на медицината 
и здравните технологии. Подобно 
сътрудничество изисква устойчиви 
структури, включващи всички 
съответни заинтересовани лица, 
включително работещите в сферата 
на здравеопазването, представители 
на пациентите, изследователи и 
производители, както и органите на 
държавите-членки, на основата на 
действащи пилотни проекти.

Освен това, въпросното 
сътрудничество трябва да се основава 
на здрави принципи за добро 
управление като прозрачност, 
откритост, всеобхватност, 
обективност и справедливост на 
процедурите, които отговарят на 
потребностите, предпочитанията и 
очакванията на пациентите.  
Комисията следва да гарантира, че 
единствено органите за оценка на 
здравните технологии, които 
възприемат тези принципи, могат да 
се включат в мрежата.

Обосновка

Системите на здравеопазване и процесът на оценка на здравните технологии следва 
да бъдат открити и да включват всичко.  Мненията, опитът и експертното мнение 
на пациентите следва да се включват в процеса на оценяване, за да бъде възможно по-
добро оценяване на ползите, разходите и рисковете.  Лекарите, работещите в 
сферата на здравеопазването, изследователите и представителите на 
промишлеността също следва да бъдат включвани.  Позициите на заинтересованите 
лица трябва да бъдат представлявани във фазата на вземане на решения в процеса на 
оценка на здравните технологии. Настоящето изменение е в синхрон с изменение на 
член 17.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива създава обща 
рамка за предоставянето на безопасно, 

Настоящата директива създава обща 
рамка за достъпа на гражданите на 
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висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване.

ЕС до безопасно, висококачествено и 
ефикасно здравно обслужване при 
условия на равнопоставеност и 
създава механизми за сътрудничество 
между държавите-членки в областта 
на здравеопазването, като се зачитат 
националните компетентности за 
организиране и предоставяне на 
здравно обслужване. Тя цели да 
подобри достъпа, качеството и 
ефективността на системите на 
здравеопазване в държавите-членки. и 
да повиши степента на правна 
сигурност за гражданите, що се 
отнася до покриването на разходи за 
здравно обслужване, ползвано в друга 
държава-членка.

Обосновка

Настоящото предложение, съсредоточено върху мобилността на пациентите, би 
могло да се счита благоприятно за определена група граждани (с висока покупателна 
способност, информирани, владеещи чужди езици), но те са малцинство. 

Предлага се целта на предложението да не е насочена единствено към мобилността 
на пациентите (което засяга само малка част от тях), а към подобряване на 
качеството и сигурността на обслужването, както и към сътрудничество между 
държавите-членки - аспекти от полза за всички граждани. 

Изменение 21

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 в 
държава-членка, различна от 
държавата-членка, в която в която 
пациентът пребивава или е осигурен,
без значение как са организирани, 
предоставени или финансирани, нито 
дали са от публичен или частен 
характер.

Целта на настоящата директива е да 
подобри достъпа до ползването на 
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трансгранично здравно обслужване.

Изменение 22

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. В съответствие със съдебната 
практика на Съда на Европейските 
общности и 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.

Обосновка

Необходимо е изрично да се заяви, че там, където Регламент 1408/71 (Директива 
883/2004) не е в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейските 
общности, тази съдебна практика има предимство. Всички директиви, които се 
отнасят до покриването на разходи за здравно обслужване и условията за неговото 
ползване, регистрацията на лекарствени продукти и контрола над тях, защитата на 
личните данни, както и други директиви имат предимство пред настоящата 
директива, ако не противоречат на съдебната практика на Съда на Европейските 
общности, което изрично е постановено в параграф 2.
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Изменение 23

Предложение за директива
Член 4 – буква а

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) „здравни грижи“ означава здравни 
услуги или продукти, по-специално 
медицински или фармацевтични 
услуги, както и лекарствени продукти 
или медицински изделия, 
предоставени или предписани от или 
под надзора на работещ в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия, без оглед на начина 
на организация, предоставяне и 
финансиране на грижите на 
национално ниво и независимо от това 
дали са предоставени на публичен или 
частен принцип;

Обосновка

Доставката на лекарствени продукти влиза в обхвата на свободното движение на 
стоки. Фармацевтите обаче извършват много по-широка дейност от 
разпространение, тъй като те предоставят съвети и грижи на пациентите си. Освен 
това лекарствените продукти, които се доставят от фармацевтите, допълват 
лечението, предписано от лекарите, и следователно представляват основен елемент 
на здравното обслужване. Затова дейността на фармацевтите следва да бъде 
включени изцяло в приложното поле на настоящата директива.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 4 - буква а a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) „здравни данни“ означава всяка 
информация, която се отнася до 
физическото или психичното здраве 
на дадено лице, или до 
предоставянето на здравно 
обслужване на това лице, и която 
може да включва: а) информация 
относно регистрацията на лицето с 
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цел предоставяне на здравно 
обслужване; б) информация относно 
плащанията или допустимостта на 
лицето по отношение на здравното 
обслужване; в) номер, символ или 
специфични данни, които се отнасят 
до дадено лице и служат за неговото 
идентифициране за здравни цели; г) 
информация относно лицето, събрана 
в процеса на предоставяне на здравни 
услуги на това лице; д) информация, 
произтичаща от тестването или 
прегледа на част от тялото или на 
телесна субстанция; и е) 
идентификация на лицето (работещ 
в сферата на здравеопазването), 
което се явява доставчик на здравно 
обслужване на даденото лице; 

Обосновка

Както се препоръчва в становището на Европейския орган за защита на данните, 
определението за здравни данни следва да бъде възможна най-широко. Това е 
определение, основаващо се на стандарта ISO 27799.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 4 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „работещ в сферата на 
здравеопазването“ означава доктор по 
медицина или медицинска сестра, 
отговорна за общите грижи, или доктор 
по дентална медицина или акушерка 
или фармацевт, по смисъла на 
Директива № 2005/36/ЕО, или друг 
специалист, упражняващ дейности в 
сектора на здравеопазването, 
ограничени до регулирана професия, по 
смисъла на определението на член 3, 
параграф 1, буква а) от 
Директива № 2005/36/ЕО;

г) „работещ в сферата на 
здравеопазването“ означава доктор по 
медицина или медицинска сестра, 
отговорна за общите грижи, или доктор 
по дентална медицина или акушерка 
или фармацевт, по смисъла на 
Директива № 2005/36/ЕО, или друг 
специалист, упражняващ дейности в 
сектора на здравеопазването, 
ограничени до регулирана професия, по 
смисъла на определението на член 3, 
параграф 1, буква а) от 
Директива № 2005/36/ЕО; или лице, 
което законно упражнява дейности в 
сферата на здравеопазването в 
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държавата-членка на местолечение.

Обосновка
Изменението е в съответствие с приложното поле на директивата (здравни услуги и 
продукти).

Изменение 26

Предложение за директива
Член 4 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „държава-членка на осигуряване“ 
означава държавата-членка, в която 
пациентът е осигурен;

з) „държава-членка на осигуряване“ 
означава държавата-членка, в която 
пациентът има социално осигуряване 
съгласно правилата за координация, 
установени в Регламент (ЕИО) № 
1408/71;

Изменение 27

Предложение за директива
Член 4 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и)„държава-членка на местолечение“ 
означава държавата-членка, на чиято 
територия в действителност се 
предоставя трансграничното здравно 
обслужване;

и) „държава-членка на местолечение“ 
означава държавата-членка, на чиято 
или от чиято територия в 
действителност се предоставя 
трансграничното здравно обслужване;

Обосновка

Определението на „държава-членка на местолечение“: „или от чиято територия“ 
трябва да пояснява, че се включва и телемедицината.

Изменение 28
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Предложение за директива
Член 4 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „медицинско изделие“ означава 
медицинско изделие, съгласно 
определението в Директива 93/42 или 
Директива 90/385 или Директива 98/7;

Обосновка

Закупуването на стоки във връзка със здравеопазването (напр. медицински изделия) 
беше предмет на съдебното решение по делото Decker (в случая очила) и поради това 
трябва да бъде включено в директива, целяща кодификация на съдебните решения по 
делата Kohll и Decker.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 4 – буква и б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iб) „стока, свързана със 
здравеопазването“ означава стока, 
която се използвас цел запазване или 
подобряване на здравословното 
състояние на дадено лице, като 
например медицински изделия и 
лекарства.

Обосновка

Закупуването на стоки във връзка със здравеопазването (напр. медицински изделия) 
беше предмет на съдебното решение по делото Decker (в случая очила) и поради това 
трябва да бъде включено в директива, целяща кодификация на съдебните решения по 
делата Kohll и Decker.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 5 – заглавие и параграф 1 и буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорности на органите на Отговорности на органите на 
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държавата-членка на местолечение държавите-членки
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 въз основа на 
принципите за универсалност, 
географска и финансова достъпност до 
висококачествени грижи, ефективност 
и резултатност, приемственост,
равенство и солидарност, те определят 
ясни стандарти за качество и 
безопасност за здравното обслужване, 
предоставяно на тяхна територия и 
гарантират, че:

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

а) са установени механизми за
предоставяне на висококачествено 
систематично образование и обучение 
за здравни специалисти, които 
гарантират, че доставчиците на здравни 
грижи са в състояние да отговорят на 
тези стандарти, като вземат предвид 
постиженията на международната 
медицина и общопризнатите добри 
медицински практики;

Изменение 31

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) посоченото в параграф 1 здравно 
обслужване се предоставя съгласно 
определените от държавата-членка 
на местолечение стандарти и насоки 
за качество и безопасност, при което 
се гарантира, че:

(i) на пациентите и доставчиците на 
здравно обслужване от други 
държави-членки се предоставя 
информация за тези стандарти и 
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насоки, включително разпоредбите за 
надзора, при това включително в 
електронен вид;
(ii) на пациентите и доставчиците на 
здравно обслужване от други 
държави-членки се предоставя 
информация за леченията на 
разположение, достъпността, 
средните, или когато е приложимо, 
задължителните цени на 
предоставяното здравно обслужване, 
както и данни за застрахователната 
защита или другите форми на лична 
или колективна защита във връзка с 
професионалната отговорност на 
доставчиците на здравно обслужване; 

Обосновка

Разпоредбите на член 11 би следвало да се интегрират в член 5, тъй като се отнасят 
до един и същ въпрос. Може да се обмисли заличаването на член 11.

По причини на субсидиарност и пропорционалност определението на стандарти за 
качество и безопасност следва да се разглежда като нещо, засягащо изключително 
приложимото право.

Пациентите и доставчиците на услуги трябва да бъдат осведомени относно 
стандартите за качество и безопасност на държавите-членки. Пациентите трябва 
да са осведомени и относно терапевтични възможности, за да могат да вземат 
решение.

Изменение 32

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 

в) доставчиците на здравно обслужване 
предоставят цялата полезна 
информация, за да могат пациентите да 
направят осведомен избор, в частност 
относно възможностите за лечение, 
достъпността, цените, сертификатите 
за качество и рисковете, 
произтичащи от предоставеното 
здравно обслужване, както и 
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лична или колективна защита по 
отношение на професионалната 
отговорност;

подробности по покритието на 
застраховката им или други средства за 
лична или колективна защита по 
отношение на професионалната 
отговорност;

Обосновка

Пациентите трябва да са осведомени относно различни възможности за лечение, за 
да могат да направят осведомено избор.

Изменение 33

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;

заличава се

Изменение 34

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) за лечението, което се предлага на 
територията на всички държави-
членки, съществуват схеми за 
застраховка „Професионална 
отговорност“ или гаранция или сходна 
уредба, които са равностойни или по 
същество сравними по 
предназначението си, и които 
съответстват на естеството и 
обхвата на риска;
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Изменение 35

Предложение за директива
Член 5 - заглавие и параграф 1 - букви е) и ж) и параграф 1а и 1б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

e) съществува право на 
приемственост на грижите 
посредством препращане на 
медицински сведения, отнасящи се до 
пациента. При това основното право 
на неприкосновеност на личния живот 
що се отнася до обработването на 
личните данни, трябва да бъде
защитено съгласно националните мерки 
за прилагане на общностните 
разпоредби относно защитата на 
личните данни, по-специално 
Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО;

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

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

жа) се полагат систематични и 
непрекъснати усилия, за да се 
гарантира, че тези стандарти се 
подобряват, в съответствие със 
заключенията на Съвета относно 
общите ценности и принципи на 
здравните системи на Европейския 
съюз*, като се вземат предвид 
напредъка на медицинската наука в 
международен мащаб и 
общопризнатите добри практики, 
както и новите здравни технологии;
жб) публичните органи на 
държавите-членки на лечение 
контролират редовно достъпността, 
качеството и финансовото 
състояние на своите здравни системи 
въз основа на данните, получени в 
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съответствие с член 18; те 
предприемат редовно необходимите 
мерки, за да поддържат равнището 
на общественото здравеопазване и 
финансовата надеждност на своите 
системи за социална сигурност;
жв) по силата на настоящата 
директива не се изисква от 
доставчиците на здравни услуги да 
приемат планирано лечение или да 
дадат приоритет на пациенти от 
други държави-членки за сметка на 
пациенти със същите нужди, по-
специално поради удължаване на 
времето за чакане.
(жг) се гарантира правото на писмено 
или електронно водене на медицинско 
досие с цел осигуряване на 
приемственост при обслужването;
(жд) изчисляването на разходите за 
здравно обслужване, предоставяно на 
пациенти от други държави-членки, 
отговаря на моментната средна 
стойност на разходите, която се 
начисляват на пациентите или на 
техните здравноосигурителни каси в 
държавата-членка, в която се 
предоставя лечението;
1а. С оглед на това да се гарантира 
възможно най-добре сигурността на 
пациентите, държавите-членки на 
лечение и осигуряване гарантират, че:
а) на пациентите е осигурена 
възможност да подават оплаквания 
до европейски омбудсман, който 
разглежда оплакванията на 
пациентите по отношение на 
предварителното одобрение, 
качеството на лечение и 
плащанията, и са им гарантирани 
средства за обезщетение и 
компенсации, в случай че претърпят 
вреди, произтичащи от оказано им 
трансгранично здравно обслужване;
б) стандартите за качество и 
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сигурност в държавата-членка на 
лечение са публикувани, като 
техният език и формат са ясни и 
достъпни за гражданите;
в) съществува право на 
приемственост на грижите, по-
специално посредством препращане 
на медицински сведения, отнасящи се 
до пациента при  надлежно спазване 
на разпоредбите на параграф 1, буква 
д) и съгласно член 13, и пациентите, 
получили лечение, имат право на 
досие - в писмен или електронен вид, 
описващо лечението и всички 
медицински съвети за целия период на 
грижи;
г) в случай на усложнения, 
произтичащи от здравни грижи, 
предоставени в чужбина, или ако се 
наложи специално лекарско 
наблюдение, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че разходите 
се поемат в размер, равностоен на 
този за здравните грижи, получени на 
нейна територия.
д) държавите-членки незабавно и 
активно обменят информация 
помежду си относно доставчиците 
на здравно обслужване или здравните 
специалисти в случаите, в които са 
предприети регулаторни действия, 
насочени срещу тяхната регистрация 
или право да предоставят услуги;
1б. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 19, параграф 2, 
Комисията приема мерки, необходими 
за постигането на общо ниво на 
сигурност на здравните данни на 
национално равнище, като взема 
предвид съществуващите технически 
стандарти в тази област.
* OВ C 146, 22.6.2006 г., стр. 1.

Изменение 36
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Доколкото е необходимо да се улесни 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване и вземайки като 
отправна точка високо ниво на здравна 
защита, Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, разработва 
предложения, за да се улесни 
приложението на параграф 1. Тези 
насоки подпомагат държавите-
членки при определяне на ясни 
критерии за качество и безопасност 
на здравното обслужване, 
предоставяно на тяхна територия.

Обосновка

Комисията има компетенции само в областта на предоставяне на трансгранично 
здравно обслужване. Разработването на насоки би означавало еднозначно 
вмешателство в компетенциите на държавите-членки по отношение на 
здравеопазването. Съгласно принципа на субсидиарността държавите-членки са 
отговорни за организацията на системите си на здравеопазване.

Изменение 37

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка

Здравно обслужване, предоставено в 
или от друга държава-членка

Изменение 38

Предложение за директива – акт за изменение
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 

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
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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.

осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, придвижващи се в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване на територията ѝ, или 
желаещи да получат здравно 
обслужване, предоставяно от друга 
държава-членка, без физически да се 
отправят към друга държава-членка 
или желаещи да закупят там стоки, 
свързани със здравеопазването, няма 
да бъдат възпрепятствани да получат 
такова здравно обслужване или такива 
стоки, когато въпросното лечение или 
въпросните стоки фигурират 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 
или същата или подобна стока биха
били закупени на нейната територия.
Тази директива не възпрепятства 
държавите-членки да приемат по-
благоприятни правила, като 
например разходите за лечението да 
се възстановяват съгласно (по-висока) 
ставка, валидна в страната-членка, в 
която е проведено лечението или 
където е закупена стоката. Това 
особено важи за случаите на лечения, 
предоставени съгласно посочените в 
член 15 на настоящата директива 
европейските референтни мрежи. Във 
всеки случай държавата-членка на 
осигуряване е тази, която определя кои 
здравни услуги и стоки се заплащат 
независимо от това къде се предоставят
или закупуват..

Обосновка

Предложението предвижда само механизъм за държавите-членки да ограничат 
потока от пациенти. Необходимо е да бъде предвиден и обратният механизъм, а 
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именно за ограничаване на входящия поток от пациенти. Както изходящият, така и 
входящият поток от пациенти може да представлява заплаха за финансовото 
равновесие на системите за социална сигурност и/или капацитета и достъпността 
на здравните грижи. 

Изменение 39

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, 
доколкото те принадлежат към 
обезщетенията, които са предвидени 
в законодателството на държавата-
членка на осигуряване и на които 
осигуреното лице има право, се 
възстановяват или плащат от 
системата за социална сигурност на 
държавата-членка на осигуряване в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива до размера на 
разходите, които биха били поети, ако 
същото лечение, което е ефикасно в 
еднаква степен за пациента е 
предоставено в държавата-членка на 
осигуряване, без да се надхвърля 
действителната цена на предоставеното 
здравно обслужване. Държавите-
членки покриват други свързани 
разходи, като например за 
терапевтично лечение, при условие че 
общите разходи не надхвърлят 
цената, платима в държавата-членка 
на осигуряване.

Изменение 40

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка на осигуряване 3. Държавата-членка на осигуряване 
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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.

може да налага на пациента, желаещ да 
получи здравни услуги или стоки, 
свързани със здравеопазването в друга 
държава-членка, същите условия, 
критерии за допустимост и регулаторни 
и административни формалности,
включително кодекси за поведение на 
медицинските професии, като тези, 
които би наложила, ако същите или 
сходни здравни грижи бяха 
предоставени на нейна територия, или 
ако същите или сходни стоки биха 
били закупени на нейна територия, 
доколкото тези мерки не са 
дискриминиращи и не представляват 
пречка за свободното движение на 
услуги и стоки.

Обосновка

Не свободното движение на хора е от значение тук (този принцип е в основата на 
Регламент № 1408/71) В този случай от значение е по-скоро свободното движение на 
услуги и стоки.

Изменение 41

Предложение за директива – акт за изменение
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 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 
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осигуряване. осигуряване. Тези разходи включват 
също така пътните разходи, ако 
възникне ситуация, при която е 
налице неоправдано закъснение или, в 
случай на редки болести, не се 
предлага лечение, без това да засяга 
случая на лечения, които са изрично 
забранени в държавата-членка на 
осигуряване.

Обосновка

Ако осигурените лица са принудени да пътуват до друга държава-членка, за да 
получат здравни грижи, поради неоправдано закъснение или липса на лечение, което е 
особено уместно при редки болести, пътните разходи следва също така да бъдат 
включени в допустимите разходи, които се възстановяват от доставчика на здравно 
обслужване в държавата-членка на осигуряване. При все това, това не се прилага за 
случаите, при които леченията са изрично забранени в държавата-членка на 
осигуряване. 

Изменение 42

Предложение за директива – акт за изменение
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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.

7. 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 
или за закупуване в друга държава-
членка на стоки, свързани със 
здравеопазването, когато разходите за 
тези грижи или стоки в случай на 
предоставянето или закупуването им 
на нейна територия, биха били 
заплатени от нейната система за 
социална сигурност.

Обосновка
Закупуването на стоки във връзка със здравеопазването (напр. медицински изделия) 
беше предмет на съдебното решение по делото Decker (в случая очила) и поради това 
трябва да бъде включено в директива, целяща кодификация на съдебните решения по 
делата Kohll и Decker. 
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Изменение 43

Предложение за директива
Член 8 – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Болнични и специализирани грижи Болнични грижи

Изменение 44

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 в 
сътрудничество и диалог с органите 
по здравеопазването на държавите-
членки 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.

Обосновка

Добра практика е в такива случаи да има сътрудничество и диалог с компетентните 
органи по здравеопазването на държавите-членки при изготвянето на списъка с оглед 
на това, че болестите и прилаганото спрямо тях лечение не са едни и същи във всички 
държави-членки.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да предвиди механизъм за 
предварително одобрение за 
възстановяване на разходите от 

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

системата й за социална сигурност за 
болнични грижи, предоставени в друга 
държава-членка, в следните случаи:

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

а) здравни грижи, които могат да 
бъдат предоставени единствено в 
рамките на медицинската 
инфраструктура и които обичайно
изискват настаняването на пациента.

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

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

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

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

(ii) планирането и рационализацията, 
проведени в болничния сектор с цел
избягване на свръхкапацитет на 
болничните заведения, дисбаланс в 
предоставянето на болнични грижи и 
разпиляване на логистични и 
финансови ресурси, поддържането на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, достъпно за всички, или 
поддържането на капацитета за 
лечение или компетентността на 
специалистите на територията на 
въпросната държава-членка. 

(ii) целите на държавата-членка за 
планиране и рационализация в 
болничния сектор с цел да се осигури, 
че се предоставя достатъчен и 
постоянен достъп до балансирана 
гама от висококачествени болнични 
грижи на територията на въпросната 
държава-членка и че се избягва 
разпиляването на финансови, 
технически или човешки ресурси. 

Изменение 46

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 47

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. За пациенти, които са включени в 
списък на чакащи за лечение в 
тяхната страна на произход, не се 
изисква предварително одобрение, ако 
времето, необходимо за неговото 
получаване, би довело до отрицателни 
последици за здравословното им 
състояние или за подлагането им на 
медицинско лечение, или когато 
въпросното лечение не може да бъде 
предоставено на заинтересованото 
лице в държавата-членка на 
осигуряване, без да се засягат 
процедурите, които са изрично 
забранени съгласно законите на 
държавата-членка на осигуряване.

Обосновка

Предварително одобрение не следва да се изисква за пациенти, които са изправени 
пред неоснователно забавяне.  Същото важи и за пациенти, които не могат да 
получат достъп до лечение поради липсата на такова лечение в държавата-членка на 
осигуряване.  Това, обаче, не следва да се тълкува като улеснение за предоставянето и 
намирането на видове лечение, които са изрично забранени съгласно законите на 
държавата-членка на осигуряване.

Изменение 48
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Предварително одобрение не се 
изисква за пациенти, които са 
включени в списък на чакащи за 
лечение в тяхната страна на 
произход и се нуждаят спешно от 
грижи.

Обосновка

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

Изменение 49

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Предварително одобрение не се 
изисква за пациенти с редки 
заболявания.

Обосновка

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

Изменение 50
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – параграф -1 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Схемите за одобрение се 
основават на критерии, които 
изключват възможността 
компетентните органи да 
упражняват своите правомощия за
оценка по произволен начин или по 
собствено усмотрение.

Изменение 51

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато е дадено предварително 
одобрение, държавата-членка на 
осигуряване се стреми всички 
допълнителни разходи да се 
възстановяват пряко от 
потребителя на доставчика на 
здравни услуги.

Обосновка

Държавите-членки следва да улеснят преките плащания на разходи между 
застрахователя в държавата-членка на осигуряване и доставчика на услуги в 
държавата-членка на местолечение. Такъв следва да бъде и този случай, така че 
пациентите да не се натоварват с авансови разходи, които биха могли да се 
превърнат в пречка за достъпа до лечение.

Изменение 52

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – параграф 5 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Определя се Европейски 
омбудсман, който ще разглежда 
жалби на пациенти във връзка с 
предварителното одобрение, 

Adlib Express Watermark



PE418.168v02-00 44/61 AD\773861BG.doc

BG

качеството на лечение и 
плащанията.

Обосновка

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

Изменение 53

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – параграф 5 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Държавите-членки следва да улеснят възстановяването на разходи между тях по 
начин, който би позволил възможно най-обективно и безпристрастно измерване на 
разходите.  Това би могло да представлява част от едно ефективно решение за 
постигане на настоящата цел.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

получаването на здравни грижи в друга 
държава-членка и за приложимите 
условия и предпоставки, когато inter alia 
е причинена вреда вследствие на 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване. Организациите на 
пациенти следва да участват в 
процеса на предоставяне и 
разпространяване на информация 
сред пациентите в сътрудничество с 
компетентните национални органи.

Обосновка
Организациите на пациентите са ценен ресурс за оказване на подкрепа на 
компетентните национални органи, които участват в процеса на предоставяне и 
разпространение на информация директно сред пациентите.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а.Във всяка държава-членка се 
създават независими консултативни 
центрове, които предоставят 
консултации на пациентите относно 
различните видове лечение в 
държавите-членки. Въз основа на 
информацията, предоставена от 
консултативния център, пациентите 
вземат решение относно 
предпочитаното от тях лечение. 

Изменение 56

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 

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

Изменение 57

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Националните бюра за контакт 
по въпросите на трансграничното 
здравно обслужване могат да бъдат 
включени във вече съществуващите 
информационни центрове на 
държавите-членки.

Обосновка

В съображение 36 изрично се указва, че националните бюра за контакт могат да 
бъдат включени във вече съществуващите структури на държавите-членки. Това 
следва ясно да се посочи в разпоредбите на настоящата директива. По такъв начин е 
възможно да се избегне допълнителна административна тежест за държавите-
членки във връзка с прилагането на директивата.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В тясно сътрудничество с 
националните компетентни органи и 
при все това независимо от тях, и в 
тясно сътрудничество с националните 
бюра за контакт на другите държави-
членки, и по-специално на държавата-
членка на лечение, както и с 
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държавата-членка на осигуряване: организации на пациенти и с 
Комисията:

Обосновка

Наложително е да бъде установена функционална независимост между националните 
бюра за контакт и другите компетентни национални органи, като националните 
здравни служби, тъй като е възможно националните органи да ръководят бюрата 
съгласно своите прерогативи, а не тези на пациентите.

Изменение 59

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

Изменение 60

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2  буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Adlib Express Watermark



PE418.168v02-00 48/61 AD\773861BG.doc

BG

Обосновка

Омбудсманът е независим орган във всяка държава-членка, който извършва главно 
разследвания относно отделни административни практики или пропуски, или пък 
съществени действия на органи в сферата на обществените услуги, нарушаващи 
правата или засягащи законните интереси на физически или юридически лица. В този 
конкретен случай омбудсманът може да помогне за решаването на спорове.

Изменение 61

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Доставчиците на първични 
здравни услуги информират 
пациентите относно наличието и 
дейността на националните бюра за 
контакт в държавата-членка на 
осигуряване.

Обосновка

Доставчиците на първични здравни услуги, като семейните/общопрактикуващите 
лекари, в повечето случаи са първата точка на контакт на пациента със системата 
на здравеопазване.  Поради това, за да бъдат осведомени пациентите относно 
правата им на трансгранични здравни грижи, доставчиците на първични здравни 
услуги следва да имат задължение да насочват пациентите към националните бюра 
за контакт, които от своя страна да им предоставят възможно най-изчерпателна 
информация относно възможностите им за лечение.

Изменение 62

Предложение за директива
Член 13 - параграфи 2 а, 2 б и 2 в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки гарантират 
сътрудничеството между 
различните компетентни органи, за 
да гарантират надеждността на 
информацията, предоставено на 
пациентите, в съответствие с 
разпоредбите на член 10.
2б. Държавите-членки сътрудничат, 
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за да гарантират медицинското 
наблюдение и/или лечението на 
евентуални усложнения, 
произтичащи от здравните грижи, 
предоставяни в чужбина. 
Държавата-членка на лечение 
гарантира на държавата-членка на 
осигуряване, която е отговорна за 
обезпечаването на това наблюдение 
и/или лечение, възможности за 
обжалване в случай на вреда и 
осигурява достъп до медицинското 
досие.
2в. Създава се регистър на ЕС на 
практикуващите лекари, които са 
били отписани от регистрите на 
лекарите в държавите-членки на ЕС 
или са обект на ограничения или 
дисциплинарни процедури от страна 
на съответните органи във всяка 
държава-членка на ЕС.

Обосновка

Задължението за сътрудничество следва да се прилага за новите разпоредби на 
членове 5 и 10.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Изменение 65
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 66

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) мерки, оправомощаващи 
фармацевтите и други работещи в 
сферата на здравеопазването да 
проверят автентичността на рецептата, 
както и дали рецептата е издадена от 
компетентно лице на територията на 
друга държава-членка, посредством 
разработването на общностен образец за 
рецепта и подпомагане на оперативната 
съвместимост на eРецепти; На 
първоначалния етап от процеса на 
разработване се вземат предвид и се 
включват предпазни мерки за защита 
на данните.

Обосновка

Както се препоръчва в мнението на Европейския надзорен орган по защита на 
данните, това е важно за постигане на високо равнище на защита на данните.

Изменение 67
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерки за улесняване на 
установяването на контакт между 
лицето, издало рецептата, и лицето, 
което я предава, с цел изясняване на 
съмнения във връзка с рецептата;

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

Изменение 68

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Член 14 се прилага също и по 
отношение на рецепти за отпускане 
на медицински изделия, регистрирани 
в съответствие със законите на 
съответната държава-членка.

Изменение 69

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема: Комисията приема:

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

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

желаят да участват в Европейските 
референтни мрежи, по-специално с цел 
да се гарантира, че Европейските 
референтни мрежи:

Обосновка

Както е посочено в обяснителния меморандум (точка 8.3) към предложената 
директива, основната цел на европейските референтни мрежи е „да предоставят 
здравно обслужване за пациенти, които са в състояние, изискващо особена 
концентрация на ресурси и експертно познание за предоставянето на достъпно, 
висококачествено и рентабилно здравно обслужване“. Това следва да намери 
отражение в съответния член от директивата.

Изменение 70

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 71

Предложение за директива
Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Телемедицина

Практикуващите телемедицина 
лекари, които предоставят здравно 
обслужване на пациенти в ЕС, се 
регистрират към регулатора в 
областта на здравеопазването на 
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държавата-членка, от която се 
предоставя телемедицинското 
обслужване.

Обосновка

Регулаторите в областта на здравеопазването на държавите-членки на ЕС трябва 
да регулират дейността на всички лекари, които предоставят здравно обслужване на 
пациенти в тяхната държава-членка, независимо от това, къде практикувашият 
лекар предоставя това здравно обслужване.

Изменение 72

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничество в управлението на 
новите здравни технологии

Сътрудничество в управлението на 
здравните технологии

Обосновка

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

Изменение 73

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. След консултации с Европейския 
парламент Европейската комисия 
създава оперативна рамка за 
мрежата на основата на принципите 
на доброто управление, включващи 
прозрачност, обективност, 
безпристрастност на процедурите, 
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както и широко и пълно участие на 
заинтересованите страни от всички 
съответни групи на обществото, в т. 
ч. здравни специалисти, пациенти, 
изследователи и представители на 
промишления сектор. 

Обосновка

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

Изменение 74

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – букви a а, б и в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 75

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 76

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки посочват органите 
или институциите, които участват в 

3. Държавите-членки посочват органите 
или институциите, които участват в 
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мрежата, както е посочено в параграф 1, 
и съобщават на Комисията 
наименованията и координатите за 
връзка със съответните органи или 
институции.

мрежата, както е посочено в параграф 1. 
Комисията разрешава да се включат в 
мрежата единствено на органи, 
които отговарят на принципите за 
добро управление.

Обосновка

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

Изменение 77

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 78
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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 данни, необходими за 
целите на мониторинга, 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, и по-
специално член 8, параграф 4 от 
Директива 95/46/ЕО.

Обосновка

В член 8, параграф 4 от Директива 95/46 се предвиждат конкретни изисквания във 
връзка с последващото използване на здравните данни.

Изменение 79

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При необходимост, държавите-
членки предават на Комисията 
информацията, упомената в параграф 1, 
с изключение на вече събрани в 
съответствие с Директива 2005/36/ЕО 
данни. Оценката на необходимостта 
от такова предаване за законни цели 
се уточнява предварително по 
надлежен ред.

Обосновка

Задължението за предаване на данни на Комисията следва да подлежи по-скоро на 
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оценка на необходимостта, отколкото на определение на годишна база.

Изменение 80

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
параграф, се прилагат членове 5 и 7 от 
Решение 1999/468/ЕО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от него. 
Срокът, посочен в член 5, параграф 6 от 
Решение 1999/468/ЕО, се определя на 3 
месеца.

2. При позоваване на настоящия 
параграф, се прилагат членове 5 и 7 от 
Решение 1999/468/ЕО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от него. 
Срокът, посочен в член 5, параграф 6 от 
Решение 1999/468/ЕО, се определя на 3 
месеца. Когато мерките за прилагане 
са свързани с обработката на лични 
данни, се консултира Европейският 
надзорен орган по защита на данните. 

Обосновка

Както се препоръчва в становището на Европейския надзорен орган по защита на 
данните, важно е той да бъде консултиран по тези въпроси.

Изменение 81

Предложение за директива
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В срок от пет години считано от датата, 
определена в член 22, параграф 1, 
Комисията изготвя доклад относно 
действието на настоящата директива и 
го представя на Европейския парламент 
и на Съвета. Докладът отделя 
специално внимание на последиците 
от прилагането на настоящата 
директива за мобилността на 
пациентите и на съвкупността от 
участници в здравните системи на 
държавите-членки. При 
необходимост Комисията прилага 
към доклада предложения за 
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законодателни промени.
За тази цел и без да се засягат 
разпоредбите на член 22, като се 
изпълняват изложените в членове 8 и 
9 процедури, държавите-членки 
съобщават на Комисията за всяка
въведена, изменена или запазена от 
тях мярка.

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

Обосновка

Следва да се уточнят някои аспекти, които трябва да бъдат обхванати от доклада 
за оценка, който освен това трябва да бъде представен в срок от три години.
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