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Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
прилагането на правата на пациентите при трансгранично здравно 
обслужване (COM(2008)414)

Уважаеми господин Председател,

С писмо от 29.1.2009 г. председателят на комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните се допита до комисията съгласно разпоредбите на член 
35 от правилника относно правното основание за горепосоченото предложение. 

Комисията разгледа гореспоменатия въпрос на своето заседание от 12.02.2009 г.

Бяха внесени изменения в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните за промяна на правното основание от член 95 от Договора за ЕО на член 
152; Членове 16 и 152; Членове 42, 152 и 308; членове 137 и 152, или членове 95 и 152.

Въпросът може да бъде разгледан както следва, като се изходи от принципите, 
установени в съдебната практика на Съда.

Както знаем, всеки законодателен акт на Общността трябва да има правно основание, 
което да уточнява компетентността, възложена на Общността и да определя вида акт, 
който може да бъде приет, както и процедурата, която трябва да се следва за неговото 
приемане.
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В становище №2/00 от 6 декември 2001 г. 1 относно избора на правно основание за 
сключване на международно споразумение (по-конкретно Протокола от Картахена) 
Съдът ясно поставя въпроса както следва:

"Изборът на подходящо правно основание е от конституционна значимост. Тъй като 
Общността има само възложени правомощия, тя трябва да обвърже Протокола с 
разпоредби от Договора, които да я оправомощават да одобри подобна мярка. 
Предприемането на действия въз основа на неправилно правно основание води 
следователно до оспорване валидността на акта за сключване на споразумението и по 
този начин до превръщане на съгласието на Общността да бъде обвързана със 
споразумението, което е подписала, в недействително.  Това е така по-специално в 
случаите, при които Договорът не възлага достатъчна компетентност на 
Общността, за да се ратифицира споразумението в неговата цялост -  ситуация, 
която включва разглеждането на въпроса за присъждането между Общността и 
държавите-членки на правомощия за сключване на предвиденото споразумение с 
държави, които не са членки, или когато подходящото правно основание за мярката 
на сключване на споразумението установява законодателна процедура, различна от 
тази, която де факто е била следвана от институциите на Общността."  (набляга се 
на това обстоятелство)

От една страна Съдът изтъква "конституционната значимост" на избора на правно 
основание при положение, че Общността не е правен ред с общи цели, но се управлява 
от принципа на възлагане на правомощия. От друга страна Съдът се стреми да изтъкне 
проблема при случаите на отсъствие на правно основание, способно да обхване 
действията от страна на Общността (когато няма "достатъчна компетентност") или 
когато промяната на правното основание води до промяна на процедурата за приемане. 
Красноречив пример може да бъде открит в становището на генералния адвокат Jacobs 
от 15 ноември 2001 г. в Дело С-314/99 Нидерландия срещу Комисията 2, при което
промяната на правното основание е можела да означава, че актът е трябвало да бъде 
приет при използване на процедура, различна от тази, по която всъщност е бил приет. 

В този случай, както изтъкна също така правната служба на Парламента в делото British 
American Tobacco 3, грешка във връзка с правното основание е повече от чисто 

                                               
1[2001] ECR.I-9713. 
Онлайн: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=d
ocnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint
&affclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomus
uel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
2 [2002] ECR I-05521
Онлайн: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte

3 Дело C-491/2001 The Queen срещу Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd  [2002] ECR I-11453. 
Онлайн
http://eur-
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формален недостатък, когато води до нередовност на процедурата, приложима към 
приемането на акта и може да доведе до неговото анулиране, тъй като е част от 
същината му, като го превръща в неправомерен.

Според Съда на Европейските общности изборът на правно основание не се извършва 
субективно, а „трябва да се основава на обективни фактори, които подлежат на съдебен 
контрол”1, , като например целта и съдържанието на въпросната мярка 2. Освен това, 
решаващият фактор следва да бъде основният предмет на една мярка3.

Съгласно съдебната практика на Съда на ЕО, един общ член от Договора съставлява 
достатъчно правно основание, дори с въпросната мярка да се цели, в подчинен ред, 
постигането на същата цел, каквато се преследва с конкретен член от Договора 4.

Независимо от това ако трябва да се счете, че двете цели са неразривно свързани 
помежду си, без една от тях да бъде поставена на второ място или непряко свързана по 
отношение на другите, би могло да се счете, че би следвало да се използват две правни 
основания 5. 

Същественото от всичко това е, че предпочитанието на Съда е за единствено правно 
основание, като изключение прави случая, когато даден инструмент има две 
равнопоставени цели. 

В този случай правното основание, избрано от Комисията, е член 95 от Договора за 
ЕО6. 
                                                                                                                                                  
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,13286
1:cs,&pos=3&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checkte
xte=checkbox&visu=#texte
1 Дело 45/86, Комисията срещу Съвета [1987] ECR 1439, параграф 5.
2 Дело С-300/89, Комисията срещу Съвета [1991] ECR I-287, параграф 10.
3 Дело C-377/98, Нидерландия срещу Европейския парламент и Съвета [2001] ECR I-7079, параграф 27.
4 Дело C-377/98 Нидерландия срещу Европейския парламент и Съвета [2001] ECR I-7079, параграфи 27-
28; Дело C-491/01, British American Tobacco (Investments) и Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, 
параграфи 93-94.
5 Дело C-165/87, Комисията срещу Съвета [1988] ECR 5545, параграф 11.
6 Член 95

1. Чрез дерогация от член 94 и освен ако в този договор не е предвидено друго, следващите разпоредби 
се прилагат за постигане на целите, заложени в член 14. Съветът, в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 251, след като се консултира с Икономическия и социален комитет, приема мерки за 
сближаване на законовите, подзаконовите или административните разпоредби в държавите-членки, 
които имат за своя цел установяването и функционирането на вътрешния пазар.

2. Параграф 1 не се прилага за данъчни разпоредби, за разпоредби, отнасящи се до свободното 
движение на хора, нито пък за тези, отнасящи се до правата и интересите на заетите лица.

3. В своите предложения, предвидени в параграф 1, в областта на здравето, сигурността, защитата 
на околната среда и закрилата на потребителите, Комисията приема за база високо равнище на 
закрила, като взема под внимание, по-специално, всяко ново развитие, основаващо се на научните 
факти. В рамките на съответните си правомощия, Европейският парламент и Съветът също ще 
полагат усилия да постигнат тази цел.
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Комисията обосновава своя избор на правно основание в хода на подробно обсъждане 
на общите правни аспекти на предложението. Тя определя общата законодателна рамка 
за трансграничното здравно обслужване, състояща се от а) принципи, общи за всички 
системи на здравеопазването в ЕС, 2) конкретна рамка за трансграничното здравно 
обслужване, и 3) форми на сътрудничество в областта на здравеопазването в Европа. В 
окончателния анализ целта е "да се създаде обща рамка за предоставянето на 
безопасно, висококачествено и ефикасно трансгранично здравно обслужване в 
Европейския съюз и да гарантира свободното движение на здравни услуги и високо 
ниво на здравеопазване, при пълно запазване на отговорностите на държавите-членки 
по организацията и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи".

Редица изменения са прехвърлени към правното основание. сега идва ред на тяхното 
разглеждане.

                                                                                                                                                  
4. Ако след приемането от Съвета или от Комисията на дадена мярка за хармонизиране, една 
държава-членка счете за необходимо да запази националните си разпоредби, на основание значими 
нужди, посочени в член 30 или отнасящи се до защитата на околната или работната среда, тя 
нотифицира Комисията за тях и посочва основанията за тяхното запазване.

5. Освен това, без да се засягат разпоредбите на параграф 4, ако след приемането от Съвета на мярка 
за хармонизиране, държава-членка счете за необходимо да въведе национални разпоредби, основаващи 
се на нови научни доказателства, свързани със защитата на околната или работната среда поради 
специфичен проблем на тази държава-членка, който е възникнал след приемането на мярката за 
хармонизиране, тя нотифицира Комисията за предприетите мерки и за основанията за тяхното 
приемане.

6. В срок от шест месеца след нотификациите, посочени в параграф 4 и 5, Комисията одобрява или 
отхвърля въпросните национални разпоредби, след като установи дали те представляват или не 
представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между 
държавите-членки, и дали представляват или не пречка за функционирането на вътрешния пазар.

При липса на решение на Комисията в този срок националните разпоредби, посочени в параграф 4 и 5, 
се считат за одобрени.
Когато това е оправдано поради сложността на въпроса и при липса на опасност за човешкото здраве, 
Комисията може да уведоми заинтересованата държава-членка, че срокът, посочен в настоящия 
параграф, може да бъде продължен за нов период от шест месеца.

7. Когато, в съответствие с параграф 6, на държава-членка е разрешено да запази или да въведе 
национална разпоредба, дерогираща прилагането на мярката за хармонизиране, Комисията незабавно 
преценява дали да предложи привеждането в съответствие на тази мярка. 

8. Когато държава-членка повдигне специфичен проблем, свързан с общественото здраве в област, 
която е била обект на предходни мерки за хармонизиране, тя нотифицира Комисията, която незабавно 
преценява дали да предложи подходящи мерки на Съвета.

9. Чрез дерогация от процедурата, предвидена в член 226 и 227, Комисията и всяка държава-членка 
могат пряко да сезират Съда на Европейските общности, ако счита, че друга държава-членка 
упражнява неправомерно правомощията, предвидени в този член. 

10. Посочените по-горе мерки за хармонизиране съдържат, в съответните случаи, защитна клауза, 
предоставяща на държавите-членки правото да приемат временни мерки, основаващи се на една или 
повече неикономически причини, посочени в член 30 и подчинени на процедура на контрол от 
Общността. (набляга се на това обстоятелство)
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най-вече е необходимо да се разгледа член152, който е предлаган или самостоятелно, 
или заедно с други членове.

а) Член 152 1 като единствено правно основание:

Независимо от това, че този член се занимава с общественото здраве, обхватът на 
мерките, които могат да бъдат приети, е ограничен. Докато параграф 1 дава 
компетентност на Общността да предприема действия "за подобряване на 

                                               
1 Член 152 гласи следното:

1. При разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Общността се осигурява 
високо равнище на закрила на човешкото здраве.

Действията на Общността, които допълват националните политики, са насочени към подобряването 
на общественото здраве, предотвратяването на болестите и заболеваемостта при хората и на 
източниците на опасност за човешкото здраве. Тези действия обхващат също борбата с големите 
заплахи за здравето, като поощряват научните изследвания относно техните причини, пренасяне и 
предотвратяване, а също така и здравната информация и просвета.

Общността допълва действията на държавите-членки за намаляване на вредата от наркотиците за 
здравето, включително посредством информация и превантивни мерки.

2. Общността поощрява сътрудничеството между държавите-членки в областите, посочени в този 
член, и ако е необходимо, оказва подкрепа на техните действия.

Държавите-членки, във връзка с Комисията, координират помежду си своите политики и програми в 
областите, посочени в параграф 1. Комисията може в тясна връзка с държавите-членки да 
предприема всякаква полезна инициатива за развитието на тази координация.

3. Общността и държавите-членки насърчават сътрудничеството с трети страни и с 
компетентните международни организации в областта на общественото здраве.

4. Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 251 и след консултация с 
Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, допринася за постигането на целите, 
посочени в този член, като приема:

а) мерки, въвеждащи високи стандарти на качество и на сигурност на органите и субстанциите от 
човешки произход, на кръвта и кръвните продукти; тези мерки не са пречка всяка държава-членка да 
запази или да въведе по-стриктни защитни мерки;

б) чрез дерогация от член 37 – мерки във ветеринарната и фитосанитарната област, които имат за 
пряка цел закрилата на общественото здраве;

в) поощрителни действия, предназначени да защитят и подобрят човешкото здраве, с изключение на 
всякакво хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки. 

Съветът може с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, да приеме препоръки за 
целите, изброени в този член.

5. Действията на Общността в областта на общественото здраве зачитат изцяло задълженията на 
държавите-членки да организират и предоставят здравни услуги и медицински грижи. В частност, 
мерките, посочени в параграф 4, буква а), не засягат националните разпоредби относно донорството 
на органи и кръводаряването или използването на органи и кръв за медицински цели.
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общественото здраве, предотвратяване на болестите и заболеваемостта при хората 
и на източниците на опасност за човешкото здраве",тази компетентност е ясно 
формулирана като допълваща националните политики. Тя е освен това определена по 
следния начин: "Тези действия обхващат също борбата с големите заплахи за 
здравето, като поощряват научните изследвания относно техните причини, 
пренасяне и предотвратяване, а също така и здравната информация и просвета.
Общността допълва действията на държавите-членки за намаляване на вредата от 
наркотиците за здравето, включително посредством информация и превантивни 
мерки." Член 152, параграф 2 препраща към сътрудничеството между държавите-
членки в тези области, като подкрепя техните действия и координира националните 
политики и програми, докато член 152, параграф 3 разглежда въпроса за насърчаване 
сътрудничеството с трети държави и с компетентните национални организации в 
сферата на общественото здраве.

Единствената законодателна компетентност, изискваща процедура по съвместно 
вземане на решение, е тази предвидена в член 154, параграф 4, която предвижда, че с 
оглед допринасяне за постигането на целите, на които сме се позовали, мерките могат 
да бъдат приети като се определят високи стандарти за качество и безопасност на 
органите и веществата от човешки произход, кръвта и кръвните продукти, заедно с 
мерките  във ветеринарната и фитосанитарната област, които има за пряка цел 
опазването на общественото здраве и мерки за насърчаване, предназначени за защита 
и подобряване на човешкото здраве, като се изключи всякакво хармонизиране на 
законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки. Освен това се 
отбелязва, че Съветът може да приеме препоръки.

Типични мерки, приети през последните години, въз основа на правното основание на 
член 152, включват установяване на правила за здравеопазването във връзка със 
странични животински продукти, които не са предназначени за консумация от човека 
(COD/2008/0110); пускане на пазара и използване на храна за животни 
(COD/2008/0050); установяване на забрана за използването в животновъдството на 
някои вещества, които имат хормонално или тиреостатично въздействие и на бета-
агонисти (COD/2007/012), и установяване на процедури на Общността за определяне на 
пределни стойности за остатъците от фармакологично активни вещества в хранителни 
продукти от животински произход (COD/2007/0064), ако трябва да посочим някои 
примери.

Целта на предложената директива относно правата на пациентите е свързана с 
установяването на обща законодателна рамка за трансграничното здравно обслужване и 
е слабо свързана или няма връзка с подобряването на общественото здраве, 
предотвратяването на болестите и заразите при хората, както и отстраняване 
източниците на опасността за човешкото здраве, поради своята насоченост към 
организацията и дейността на трансграничното здравно обслужване. Следователно не 
може да става въпрос за член 152 като единствено правно основание.  
Несъвместимостта на предмета на предложената директива с член 152 е допълнително 
подчертана от факта, че този член се отдалечава с изключването на каквото и да е 
хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки, 
когато става въпрос за мерки за насърчаване, предназначени за опазване и подобряване 
на човешкото здраве, единственият аспект на член 152, който има връзка, макар и 
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крайно слаба, с предложението на Комисията.

Възниква въпросът дали приемането на измененията в комисията по околна среда , 
обществено здраве и безопасност на храните би било такова, че да измести центъра на 
тежестта на предложената директива до такава степен, че да гарантира промяна в 
правното основание единствено на член 152. Независимо от това, че не може да се 
предвиди кои от внесените в тази комисия над 700 изменения ще бъдат приети, не се 
счита, че някое от тях би имало подобен ефект.

Следователно член 152 може да бъде изключен като единствено правно основание.

б) Комбинирани правни основания

Член 95 с член 152

При наличието на слаба връзка, ако такава може да бъде открита между предложението 
за директива и законодателната компетентност, възложена от член 152 (действия "за 
подобряването на общественото здраве, предотвратяването на болестите и 
заразите при хората, както и отстраняване източниците на опасността за 
човешкото здраве"), не може да се твърди, че предложеният инструмент има две цели, 
които са неразривно свързани една с друга, без едната от тях да бъде поставена на 
второ място или непряко свързана по отношение на другите. Независимо от това трябва 
да се подчертае, че този анализ се основава на предложението на Комисията. 
Допълнителен анализ на правното основание може да се окаже наложителен ако 
измененията, приети по време на гласуването в комисии съществено е изменило целта
и съдържанието на предложението.  

Следователно се счита, че комбинираното правно основание на член 95 с член 152 
може да се изключи.

Член 152 с член 16 1

Член 16 не създава никаква компетентност Той е по-скоро декларативен и 
тълкувателен.  Следователно, ако, както се твърди, член 152 не може да послужи сам 
като правно основание, то прибавянето на член 16 няма да помогне.

Комбинираното правно основание на член 152 и член 16 следователно може да се 
изключи.

                                               
1 Член 16 от Договора за ЕО гласи следното:

Член 16
Без да се засягат разпоредбите на членове 73, 86 и 87 и предвид мястото, което службите от общ 
икономически интерес заемат сред споделените ценности на Съюза, както и тяхната роля при 
подпомагането на социалното и териториално единство на Съюза, Общността и държавите-членки, в 
границите на съответстващите им правомощия в рамките на приложното поле на настоящия 
договор, полагат грижи тези служби да функционират на базата на принципи и при условия, които да 
им позволят да изпълняват техните задачи.
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Членове 42, 152 и 308

Доколкото това касае член 421 , добре позната съдебна практика е, че изборът на правно 
основание трябва да се определя от обективни фактори, които могат да подлежат на 
съдебно преразглеждане2,, като целта и съдържанието на въпросната мярка 3. Освен 
това, решаващият фактор следва да бъде основният предмет на една мярка4.

Очевидно е, че центърът на тежестта на предложението не е социалното осигуряване на 
мигриращите работници а обяснителният меморандум е абсолютно ясен в това,че 
предвиденият в него механизъм е алтернатива за механизма, предоставен за 
мигриращите работници, в Регламент №1408/71 5. Разходите на пациентите, 
получаващи трансгранично здравно обслужване по предложената директива, ще бъдат 
възстановявани по техните национални схеми, като те сами ще заплащат всяка разлика.
Мигриращите работници могат да се възползват от системата, която ще бъде създадена 
от директивата, като тя не е предназначена за тях, но има по-общ обхват (понятието 
"пациент" е определено в член 4, буква е) като "всяко физическо лице, което получава 
или желае да получи здравно обслужване в дадена държава-членка").

Член 152, както бе показано, не се взема предвид като правно основание.

Що се отнася до член 308 6Съдът постанови, че член 308 от Договора за ЕО е 
подходящо правно основание единствено когато никой друг член от Договора не дава 
необходимите правомощия на Общността7. Следователно, преди да се избере тази 
подзаконова разпоредба за правно основание законодателят на Общността трябва да 
установи, че не съществуват други разпоредби в Договора, които да възлагат 
необходимите правомощия за предлаганата мярка. Такъв очевидно не е случаят тук. 
Освен това би било трудно да се предположи ситуация, при която член 308 би могъл да 
бъде използван като правно основание заедно с други членове от Договора.  

Накрая трябва да се отбележи, че трите правни основания (членове 42, 152 и 308) са 
                                               
1 Член 42
Съветът, в съответствие с процедурата, предвидена в член 251, приема такива мерки в областта на 
социалното осигуряване, каквито са необходими, за да се осигури свободното движение на работници; 
за тази цел той предприема действия, за да осигури на работниците-мигранти и на лицата на тяхна 
издръжка: 
а) сумиране на всички периоди, които се зачитат по съответните национални законодателства, за 
придобиване и запазване на правото на обезщетение и за изчисляване на размера на обезщетението;
б) изплащане на обезщетенията на лицата, пребиваващи на териториите на държавите-членки;
Съветът действа с единодушие по процедурата, посочена в член 251.
2 Дело 45/86, Комисията срещу Съвета [1987] ECR 1439, параграф 5.
3 Дело С-300/89, Комисията срещу Съвета [1991] ECR I-287, параграф 10 и Дело C-42/97, Европейският 
парламент срещу Съвета [1999] ECR I-869, параграф 36.
4 Дело C-377/98, Нидерландия срещу Европейския парламент и Съвета [2001] ECR I-7079, параграф 27.
5 OВ 149, 05.07.1971 г.
6 Член 308
Ако определено действие от страна на Общността се окаже необходимо за осъществяването на някоя 
от целите на Общността по време на функционирането на общия пазар и този договор не е предвидил 
необходимите правомощия, Съветът, с единодушие, по предложение на Комисията и след като се 
консултира с Европейския парламент, приема необходимите мерки.
7 Дело 45/86, Комисията срещу Съвета [1987] ECR 1493, параграф 13.
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несъвместими, тъй като предвиждат взаимно изключващи се процедури и мнозинства 
на гласуване в Съвета.

Идеята за комбинирано правно основание, състоящо се от членове 42, 152 и 308 
следователно трябва да се отхвърли.

Членове 137 и 152

Член 137 1 трябва да се чете заедно с член 136, който гласи следното:
                                               
1 Член 137
1. С цел постигането на целите на член 136, Общността подкрепя и допълва дейностите на 
държавите-членки в следните области:

а) подобряване в частност на работната среда с цел закрилата на здравето и безопасността на 
работниците;
б) условия на труд;
в) социална сигурност и социална закрила на работниците;
г) закрила на работниците при прекратяване на трудовия договор;
д) информиране и консултиране на работниците;
е) представителството и колективната защита на интересите на работниците и на 
работодателите, включително и съвместното управление, при условията на параграф 5;
ж) условията на заетост на гражданите на трети страни, законно пребиваващи на територията на 
Общността;
з) интегриране на лицата, изключени от пазара на труда, без да се накърнява член 150;
и) равенство между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара на труда и 
третирането при работа;
й) борба срещу социалната изолация;
к) модернизация на системите за социална закрила, без да се засяга* буква в).

2. За целта Съветът:
а) могат да предприемат мерки, насочени към насърчаване на сътрудничеството между държавите-
членки чрез инициативи, имащи за цел да подобрят познанието, да развият обмена на информация и на 
най-добри практики, да поощряват новаторски подходи и да оценяват опита, без хармонизиране на 
законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки;
б) могат да приемат в областите, изброени в параграф 1, а) – и), посредством директиви, минимални 
изисквания, които следва да бъдат приложени постепенно, като се имат предвид условията и 
техническите правила във всяка държава-членка. Тези директиви избягват налагането на 
административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и 
развитието на малки и средни предприятия.
Съветът действа в съответствие с процедурата по член 251, след като се консултира с 
Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, с изключение на областите, изброени в 
параграф 1 (в), (г), (е) и (ж) от настоящия член, по които Съветът действа с единодушие по 
предложение на Комисията, след като се консултира с Европейския парламент и посочените 
комитети. Съветът с единодушие по предложение на Комисията, след като се консултира с 
Европейския парламент, може да вземе решение процедурата по член 251 да бъде приложена към 
параграф 1 (г), (е) и (ж) от настоящия член.

3. Държава-членка може да възложи на социалните партньори по тяхно съвместно искане 
прилагането на директивите, приети в съответствие с параграф 2.
В този случай тя следва да се увери, че не по-късно от датата, до която директивата трябва да бъде 
транспонирана в съответствие с член 249, социалните партньори са въвели със споразумение 
необходимите мерки, като заинтересованата държава-членка трябва да приеме всяка необходима 
мярка, която да й позволи да бъде по всяко време в състояние да гарантира резултатите, изисквани от 
съответната директива.
4. Разпоредбите, приети в съответствие с настоящия член:
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Общността и държавите-членки, като осъзнават основните социални права, като 
онези, залегнали в Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 
1961 г. и в Хартата на Общността за основните социални права на работниците, си 
поставят за цел насърчаване на заетостта, подобряване на условията на живот и 
труд, така че да се постигне тяхното хармонизиране, докато се осъществява 
подобряването, осигуряване на подходяща социална закрила, социален диалог, 
развитие на човешките ресурси с оглед високо и устойчиво равнище на заетост и 
борба с изключването от социалния живот.
За тази цел Общността и държавите-членки прилагат мерки, които отчитат 
разнообразието от национални практики, по-специално в областта на договорните 
отношения, както и необходимостта от поддържането на конкурентоспособността 
на икономиката на Общността.
Те считат, че такова развитие ще последва както от функционирането на общия 
пазар, който ще благоприятства хармонизирането на социалните системи, така и от 
процедурите, предвидени в настоящия договор и от сближаването на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби.

С оглед факта, че предлаганата директива се занимава с "правата на пациентите", а 
няма нужда пациентите да бъдат работници (като "пациент" се определя "всяко 
физическо лице, което ползва или желае да ползва здравно обслужване в държава-
членка" в член 4, буква е) от предложението за директива)и като се има предвид, че 
съгласно преамбюла, предложената директива ще обхване "следните способи на 
предоставяне на здравни грижи: – 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“; –
трансгранично предоставяне на здравно обслужване (т.е. предоставяне на услуга от 
територията на една държава-членка към територията на друга), като телемедицински 
услуги, поставяне на диагноза и предписване на лечение от разстояние, лабораторни 
услуги; – постоянно присъствие на доставчика на здравно обслужване (т.е.: 
установяване на доставчик на здравно обслужване в друга държава-членка); 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), това не попада в обхвата на член 136, който разглежда 
въпроса за насърчаването на заетостта и подобряването на условията на живот и на 
труд, позволяващи тяхното хармонизиране, адекватна социална защита, социален 
диалог, развитие на човешките ресурси, позволяващо да се достигне високо и трайно 
ниво на заетост и борбата срещу социалната изолация.

Като се има предвид, че член 152 вече е бил отхвърлен като правно основание, то той 

                                                                                                                                                  
- не засягат правото на държавите-членки да определят основните принципи на техните системи за 
социална сигурност и не могат да оказват съществено влияние върху финансовото равновесие на тези 
системи;
- не са пречка за държавите-членки, които желаят да запазят или въведат по-строги предпазни мерки, 
съвместими с настоящия договор.

5. Разпоредбите на настоящия член не се прилагат спрямо заплащането, правото на сдружаване или 
правото да се налага локаут.
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не може да се използва съвместно с член 137, който сам по себе си не е подходящ за 
правно основание за предложението за директива.
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Заключение

Единственото възможно правно основание е член 95 сам по себе си. Независимо от 
това трябва да се подчертае, че този анализ се основава на предложението на 
Комисията. Допълнителен анализ на правното основание може да се окаже 
наложителен ако измененията, приети по време на гласуването в комисии съществено е 
изменило целта и съдържанието на предложението.

На своето заседание от 12 февруари 2009 г. комисията по правни въпроси реши 
съответно с 8 гласа "за", 5 гласа "против" и 1 "въздържал се" 1, да препоръча 
предложението за директива да се основава на член 95 от Договора за ЕО.

С уважение,

Giuseppe Gargani

                                               
1 На окончателното гласуване присъстваха: Alin Lucian Antochi (председател), Rainer Wieland (заместник-
председател), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (заместник-председател), Francesco Enrico Speroni 
(заместник-председател), Monica Frassoni (докладчик по становище), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt 
Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, 
Jaroslav Zvěřina.
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