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Изменение 301
Linda McAvan

Предложение за директива
Глава II – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА II заличава се
ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, 
ОТГОВОРНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
СПАЗВАНЕТО НА ОБЩИТЕ 
ПРИНЦИПИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Or. en

Обосновка

Разграничението между глава II и глава III е безполезно и ненужно. Следователно е 
по-лесно да се заличат и двете заглавия на главите.

Изменение 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Глава II - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, 
ОТГОВОРНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
СПАЗВАНЕТО НА ОБЩИТЕ 
ПРИНЦИПИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТГОВОРНИ 
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СПАЗВАНЕТО 
НА ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНО 
ОБСЛУЖВАНЕ

Or. es

Обосновка

Използването на термина „органи” по необходимост би довело до въвеждане на 
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определение за въпросните органи.

Изменение 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 5 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорности на органите на
държавата-членка на местолечение

Отговорности на държавата-членка на 
местолечение

Or. es

Обосновка

Заличаване в съответствие с изменението на заглавието на глава II.

Изменение 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорности на органите на 
държавата-членка на местолечение

Отговорности на органите на 
държавите-членки

Or. en

Обосновка

За да се постигне ефективно трансгранично сътрудничество и да се гарантира 
качествено здравно обслужван в целия ЕС, отговорностите на публичните органи във 
връзка с мобилността на пациентите не следва да се ограничават до държавата-
членка на местолечение, а следва да се разширят до държавата-членка на 
осигуряване.
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Изменение 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Отговорности на органите на 

държавата-членка на местолечение
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:
a) 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;
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;
в) доставчиците на здравно 
обслужване предоставят цялата 
полезна информация, за да могат 
пациентите да правят осведомен 
избор, в частност относно 
достъпността, цените и 
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резултатите от предоставеното 
здравно обслужване, както и 
подробности по покритието на 
застраховката им или други средства 
за лична или колективна защита по 
отношение на професионалната 
отговорност;
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;
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;
е) основното право на 
неприкосновеност на личния живот 
що се отнася до обработването на 
личните данни, е защитено съгласно 
националните мерки за прилагане на 
общностните разпоредби относно 
защитата на личните данни, по-
специално Директиви 95/46/ЕО и 
2002/58/ЕО;
ж) пациентите от други държави-
членки получават същото третиране
като гражданите на държавата-
членка на местолечение, 
включително като се ползват от 
закрилата срещу дискриминация, 
предвидена от правото на 
Общността и националното 
законодателство в сила в държавата-
членка на местолечение.
2. Всички мерки, взети от 
държавите-членки при прилагането 
на настоящия член, биват съобразени 
с разпоредбите на Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионални квалификации и 
Директива 2000/31/ЕО за някои 
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правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия.
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.

Or. de

Изменение 306
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки на местолечение 
са отговорни за организирането и 
предоставянето на здравно обслужване. 
Това става при спазване на принципите 
за универсалност, достъп до 
висококачествени грижи, равенство и 
солидарност, и въз основа на принципа, 
че грижите се предоставят в 
съответствие с нуждите.

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;
б) прилагането на тези стандарти от 
доставчиците на здравно обслужване 
на практика е подложено на 
периодичен контрол и се вземат 
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корективни мерки, когато 
подходящите стандарти не са 
спазени, като се взема предвид 
напредъкът в медицината и в 
здравните технологии;
в) доставчиците на здравно 
обслужване предоставят цялата 
полезна информация, за да могат 
пациентите да правят осведомен 
избор, в частност относно 
достъпността, цените и 
резултатите от предоставеното 
здравно обслужване, както и 
подробности по покритието на 
застраховката им или други средства 
за лична или колективна защита по 
отношение на професионалната
отговорност;
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;
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;
е) основното право на 
неприкосновеност на личния живот 
що се отнася до обработването на 
личните данни, е защитено съгласно 
националните мерки за прилагане на 
общностните разпоредби относно 
защитата на личните данни, по-
специално Директиви 95/46/ЕО и 
2002/58/ЕО;
ж) пациентите от други държави-
членки получават същото третиране 
като гражданите на държавата-
членка на местолечение, 
включително като се ползват от 
закрилата срещу дискриминация, 
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предвидена от правото на 
Общността и националното 
законодателство в сила в държавата-
членка на местолечение.

Or. sv

Обосновка

Важно е да се подчертае, че държавите-членки са тези, които имат 
компетентността да създадат и развият здравеопазването и настоящата 
директива следва съответно да съдържа по-малко подробности.

Изменение 307
Georgs Andrejevs

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

а) когато здравно обслужване се 
предоставя в държава-членка, която е 
различна от държавата, в която 
пациентът е осигурено лице, или в 
държава-членка, която е различна от 
държавата на постоянно 
пребиваване, регистрация или 
установяване на доставчика на 
здравно обслужване, такова здравно 
обслужване се предоставя съгласно 
законодателството на държавата-
членка на местолечение;

б) прилагането на тези стандарти от
доставчиците на здравно обслужване 

б) здравното обслужване, посочено в 
параграф 1, буква а), се предоставя 
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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;

съгласно стандарти и насоки за 
качество и безопасност, определени 
от държавата-членка на 
местолечение, като се гарантира, че:

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

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

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

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

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

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

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;

е) основното право на неприкосновеност 
на личния живот що се отнася до 
обработването на личните данни, е 
защитено съгласно националните мерки 
за прилагане на общностните 
разпоредби относно защитата на 

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

личните данни, по-специално 
Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО;

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

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

жа) пациентите, получили лечение, 
имат право на досие - в писмен или 
електронен вид, описващо лечението 
и всички медицински съвети за целия 
период на грижи;
жб) са установени механизми, които 
гарантират, че доставчиците на 
здравни грижи са в състояние да 
отговорят на тези стандарти, като 
се вземат предвид постиженията на 
международната медицина и 
общопризнатите добри медицински 
практики, по-специално чрез 
предоставяне на висококачествено 
образование и обучение, както и чрез 
подкрепа за разработване на 
европейски хармонизирани учебни 
програми и за акредитиране на 
работещите в сферата на 
здравеопазването;
жв) 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;

Or. en
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Обосновка

Необходимо е в настоящата директива да се предвидят разпоредби с цел гарантиране 
на механизми, при които държавите-членки могат ефективно да спазват принципите 
на универсалност, равенство, солидарност, качество, безопасност и достъп до 
здравно обслужване.

Изменение 308
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато здравно обслужване се 
предоставя в държава-членка, която е 
различна от държавата, в която 
пациентът е осигурено лице или в 
държава-членка, която е различна от 
държавата, в която доставчикът на 
здравно обслужване пребивава или е 
установен, такава здравна услуга се
предоставя съгласно 
законодателството на държава-
членка на местолечение в 
съответствие с член 2.
Държавата-членка на местолечение 
осигурява, че:

a) 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;

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

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:
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i) на пациентите и доставчиците на 
здравно обслужване от други 
държави-членки може да бъде 
предоставена информация за тези 
стандарти и насоки, включително 
разпоредбите за надзора, при това 
включително в електронен вид;
ii) на пациентите и доставчиците на 
здравно обслужвани от други 
държави-членки може да се 
предостави информация за 
възможностите за лечение, 
достъпността и цените, както и за 
възможните резултати от здравното 
обслужване, а също и данни за 
застрахователната защита на 
доставчика на медицински услуги или 
другите форми на лична или 
колективна защита във връзка с 
професионалната отговорност;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

жа) пациентите, които са получили 
медицинско обслужване, имат право 
на писмен или електронен запис на 
лечението и на всички медицински 
препоръки за продължение на 
лечението;

Or. de

Изменение 309
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато здравно обслужване се 
предоставя в държава-членка, която е 
различна от държавата-членка на 
осигуряване на пациента, или в 
държава-членка, която е различна от 
държавата на установяване на 
доставчика на здравно обслужване, 
такова здравно обслужване се 
предоставя съгласно 
законодателството на държавата-
членка на местолечение в 
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територия и гарантират, че: съответствие с параграф 2 от 
настоящия член.
Здравното обслужване се предоставя 
в съответствие със стандартите и 
насоките за качество и безопасност, 
определени от държавата-членка на 
местолечение. Държавата-членка на 
местолечение гарантира, че:

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да внесе допълнителна правна яснота в настоящия член чрез 
добавяне на текста, който първоначално беше в член 11. Принципите, посочени в 
предложението на Комисията, са преместени също така в предишно изменение на 
член 1.

Изменение 310
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки са отговорни за 
организирането и предоставянето на 
здравно обслужване в съответствие с 
член 152, параграф 5 от Договора за 
ЕО. При това положение те трябва да 
гарантират, че:

Or. pt
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Изменение 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

Държавите-членки на местолечение са 
отговорни за организирането и 
предоставянето на безопасно и 
висококачествено здравно обслужване 
в съответствие с принципите на 
всеобщ достъп, солидарност, ценова 
достъпност, равна териториална 
достъпност и демократичен контрол.
Държавите-членки на местолечение 
са отговорни също така за 
възможността за подаване на 
оплаквания и за обезщетенията в 
случай на претърпени вреди. В случай 
на претърпяване на вреди в резултат 
на трансгранично здравно обслужване 
се прилага системата за подаване на 
оплаквания и системата за 
компенсации на държавата-членка на 
местолечение. Държавите-членки на 
местолечение определят ясни 
стандарти за качество и безопасност за 
здравното обслужване, предоставяно на 
тяхна територия, и гарантират, че:

Or. en

Обосновка

Принципите на всеобщ достъп, солидарност, ценова достъпност, равна 
териториална достъпност и демократичен контрол са установени от 
Споразумението от Лисабон като важни принципи за предоставяне на здравно 
обслужване. С настоящето изменение се изясняват допълнително отговорностите в 
случай на претърпяване на вреди.
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Изменение 312
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да припомним точните компетенции на държавите-членки в областта 
на системата на здравеопазване и принципите, които ръководят тяхното 
функциониране.  Необходимо е също тук да се припомни общия интерес. 

Изменение 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки на местолечение 
са отговорни за организирането и 
предоставянето на здравно обслужване. 
При това положение и при спазване на
принципите за универсалност, достъп до 
висококачествени грижи, равенство и 
солидарност, те определят ясни 

1. Държавите-членки на местолечение 
са отговорни за организирането и 
предоставянето на здравно обслужване. 
При това положение и въз основа на 
принципите за общ интерес,
универсалност, достъп до 
висококачествени грижи, справедливост
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стандарти за качество и безопасност за 
здравното обслужване, предоставяно на 
тяхна територия и гарантират, че:

и солидарност и на произтичащите 
от тях мисии на обществено 
обслужване, поверени на 
доставчиците на здравни услуги, те 
определят ясни стандарти за качество и 
безопасност за здравното обслужване, 
предоставяно на тяхна територия и 
гарантират, че:

Or. en

Обосновка

Не е достатъчно държавите-членки следва да вземат предвид принципите на 
универсалност, достъпност, справедливост и солидарност. Те следва също така да 
организират здравните услуги въз основа на тези принципи (вж. също член 16 от 
Договора за ЕО).

Изменение 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки на местолечение 
са отговорни за организирането и 
предоставянето на здравно обслужване. 
При това положение и въз основа на 
принципите за универсалност, достъп до 
висококачествени грижи, справедливост
и солидарност и на произтичащите 
от тези принципи  мисии на 
обществено обслужване, поверени на 
доставчиците на здравни услуги, те 
определят ясни стандарти за качество и 
безопасност за здравното обслужване, 
предоставяно на тяхна територия и 
гарантират, че:

Or. en
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Обосновка

Не е достатъчно държавите-членки следва да вземат предвид принципите на 
универсалност, достъпност, справедливост и солидарност. Те следва също така да 
организират и предоставят здравните услуги по съответен начин.

Изменение 315
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Изменение 316
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки на местолечение 
са отговорни за организирането и 
предоставянето на здравно обслужване. 
При това положение и при спазване на 
принципите за универсалност, достъп до 
висококачествени грижи, равенство и 
солидарност, те определят ясни 

1. Всяка една от държавите-членки е 
отговорна за процеса на лечение, за 
организирането и предоставянето на 
здравно обслужване. При това 
положение и при спазване на 
принципите за безплатно 
предоставяне, универсалност, достъп 
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стандарти за качество и безопасност за 
здравното обслужване, предоставяно на 
тяхна територия и гарантират, че:

до висококачествени грижи, равенство и 
солидарност, те определят ясни 
стандарти за качество и безопасност за 
здравното обслужване, предоставяно на 
тяхна територия и гарантират, че:

Or. pl

Обосновка

Здравното обслужване в рамките на ЕС трябва да бъде безплатно, включително в 
частните здравни заведения.  

Изменение 317
Evangelia Tzampazi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Достъпността за лица с увреждания трябва да бъде установена като основен 
принцип за предоставяне на здравно обслужване наред с другите основни принципи, 
тъй като равният достъп на лица с увреждания до здравно обслужване е въпрос, 
свързан с правата на човека.
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Изменение 318
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 319
Kartika Tamara Liotard

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) доставчиците на здравни услуги не 
отказват здравни услуги на нито един 
пациент, независимо дали е 
гражданин на същата държава-
членка или на друга държава-членка, 
по причини, свързани със социално-
икономическата позиция на 
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пациента; 

Or. nl

Обосновка

Всяка държава членка е и остава отговорна за предоставянето на здравно 
обслужване, независимо от социално-икономическото положение на пациента.

Изменение 320
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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) когато здравни грижи се 
предоставят в държава-членка, 
различна от държавата-членка на 
осигуряване на пациента, тези 
здравни грижи се предоставят в 
съответствие със 
законодателството на държавата-
членка на местолечение;

Or. pt

Изменение 321
Linda McAvan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) пациентите получават при 
поискване информация относно 
такива стандарти и насоки, 
включително относно разпоредби за 
надзор и оценка;



AM\762980BG.doc 23/114 PE418.256v01-00

BG

практики;

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да фокусира вниманието върху важната задача на пациентите 
да им бъде предоставена правна яснота и информацията, необходима за информиран 
избор при трансграничното здравно обслужване.

Изменение 322
Marianne Thyssen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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;

a) здравните услуги се предоставят 
действително в съответствие с 
посочените в параграф 1 стандарти 
за качество и безопасност; за тази 
цел се вземат предвид постиженията на 
международната медицина и 
общопризнатите добри медицински 
практики.

Or. nl

Изменение 323
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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 

a) има ясна дефиниция на законовите 
изисквания за доставчиците на 
здравни услуги, като вземат предвид 
постиженията на международната 
медицина и общопризнатите добри 
медицински практики;
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практики;

Or. hu

Обосновка

По наше мнение създаването на национални разпоредби на базата на основните 
принципи и изисквания към здравеопазването е в отговорността на държавите-
членки, същото важи и за проверката на прилагането на разпоредбите от страна на 
доставчиците на здравни услуги и гарантирането на това, че те се спазват. Поради 
това препоръчваме да се предвиди създаването на ясни нормативни изисквания в 
параграф 1, буква а) да е в отговорността на държавите-членки.

Изменение 324
Kathy Sinnott

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

Or. en

Обосновка

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents. 

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
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healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU - thanks to 
European common standards of education and training- , patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis. 

Изменение 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, които 
гарантират, че доставчиците на здравни 
грижи и службите за спешна 
медицинска помощ са в състояние да 
отговорят на тези стандарти, като вземат 
предвид постиженията на 
международната медицина и 
общопризнатите добри медицински 
практики;

Or. en

Обосновка

Важно е стандартите за качество да обхващат и спешните медицински услуги.

Изменение 326
Kathy Sinnott

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, които 
гарантират, че доставчиците на здравни 
грижи и службите за спешна 
медицинска помощ са в състояние да 
отговорят на тези стандарти, като вземат 
предвид постиженията на 
международната медицина и 
общопризнатите добри медицински 
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практики;

Or. en

Обосновка

Очевидно е, че при злополуки (или бедствия) здравните грижи следва да се 
предоставят при минимални административни процедури за предварително 
одобрение.

Необходимостта от своевременна реакция при извънредни ситуации в пограничните 
райони ще изисква широко сътрудничество между държавите-членки и между 
техните медицински служби за спешна помощ на регионално равнище.  В тези 
ситуации парамедиците играят важна роля.

Изменение 327
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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, които 
гарантират, че доставчиците на здравни 
грижи са в състояние да отговорят на 
тези стандарти, без да се нарушава 
националното законодателство, като 
вземат предвид постиженията на 
международната медицина и 
общопризнатите добри медицински 
практики;

Or. pl

Обосновка

Държавите-членки могат да уредят този въпрос, като уточнят допълнителни 
подробности и като вземат предвид постиженията на международната медицина и 
общопризнатите добри медицински практики.
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Изменение 328
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да 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) да 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, и ефективно да 
ги спазват;

Or. fr

Обосновка

Задължително е доставчиците на здравни грижи да положат всички възможни 
усилия, за да спазят нормите за качество и безопасност в областта на здравните 
грижи. 

Изменение 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

В държавите-членки трябва да има откритост и прозрачност относно стандартите 
за качество и безопасност и следователно те следва да бъдат задължени да ги 
правят публично достояние.
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Изменение 330
Umberto Guidoni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) при сертифицирането и 
акредитирането на лечебни 
процедури се вземат предвид както 
качеството и сигурността, така и 
критериите за устойчивост на 
обществените и частните 
медицински системи. Увеличение на 
разходите, което не може да бъде 
измерено или обосновано с реално 
подобряване на здравето на хората, 
може да доведе до срив на 
обществените здравни системи и 
прогресивна дискриминация от 
страна на застрахователните 
системи срещу пациенти с 
патологии, изискващи по-скъпо 
лечение;

Or. en

Обосновка

При сертифицирането и акредитирането на лечебни процедури трябва да се вземат 
предвид и критериите за устойчивост на обществените и частните медицински 
системи. Ако обръщението стартира безразборно закупуване на терапевтични и 
диагностични решения, свързаните с това разходи биха могли да доведат до 
прогресивна дискриминация срещу пациенти с патологии, изискващи скъпо лечение, 
които могат да бъдат отхвърляни от осигурителните системи, какъвто например 
беше случаят в миналото с пациентите със СПИН. 
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Изменение 331
Nicolae Vlad Popa

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – букви б) и в) 

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed. 
Given the fact that both the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as has the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
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text should state that it is imperative for both parties to be informed on standard, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.

Изменение 332
Edite Estrela

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

Or. pt

Изменение 333
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) прилагането на национални 
нормативни стандарти от доставчиците 
на здравно обслужване на практика е 
подложено на периодичен контрол и се 
предприемат подходящи действия, 
когато тези стандарти не са спазени; 

Or. hu
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Обосновка

Създаването на национални разпоредби на базата на основните принципи и изисквания 
на здравеопазването е в отговорността на държавите-членки, същото важи и за 
гарантирането на спазването им. Ето защо препоръчваме предвиждането на 
налагането на тези разпоредби като отговорност на държавите-членки. Терминът 
"корективни мерки" е твърде общ и позволява широко тълкуване.

Изменение 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) прилагането на тези стандарти от 
доставчиците на здравно обслужване и 
службите за спешна медицинска 
помощ 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;

Or. en

Обосновка

От значение е стандартите за качество да обхващат също така спешните 
медицински услуги.

Изменение 335
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква b

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 

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

стандарти не са спазени, като се взема 
предвид напредъкът в медицината и в 
здравните технологии;

Or. it

Обосновка

Обосновка: оценката е важна за достигане до мрежа от признати и надеждни 
структури на качеството на услугите, предоставени през годините.    

Изменение 336
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) доставчиците на здравно обслужване 
предоставят на пациентите 
информация относно достъпността,
цените и резултатите от 
предоставяното здравно обслужване, 
включително по отношение на 
качеството, както и подробности
относно своя регистрационен 
статут, покритие на застраховката или 
други средства за лична или колективна 
защита по отношение на 
професионалната отговорност;

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да фокусира вниманието върху важната задача на пациентите 
да им бъде предоставена правна яснота и информацията, необходима за информиран 
избор при трансгранично здравно обслужване.
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Изменение 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) доставчиците на здравно обслужване 
предоставят цялата полезна 
информация, за да могат пациентите да 
правят осведомен избор, в частност 
относно статута им по отношение на 
споразумението със здравната каса,  
достъпността, цените и размера, и 
процедурите за възстановяване на 
разходите, и показателите за 
качество, както и подробности по 
покритието на застраховката им или 
други средства за лична или колективна 
защита по отношение на 
професионалната отговорност;

Or. fr

Обосновка

Доставчиците на здравно обслужване трябва да предоставят подробна информация, 
в частност ако работят като държавни или частни доставчици, относно 
членството им в професионално сдружение, дали имат право да упражняват лекарска 
професия и т.н. 

Относно показателите за качество, терминът резултати от предоставеното 
здравно обслужване е деликатен.  Когато признат и атестиран за целта здравен 
орган предоставя на професионален доставчик на здравни услуги или на здравно 
заведение  акредитация или сертификат, следва да му се препоръча да съобщи тази 
информация и да се ограничи до нея.  
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Изменение 338
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Обосновка

Възможно е тази информация да не е достъпна само за болниците: самите пациенти 
същи трябва да имат възможност да се запознаят с наличните в тази област данни.

Изменение 339
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

лична или колективна защита по 
отношение на професионалната 
отговорност; На пациентите трябва 
да се даде  възможност да разберат 
тази информация възможно най-
добре (ако е необходимо с помощта на 
преводач или чрез превод).

Or. nl

Обосновка

Доставчиците на здравни услуги трябва да предоставят пълна информация относно 
регистрационния им статут. Това се отнася до статута им като обществени или 
частни доставчици на здравни услуги и до съответните тарифи и условия, лицензи 
(оттеглени или не), както и до членството им в професионални организации.

Освен това пациентите трябва да получат необходимите средства, за да могат да 
разберат информацията, например помощта на преводач. Това е важно и за 
персонала, който предоставя грижи, тъй като не може да се очаква, членовете на 
персонала да владеят 23-те официални езика на ЕС. 

Изменение 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Пациентите търсят здравно обслужване в чужбина, когато има проблеми с 
достъпността или липса на подходящо здравно обслужване в собствената им страна; 
поради това е важно качеството и безопасността да бъдат включени в списъка на 
критерии за избиране на здравно обслужване в чужбина.

Изменение 341
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Употребата на термина "резултати от предоставеното здравно обслужване" е 
изключително деликатна. При липса на обективни и приемливи критерии, 
доставчиците на услуги биха могли да бъдат подтикнати да съобщават
"резултатите", които са особено благоприятни за тях.   Повечето от държавите-
членки наблюдаваха развитието на рекламата на "Palmarès" в медиите за здравни 
заведения и професионални организации. Подобна информация не изглежда нито 
точна, нито уместна.  Съществува опасност също така в някои държави-членки, тя 
да се сблъска със забрана за рекламиране.
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Изменение 342
Evangelia Tzampazi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Информацията относно достъпността на медицинските съоръжения е важна за 
осведомения избор на хората с увреждания тъй като тя е определяща за реалната 
възможност да получат здравно обслужване в чужбина.

Изменение 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – букви в а и в б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) публично назначеният орган за 
издаване на разрешения насочва 
пациента към получаване на здравно 
обслужване на места за лечение в 
други държави-членки;
вб) публично назначеният орган за 
издаване на разрешения предприема 
предварително действия за 
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осигуряване на финансово покриване 
на разходите за лечението в 
държавата-членка на осигуряване или 
в друга държава-членка като условие 
за държавата-членка на осигуряване 
да поеме разходите.

Or. da

Обосновка

Където и когато на пациентите се предлага лечение, то следва да се основава на 
професионално становище, а не на лични финанси или индивидуален достъп до 
специални ресурси.

Изменение 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) на пациентите е осигурена 
възможност да подават оплаквания до 
независим съдия или омбудсман както 
в държавата-членка на местолечение, 
така и в държавата-членка на 
осигуряване, както и че са им 
гарантирани безплатни средства за 
правна защита и, когато е необходимо, 
компенсации, в случай че претърпят 
вреди, произтичащи от оказано им 
трансгранично здравно обслужване;

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че пациентите ще имат не само теоретическа, но и практическа 
възможност да получат необходимата правна защита и компенсация, пациентите 
следва да могат да подават оплаквания или искове както в държавата-членка на 
местолечение, така и в държавата-членка на осигуряване.
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Изменение 345
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) на пациентите е осигурена 
възможността да подават оплаквания 
и съществуват безплатни механизми 
за гарантиране на средства за правна 
защита и компенсации, в случай че 
пациентите претърпят вреди или 
установят причинени вреди, 
произтичащи от оказано им здравно 
обслужване

Or. en

Обосновка

Пациентите следва да могат да искат правна защита или компенсации в случай, че 
претърпят вреди и да имат гаранции, че този процес ще бъде безплатен и прозрачен. 
Предвиждането на наличие на съответните механизми е от решаващо значение за 
постигането на тази цел.
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Изменение 347
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) на пациентите е осигурена 
възможност да подават оплаквания и 
съществуват механизми за правна 
защита и компенсации, в случай че 
претърпят вреди, произтичащи от 
оказано им здравно обслужване;

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да фокусира вниманието върху важната задача на пациентите 
да им бъде предоставена правна яснота и информацията, необходима за осведомен 
избор при трансграничното здравно обслужване.

Изменение 348
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) на пациентите е осигурена 
възможност да подават оплаквания и са 
им гарантирани средства за 
обезщетение, така че могат да 
получат компенсации за претърпени
вреди, произтичащи от оказано им 
здравно обслужване;

Or. nl
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Изменение 349
Bill Newton Dunn

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) на пациентите е осигурена 
възможност да подават оплаквания и са 
им гарантирани средства за правна 
защита и компенсации, в случай че 
претърпят вреди, произтичащи от 
оказано им здравно обслужване; 
Независимо от избраната система, 
процедурата за корекция и 
компенсации трябва да бъде 
подходяща за целта и достъпна за 
всички, т.е. открита, бърза, евтина, 
независима и да може да се използва 
от болен или пострадал пациент, 
чийто първи език може да не е този 
на държавата-членка. Процедурата 
не трябва да ограничава подаването 
на оплакване и не трябва да изисква 
от пациента да се връща в 
държавата-членка, в която е 
проведено лечението.

Or. en

Обосновка

Националните схеми на държавите-членки за административно коригиране и 
компенсиране на медицински грешки са ограничени. Правните средства може да не са 
достъпни за гражданите със скромни доходи. С цел постигане на яснота за 
пациентите, настоящото изменение установява ясен минимален стандарт в 
съответствие с основните предпазни клаузи за държавите-членки.



PE418.256v01-00 42/114 AM\762980BG.doc

BG

Изменение 350
Linda McAvan

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) съществуват схеми за застраховка 
или гаранция „Професионална 
отговорност“ или схеми, при които 
работодателите трябва да поемат 
отговорност за чужди действия,
равностойни или по същество 
сравними по предназначението си, и 
които съответстват на естеството и 
обхвата на риска;

Or. en

Обосновка

Това изменение взема предвид случаите, когато здравните работници не носят лична 
отговорност, а отговорността за техните действия се носи от техния работодател.

Изменение 351
Gyula Hegyi

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) националните стандарти създават 
нормативната рамка за действие на 
схеми за застраховка или гаранция 
„Професионална отговорност“ или 
сходна гаранция, равностойна или по 
същество сравнима по 
предназначението си, и които 
съответстват на естеството и обхвата на 
риска;

Or. hu
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Обосновка

Действието на схеми за застраховка "професионална отговорност" не може да бъде 
предвидено като задължение чрез общностното право, като правим това, ние бихме 
извършили явна намеса в юрисдикцията на държавите-членки в областта на 
финансирането на техните системи за здравеопазване. Такова задължение не може 
да произтича от общностното право. Значението на "други гаранции" остава неясно.

Изменение 352
Françoise Grossetête

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) 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 и е необходимо 
професионалните доставчици на 
здравни услуги да информират 
компетентните органи за 
сключването на посочените 
застраховки;

Or. fr

Обосновка

За да се осигури еднаква защита на пациентите в рамките на Европейския съюз, в 
действителност е от значение застраховката "Професионална отговорност"да 
стане задължителна и да се извършват проверки от регулаторния орган на 
съответната професия.  Би било уместно също така да се предвиди координация на 
предложените гаранции от тези застраховки, както по отношение на границите на 
обезщетение, така и във връзка с начините на прилагането им. 
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Изменение 353
Anne Ferreira

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) 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 и е необходимо 
професионалните доставчици на 
здравни услуги да информират 
компетентните органи за 
сключването на посочените 
застраховки;

Or. fr

Обосновка

Тази застраховка гарантира защитата на пациентите. Би следвало също да се 
предвиди контрол от регулаторен орган на съответната професия и координация на 
гаранциите, предложени от тези застраховки, както по отношение на границите на 
обезщетение, така и във връзка с начините на прилагането им.

Изменение 354
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) основното право на неприкосновеност 
на личния живот що се отнася до 
обработването на личните данни, е 
защитено съгласно националните 
мерки за прилагане на общностните 
разпоредби относно защитата на 
личните данни, по-специално 

е) 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 
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Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО; защитено съгласно националните мерки 
за прилагане на общностните 
разпоредби относно защитата на 
личните данни, по-специално 
Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО;

Or. nl

Изменение 355
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) пациентите от други държави-членки 
се ползват със същите права, по-
конкретно в областта на 
приложимия режим на лечение и
получават същото третиране като 
гражданите на държавата-членка на 
местолечение, и се информират за 
начините на обжалване, и
включително като се ползват от 
закрилата срещу дискриминация, 
предвидена от правото на Общността и 
националното законодателство в сила в 
държавата-членка на местолечение

Or. pl

Обосновка

В съответствие с общите принципи за справедливост и забрана на дискриминацията, 
признати в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз.
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Изменение 356
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) пациентите от други държави-членки 
получават същото третиране като 
гражданите на държавата-членка на 
местолечение, включително като се 
ползват от закрилата срещу 
дискриминация, предвидена от правото 
на Общността и националното 
законодателство в сила в държавата-
членка на местолечение; Равното 
третиране не възпира държавите-
членки да дават предимство на 
пациенти от собствената държава-
членка, ако това се окаже необходимо 
за гарантиране на приемливо и 
управляемо въздействие на 
трансграничното здравно обслужване 
върху времето на чакане.  Равното 
третиране не възпира държавите-
членки да определят различни цени за 
трансграничното здравно 
обслужване, ако това е необходимо с 
оглед на разходите за разширяване на 
предлагането на грижи и на 
инфраструктурата във връзка със 
здравното обслужване.

Or. nl

Изменение 357
John Bowis

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) пациентите от други държави-членки 
получават същото третиране като 

ж) пациентите от други държави-членки 
получават същото третиране като 
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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.

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. Настоящата 
директива обаче не задължава 
доставчиците на здравни услуги да 
предоставят здравни услуги на 
осигурено лице от друга държава-
членка или да дават приоритет на 
предоставянето на здравни услуги на 
осигурено лице от друга държава 
членка в ущърб на пациент с подобни 
здравни нужди, който е осигурено 
лице от държавата-членка на 
местолечение.

Or. en

Изменение 358
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) пациентите от други държави-членки 
получават същото третиране като 
гражданите на държавата-членка на 
местолечение, включително като се 
ползват от закрилата срещу 
дискриминация, предвидена от правото 
на Общността и националното 
законодателство в сила в държавата-
членка на местолечение. При все това, 
нищо в настоящата директива не 
изисква от доставчиците на здравно 
обслужване да приемат за планирано 
лечение или да дават предимство на 
пациенти от други държави-членки в 
ущърб на други пациенти с подобни 
здравни нужди, като например 
удължават времето на изчакване за 
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лечение.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 359
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) пациентите от други държави-членки 
получават същото третиране като 
гражданите на държавата-членка на 
местолечение, включително като се 
ползват от закрилата срещу 
дискриминация, предвидена от правото 
на Общността и националното 
законодателство в сила в държавата-
членка на местолечение, без да се засяга 
задължението на държавите-членки, 
по силата на което, в рамките на 
публично финансираната система, 
доставчиците при предоставянето на 
лечение, дават предимство на 
пациенти, които трябва да бъдат 
лекувани в съответствие със 
системата за направляване, 
предвидена в националните 
разпоредби, или които са в лист на 
чакащи. 

Or. hu
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Обосновка

Що се отнася до член 5, параграф 1, буква ж, считаме, че забраната за 
дискриминация не засяга отговорността на държавите-членки да гарантират, че при 
предоставянето на лечение с предимство се ползват пациентите, отговарящи на 
условията на националните разпоредби за направляване. Като резултат от 
изпълнението на това задължение за провеждане на лечение, директивата може да 
задължи държавите-членки са гарантират лечение за пациенти, идващи от други
държави-членки. 

Изменение 360
Marianne Thyssen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) се гарантира правото на писмено 
или електронно водене на медицинско 
досие с цел осигуряване на 
приемственост при обслужването;

Or. nl

Обосновка

Медицинските досиета са много важни, като се има предвид специфичният проблем 
във връзка с последователността на здравните грижи в случаи на трансгранично 
обслужване.

Изменение 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
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съюз, като се вземат предвид 
напредъка на медицинската наука в 
международен мащаб и 
общопризнатите добри практики, 
както и новите здравни технологии;

Or. en

Обосновка

Здравните системи в Европейския съюз следва да се ръководят от Общите ценности 
и принципи, така, както са определени от Европейския съвет и да следват 
развитието на медицинската наука, медицинските технологии и медицинската 
практика.

Изменение 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) държавите-членки дефинират 
ясно правата на пациентите и 
правата на хората във връзка с 
здравните грижи в съответствие с 
Хартата за основните права на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Тъй като целта на настоящата директива е да се установят правата на пациентите 
при трансграничното здравеопазване, държавите-членки следва да дефинират и 
кодифицират тези права и правата на хората въобще по отношение на 
здравеопазването. Това следва да стане в съответствие с Хартата за правата на 
човека на Европейския съюз.
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Изменение 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. обществените органи в 
държавата-членка на лечение 
осъществяват редовно наблюдение на 
достъпността, качеството и 
финансовото състояние на 
системите си на здравеопазване въз 
основа на данните, събрани съгласно 
член 18 на настоящата директива. Те 
предприемат навременни мерки, за да 
поддържат общественото здраве и 
финансовата устойчивост на 
системите за социално осигуряване. 

Or. en

Обосновка

Здравните системи на Европейския съюз следва да отговарят на нуждите на 
населението, т.е. да предоставят достъпно и висококачествено здравеопазване, 
което е правилно финансирано. Ето защо е необходимо здравните системи да бъдат 
подложени на редовно наблюдение от обществените органи за да могат тези органи 
да предприемат необходимите мерки за гарантиране на качеството, достъпността и 
доброто финансово състояние на своите здравни системи.

Изменение 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. държавите-членки дефинират 
ясно правата на пациентите и 
правата на хората във връзка с 
здравните грижи в съответствие с 
Харта на основните права на 
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Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Тъй като целта на настоящата директива е да се установят правата на пациентите 
при трансграничното здравеопазване, държавите-членки следва да дефинират и 
кодифицират тези права и правата на хората въобще по отношение на 
здравеопазването в съответствие с Хартата за правата на човека на Европейския 
съюз.

Изменение 365
Åsa Westlund

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държава-членка може, но не е 
задължена да приема пациенти от 
други държави-членки за планови 
здравни грижи. Такива планови 
здравни грижи не бива да засягат 
способността или задължението на 
държавата-членка да предоставя 
здравни грижи на собственото си 
население.

Or. sv

Обосновка

Важно е да се подчертае, че настоящата директива не трябва да бъде фактор за 
понижаването на качеството на здравните грижи като намали достъпа до такива 
грижи в държавите-членки.
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Изменение 366
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всички мерки, взети от 
държавите-членки при прилагането 
на настоящия член, биват съобразени 
с разпоредбите на Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионални квалификации и 
Директива 2000/31/ЕО за някои 
правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тези позовавания са прехвърлени в член 3. 

Изменение 367
Richard Seeber

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.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Предвиденото в този текст разработване на насоки не е необходимо, тъй като 
Комисията разполага с общи правомощия за издаване на насоки за транспониране на 
общностното право.

Изменение 368
Linda McAvan

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този член се занимава с отговорностите на държавата-членка на местолечение и 
следователно включването на този параграф е неуместно.

Изменение 369
Edite Estrela

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, 

заличава се
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разработва насоки , за да се улесни 
приложението на параграф 1.

Or. pt

Изменение 370
Claude Turmes, Margrete Auken

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.

заличава се

Or. en

Изменение 371
Dagmar Roth-Behrendt

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, държавите-членки 
разработват насоки, за да се улесни 
приложението на параграф 1 и 
информират Комисията за 
съдържанието на тези насоки в 
рамките на три месеца от влизането 
им в сила.
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Ако държавите-членки не 
разработят такива насоки за 
улесняване на приложението на 
параграф 1, Комисията разработва 
насоките в сътрудничество със 
съответната държава-членка. 
Държавите-членки и Комисията 
гарантират лесния достъп до тези 
насоки от страна на доставчиците 
на здравно обслужване и на 
пациентите.

Or. en

Обосновка

Това ще доведе до по-добра съгласуваност между предложението и принципите за 
субсидиарност и пропорционалност и зачитането на правомощията на държавите-
членки в областта на здравеопазването.

Изменение 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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 на 
трансгранична спешна медицинска 
помощ, 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.

Or. en

Обосновка

От значение е стандартите за качество да обхващат също така спешните 
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медицински услуги.

Изменение 373
Kathy Sinnott

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 на 
трансгранична спешна медицинска 
помощ, 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.

Or. en

Обосновка

Очевидно е, че при злополуки (или бедствия) здравните грижи следва да се 
предоставят при минимални административни процедури за предварително 
одобрение. 

Необходимостта от своевременна реакция при извънредни ситуации в пограничните 
райони ще изисква широко сътрудничество между държавите-членки и между 
техните медицински служби за спешна помощ на регионално равнище.  В тези 
ситуации парамедиците играят важна роля.

Изменение 374
Georgs Andrejevs

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Доколкото е необходимо да се улесни 
предоставянето на трансгранично 

3. Доколкото е необходимо да се улесни 
предоставянето на трансгранично 
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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.

здравно обслужване и вземайки като 
отправна точка високо ниво на здравна 
защита, Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки и с експерти от 
съответните групи на пациенти и 
специалисти, разработва насоки, за да 
се улесни приложението на параграф 1.

Or. en

Обосновка

Необходимо е разработването на общоевропейски насоки с цел гарантиране на 
спазването на най-високите стандарти при предоставянето на здравно обслужване. 
При разработването на тези насоки от самото начало е необходимо да се включат 
представители на здравните специалисти и на организациите, които ги 
представляват.

Изменение 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 насоки , 
за да се улесни приложението на 
параграф 1, букви в до ж.

Or. da
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Изменение 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) С оглед на голямото значение, 
особено за пациентите, на 
гарантирането на качеството и 
безопасността на трансграничното 
здравно обслужване, организациите, 
които вземат участие в 
разработването на норми и насоки 
съгласно параграфи 1 и 3 включват във 
всеки случай (трансгранични) 
организации на пациенти.

Or. nl

Изменение 377
Linda McAvan

Предложение за директива
Глава III – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава III заличава се
Ползване на здравно обслужване в 

друга държава-членка

Or. en

Обосновка

Разграничението между глава II и глава III е безполезно и ненужно. Следователно е 
по-лесно да се заличат и двете заглавия на главите.
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Изменение 378
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Гарантиране на свободата на избор 

на пациентите
Държавите-членки гарантират, че 
пациентите, които избират 
трансграничното здравно 
обслужване, правят избора си 
доброволно и съблюдават 
застрахователите в никакъв случай 
да не насърчават или принуждават 
пациентите да се лекуват в чужбина 
поради по-ниските разходи.

Or. nl

Обосновка

Трансграничното здравно обслужване трябва да остане винаги предмет на 
доброволен избор от страна на пациентите.

Изменение 379
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 Член 6

Здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка

Отговорности на органите на 
държавата-членка на осигуряване

Or. en
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Обосновка

С това изменение се цели съгласуване на заглавието на член 6 със заглавието на член 5. 
Несъответствия между  заглавия и същност на членовете има в  цялото 
предложение, поради което е необходимо преразглеждане на заглавията като цяло.

Изменение 380
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 6, 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, придвижващи се в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване на територията й или 
желаещи да получат здравно 
обслужване, предоставяно на 
територията на друга държава-членка, 
няма да бъдат възпрепятствани да 
получат такова в друга държава-членка, 
когато въпросното лечение фигурира 
сред обезщетенията, които са 
предвидени в законодателството на 
държавата-членка на осигуряване и на 
които осигуреното лице има право, 
съгласно същите механизми, 
предвидени в Регламент (ЕИО) № 
1408/71 заменен с Регламент  (EО) № 
883/2004.

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

2. Държавите-членки гарантират, че 
лекарите и доставчиците на здравни 
услуги, които работят като 
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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.

партньори по договор със 
съответните национални системи на 
здравеопазване или със съответните 
системи за задължително социално 
осигуряване, са задължени да приемат 
Европейската здравноосигурителна 
карта (ЕЗОК), формуляр Е-112 и др. и 
да лекуват пациентите, които са 
представили своята Европейска 
здравноосигурителна карта, при 
същите условия като определените в 
Регламента за координация на 
системите за социално осигуряване. 
Държавите-членки задължават 
доставчиците на здравни услуги да 
афишират символа на ЕЗОК във 
входното помещение на доставчика 
на здравни услуги (по подобие на 
кредитните карти в магазините и 
ресторантите), за да посочат, че 
приемат ЕЗОК в съответствие с 
този регламент. 

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

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да налага на пациента, желаещ да 
получи здравно обслужване, 
предоставяно в друга държава-членка, 
същите условия, критерии за 
допустимост и регулаторни и 
административни формалности за 
получаване на здравни грижи и 
възстановяване на разходите за здравно 
обслужване като тези, които би 
наложила, ако 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.

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 
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предварително известни обективни, 
недискриминиращи критерии, а 
разходите, възстановявани по този 
механизъм са с размер не по-нисък от 
размера, който щеше да бъде поет ако 
същите или сходни здравни грижи 
бяха предоставени на територията 
на държавата-членка на осигуряване.
5. На пациентите, придвижващи се до 
друга държава-членка с цел
получаване на здравно обслужване на 
нейна територия, или желаещи да 
получат здравно обслужване, 
предоставяно в друга държава-членка, 
се осигурява достъп до медицинските 
им досиета, в съответствие с 
националните мерки за прилагане на 
общностните разпоредби относно 
защитата на личните данни, и по-
специално Директиви 95/46/ЕО и 
2002/58/ЕО.

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

Or. en

Обосновка

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' ricghts in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
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Изменение 381
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавата-членка на осигуряване 
гарантира, че пациентите, нуждаещи 
се от здравни грижи в друга държава-
членка няма да бъдат възпрепятствани 
да получат такова, когато въпросното 
лечение фигурира сред обезщетенията, 
които са предвидени в 
законодателството на държавата-членка 
на осигуряване и на които те имат 
право и достъпът до тях изпълнява 
условията на процедурите за 
клинични направления в държавата-
членка на осигуряване.

Or. pt
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Изменение 382
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Kато сe спазват разпоредбите на
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира
възстановяването на разходите на
осигурените лица, придвижващи се в 
друга държава-членка с цел получаване 
на здравно обслужване на територията 
й.

Държавата-членка на осигуряване е 
тази, която определя здравните грижи, 
за които осигурените лица имат 
право на възстановяване на 
разходите, степента на 
възстановяване и частта, която 
пациентът заплаща, независимо от 
това къде се предоставят.
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Or. en

Обосновка

С това изменение се цели опростяване на параграфа.

Изменение 383
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка

Здравно обслужване, предоставено в 
или от друга държава-членка

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

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, придвижващи се в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване на територията й, или 
желаещи да получат здравно 
обслужване, предоставяно 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 
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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 грижи се заплащат, независимо 
от това къде се предоставят.

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..

Or. nl

Обосновка

Предложението предвижда само механизъм за държавите-членки да ограничат 
изходящия поток от пациенти. Необходимо е да бъде предвиден и обратният 
механизъм, а 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 384
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, придвижващи се в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване на територията й. или 

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, придвижващи се в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване на територията й. или 
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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.

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 държавата-членка на 
местолечение или на осигуреното лице 
разходите, които биха били заплатени 
от нейната система на задължително 
социално осигуряване, ако същите или 
подобни здравни грижи бяха 
предоставени на нейна територия. Ако 
съществуват няколко начина за 
лечение на определена болест или 
нараняване, пациентът има право да 
му се възстановят средствата за 
всички начини на лечение, които са 
изпробвани и тествани в достатъчна 
степен от международната 
медицина, дори ако те не се предлагат 
в държавата-членка на осигуряване на 
пациента.  Ако държава-членка на 
осигуряване откаже 
възстановяването на разходите за 
такова лечение, тя трябва да 
представи медицинска обосновка на 
своето решение. Във всеки случай, 
държавата-членка на осигуряване е тази, 
която определя кои здравни грижи се 
заплащат независимо от това къде се 
предоставят. Държавата-членка на 
осигуряване установява подходящи и 
съгласувани механизми за директно 
заплащане на доставчиците на 
здравни услуги.

Or. en

Обосновка

Ако съществуват няколко начина за лечение на определена болест или нараняване, 
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пациентът следва да има право да му се възстановят средствата за всички начини на 
лечение, които са изпробвани и тествани в достатъчна степен от международната 
медицина, дори ако те не се предлагат в държавата-членка на осигуряване на 
пациента. Това ще даде на пациентите по-големи възможности за получаване на 
лечение, което съответства на тяхното състояние. Освен това държавите-членки и 
Комисията следва заедно да разработят механизми за директно заплащане на 
доставчиците на здравни услуги, за да се избегне необходимостта от авансови 
плащания от страна на пациентите. 

Изменение 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, придвижващи се в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване на територията й или 
желаещи да получат здравно 
обслужване, предоставяно на 
територията на друга държава-членка, 
няма да бъдат възпрепятствани да 
получат такова в друга държава-членка, 
когато въпросното лечение фигурира 
сред обезщетенията, които са 
предвидени в законодателството, 
включително административните 
разпоредби, насоките и кодексите за 
поведение на медицинските професии 
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 нейната система на задължително
социално осигуряване, ако същите или 
подобни здравни грижи бяха 
предоставени на нейна територия. 
Здравни грижи могат да бъдат 
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считани за подобни само ако не 
противоречат на 
законодателството, нормативна 
уредба и кодексите за поведение на 
медицинските професии в 
държавата-членка на осигуряване. 
Във всеки случай, държавата-членка на 
осигуряване е тази, която определя кои 
здравни грижи се заплащат независимо 
от това къде се предоставят.

Or. en

Обосновка

Понякога държавите-членки уреждат медицинските услуги не посредством 
националното законодателство, а посредством административни разпоредби, насоки 
и кодекси за поведение на медицинските професии. Те са задължителни за здравните 
работници в държавите-членки и поради това същите условия следва да бъдат 
валидни в държавите-членки в които пациентът получава лечения. 

Изменение 386
Maria Berger

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, придвижващи се в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване на територията й. или 
желаещи да получат здравно 
обслужване, предоставяно на 
територията на друга държава-членка, 
няма да бъдат възпрепятствани да 
получат такова в друга държава-членка, 
когато въпросното лечение фигурира 
сред обезщетенията, които са 
предвидени в законодателството на 
държавата-членка на осигуряване и на 

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

които осигуреното лице има право. 
Държавата-членка на осигуряване 
възстановява на осигуреното лице 
действителните разходи, възникнали 
от предоставянето на здравни грижи 
в държавата-членка на местолечение. 
Ако съществуват няколко начина за 
лечение на определена болест или 
нараняване, пациентът има право да 
му се възстановят средствата за 
всички начини на лечение, които са 
изпробвани и тествани в достатъчна 
степен от международната 
медицина, дори ако те не са достъпни 
в държавата-членка на осигуряване на 
пациента. Във всеки случай, 
държавата-членка на осигуряване е тази, 
която определя кои здравни грижи се 
заплащат независимо от това къде се 
предоставят.

Or. de

Обосновка

За да се избегне застрашаването на финансовата основа на националните здравни 
системи на държавите-членки по местолечение се калкулират действителните 
разходи, възникнали в държавата-членка по местолечение.

Изменение 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 за проведеното въз основа 
на поставената диагноза обичайно и 
по всички правила лечение в такъв 
размер, в който биха му били 
възстановени за обичайното и по 
всички правила лечение на същата 
диагноза в неговата държава на 
здравно осигуряване. Във всеки случай, 
държавата-членка на осигуряване е тази, 
която определя кои здравни грижи се 
заплащат независимо от това къде се 
предоставят.

Or. de

Обосновка

Здравните услуги в момента не могат да бъдат сравнявани между отделните 
държави. За да се даде изобщо възможност за възстановяване на разходите по 
системата на настоящата директива, пациентът получава разходите за 
специфичното според диагнозата му лечение, както би било обичайно и според всички 
правила в държавата-членка по местолечение. При това размерът на възстановените 
разходи се ограничава върху разходите за лечение, което е обичайно и проведено по 
всички правила, при същата диагноза в държавата-членка на здравно осигуряване на 
пациента 
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Изменение 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, придвижващи се в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване на територията ѝ, 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 
здравните грижи, по отношение на 
които осигуреното лице има право на 
поемане на разходите, както и каква 
част от разходите се възстановява и
каква се поема от осигуреното лице, 
независимо от това къде се предоставят 
тези грижи.

Or. es

Обосновка

Държавата-членка на осигуряване е компетентна да определя не само кои здравни 
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грижи се заплащат (член 6, параграф 1), но също така нивото на възстановяване на 
разходите и частта, която пациентът заплаща във всеки отделен случай.

Изменение 389
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, придвижващи се в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване на територията й. или 
желаещи да получат здравно 
обслужване, предоставяно на 
територията на друга държава-членка, 
няма да бъдат възпрепятствани да 
получат такова в друга държава-членка, 
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 задължителна 
обществена система, ако същите или 
подобни здравни грижи бяха 
предоставени на нейна територия. 
Пациентите имат право да им бъдат 
възстановени дори разходите за 
методи на лечение, които не се 
възстановяват в тяхната собствена 
държава-членка, при условие, че те се 
възстановяват в приемащата 
държава-членка и че са признати от 
международната медицина;

Or. sv
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Обосновка

Държавите-членки трябва да имат право да разработват собствени системи за 
социална сигурност. Обаче методът на лечение, който се използва, за медицинските 
работници често пъти е въпрос на практика и се базира на тяхната подготовка и 
специализация. Това не следва да бъде ръководещо при решението за възстановяване 
на разходите, което следва да зависи от резултатите за пациента. Това не засяга 
степента на възстановяване на разходите, а просто предоставя на пациентите по-
голяма свобода на избора, което е особено важно за пациенти с нови или по-редки 
болести.

Изменение 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, целенасочено 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 
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от това къде се предоставят. от това къде се предоставят.

Or. nl

Изменение 391
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, придвижващи се в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване на територията й (лечение 
по график), или желаещи да получат 
здравно обслужване (лечение по 
график), 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.

Or. it
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Обосновка

Добре е да се уточни, че в този член става въпрос за планирано лечение, поради което 
се осъществява  пътуването в чужбина. 

Изменение 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it
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Обосновка

Терминът "подобни здравни грижи" не обхваща точна действителна ситуация, за 
разлика от "същите здравни грижи". Заличаването на този термин е необходим с цел 
да се избегне всяка двусмисленост. 

Изменение 393
Niels Busk

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Kато сe спазват разпоредбите на 
настоящата директива, и по-специално 
членове 7, 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване гарантира, че осигурените 
лица, придвижващи се в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване на територията ѝ, 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.

Държавата-членка на осигуряване 
може да избере да възстанови 
авансово разходите на осигуреното 
лице, които се поемат от 



AM\762980BG.doc 79/114 PE418.256v01-00

BG

държавата-членка на осигуряване, 
например под формата на ваучер.

Or. da

Обосновка

Здравните услуги на някои държави-членки са основани на принципа на равния и 
свободен достъп на пациентите, за да може да се продължи на тази основа, трябва е 
възможно авансовото плащане на разходите на пациентите, така че те да не трябва 
първо да плащат сами и едва впоследствие да им бъдат възстановени в съответната 
държава. Това би поставило пациентите при равни условия, независимо от 
възможността им за плащане.

Изменение 394
Edite Estrela

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, в 
зависимост от типа здравно 
осигурителна система, се 
възстановяват или поемат т 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, 
като се вземат предвид разпоредбите, 
посочени в предишния параграф 
(процедури за направление).

Or. pt
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Изменение 395
Maria Berger

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка, 
се възстановяват изцяло. Държавите-
членки поемат и другите свързани с 
това разходи, например за 
терапевтично лечение.

Or. de

Изменение 396
Cristina Gutiérrez-Cortines

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. 
Държавите-членки могат да вземат 
решение да покриват други свързани 
разходи, като например за 
терапевтично лечение, при условие че 

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.
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общите разходи не надхвърлят 
цената, платима в държавата-членка 
на осигуряване.

Or. es

Обосновка

Текстът, чието заличаване се предлага, поражда съмнения относно какво се разбира 
под „терапевтично лечение“.

Изменение 397
Marianne Thyssen

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 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.

Or. nl
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Изменение 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка, 
се възстановяват или заплащат от 
социалноосигурителната система на 
държавата-членка на осигуряване в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива, до размера на 
разходите, които биха били поети, ако 
същите или сходни здравни грижи бяха 
предоставени в държавата-членка на 
осигуряване, без да се надхвърля 
действителната цена на предоставеното 
здравно обслужване. Държавите-
членки могат да вземат решение да 
покриват други свързани разходи, 
като разходи за настаняване или 
пътни разходи.

Or. en

Обосновка

В зависимост от начина, по който е организирано здравеопазването, 
възстановяването на разходите за медицински услуги в чужбина може да не е 
задължение на държавата-членка, а например на застрахователен орган.  Ето защо в 
този контекст е по-уместно да се посочва социалноосигурителната система на 
държавата-членка на осигуряване. За да бъдат улеснени пациентите да използват 
здравни услуги в чужбина, държавите-членки следва да могат да покриват и разходи 
за настаняване и път.
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Изменение 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В зависимост от начина, по който е организирано здравеопазването, 
възстановяването на разходите за медицински услуги в чужбина може да не е 
задължение на държавата-членка, а например на застрахователен орган.  Ето защо в 
този контекст е по-уместно да се посочва социалноосигурителната система на 
държавата-членка на осигуряване. За да бъдат улеснени пациентите да използват 
здравни услуги в чужбина, държавите-членки следва да покриват и пътни разходи.

Изменение 400
Linda McAvan

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 

2. Разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка, 
се възстановяват от държавата-членка 
на осигуряване в съответствие с 
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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.

разпоредбите на настоящата директива 
до размера на разходите, които биха 
били поети от държавата-членка на 
осигуряване, ако тези здравни грижи 
бяха предоставени на нейна 
територия, без да се надхвърля 
действителната цена на предоставеното 
здравно обслужване.

Or. en

Обосновка

Фразата "същото или сходно" обслужване е правно неясна и следва да се заличи. 

Изменение 401
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка, 
се възстановяват или заплащат от 
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.

Or. en

Обосновка

Виж по-горе, член 6, параграф 1.
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Изменение 402
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Идентична с обосновката към изменение на параграф 2, за да се гарантира 
последователността на настоящия член. 

Изменение 403
Christofer Fjellner

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 

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 за същото медицинско 
заболяване в държавата-членка на 
осигуряване, без да се надхвърля 
действителната цена на предоставеното 
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предоставеното здравно обслужване. здравно обслужване.

Or. sv

Обосновка

Държавите-членки трябва да имат право да разработват собствени системи за 
социална сигурност. Обаче методът на лечение, който се използва, за медицинските 
работници често пъти е въпрос на практика и се базира на тяхната подготовка и
специализация. Това не следва да бъде ръководещо при решението за възстановяване 
на разходите, което следва да зависи от резултатите за пациента. Това не засяга 
степента на възстановяване на разходите, а просто предоставя на пациентите по-
голяма свобода на избора, което е особено важно за пациенти с нови или по-редки 
болести.

Изменение 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка, 
се възстановяват от държавата-членка 
на осигуряване в съответствие с 
разпоредбите на настоящата директива 
до размера на разходите, които биха 
били поети, ако същите или сходни 
здравни грижи бяха предоставени в 
държавата-членка на осигуряване. Ако 
разходите за предоставените здравни 
грижи са по-високи в държавата-
членка на осигуряване отколкото в 
другата държава-членка, то 
държавата-членка на осигуряване 
внася разликата в солидарен фонд за 
лечение в другите държави-членки. 
Този солидарен фонд за лечение 
предлага помощ на пациентите от 
страните с по-ниски разходи да 
получа пълно възстановяване на 
разходите за лечение в страни, 
където те са по-високи.
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Or. da

Обосновка

Необходимо е въвеждането на схема за предоставяне на по-добри възможности за 
граждани от по-бедните държави-членки да получат лечение в по-богатите 
държави-членки. В противен случай настоящата директива ще постави тези 
граждани в по-лошо положение в сравнение с гражданите на по-богатите държави-
членки, когато последните започнат да се възползват много по-често от здравните 
услуги в по-бедните държави-членки.

Изменение 405
Colm Burke

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

При много лечения е теоретически и практически невъзможно да се определи къде 
свършва лечението и къде започват възстановителните процедури като 
рехабилитацията.  Ето защо е логично да се покрива цялостното лечение на дадено 
заболяване, а не отделни процедури.
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Изменение 406
Evangelia Tzampazi

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Възможните допълнителни 
разходи  при предоставянето на 
медицински услуги на  хора с 
увреждания в друга държава-членка, 
свързани с едно или повече 
увреждания, се покриват от 
държавата-членка на осигуряване в 
съответствие с националното 
законодателство при условие, че тези 
допълнителни разходи са надлежно 
документирани.

Or. en

Обосновка

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border health care. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for health care than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
language interpretation and supported decision-making.

Изменение 407
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Разходите, които биха били 
възстановени за същите или сходни 
здравни грижи в държавата-членка на 
осигуряване се изчисляват по 
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прозрачен и нестандартизиран начин, 
а самото изчисление включва всички 
разходи за здравните грижи, които 
биха били предоставени в държавата-
членка на осигуряване и не бива да се 
ограничават само до променливите 
разходи. Разходите се изчисляват 
също така на съответното 
административно равнище, когато 
държавата-членка на осигуряване има 
децентрализирана система на здравно 
осигуряване.

Or. sv

Обосновка

Разходите за здравни грижи варират в различните държави-членки и 
законодателството трябва да се съобразява с тези различия.

Изменение 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Тези условия може да включват вече 
съществуващи ограничения в някои 
държави-членки относно лечение при 
доставчици, които не са партньори 
по договор, или доставчици извън 
собствения район, когато лечението 
може да бъде предоставено в рамките 
на приемлив от медицинска гледна 
точка срок от доставчици, които са 
партньори по договор или доставчици 
в собствения район.

Or. en

Обосновка

От предложения текст не става ясно кои условия представляват пречка за 
свободното движение на хора. В някои държави-членки вече съществуват 
ограничения за лечение при доставчици на услуги, които не са партньори по договор  
или при доставчици извън собствения район. Забраната на тези ограничения при 
трансграничното здравно обслужване би била намеса в планирането на държавите-
членки и отговорностите им при организирането и предоставянето на здравни услуги, 
съгласно член 152 от Договора.

Изменение 409
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да налага на пациента, желаещ да 
получи здравно обслужване, 
предоставяно в друга държава-членка, 
същите условия, критерии за 
допустимост и регулаторни и 
административни формалности за 
получаване на здравни грижи и 
възстановяване на разходите за 
здравно обслужване като тези, които би 
наложила, ако същите или сходни 
здравни грижи бяха предоставени на 

3. Държавата-членка на осигуряване 
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 като 
тези, които би наложила, ако същите 
или сходни здравни грижи бяха 
предоставени на нейна територия, или 
ако същата или сходна стока би била 
закупена на нейна територия,  
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нейна територия, доколкото тези мерки 
не са дискриминиращи и не 
представляват пречка за свободното 
движение на хора. 

доколкото тези мерки не са 
дискриминиращи и не представляват 
пречка за свободното движение на 
услуги и стоки.

Or. nl

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 410
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да налага на пациента, желаещ да 
получи здравно обслужване, 
предоставяно в друга държава-членка, 
същите условия, критерии за 
допустимост и регулаторни и 
административни формалности, 
независимо от това дали са 
определени на местно, национално 
или регионално равнище,  за 
получаване на здравни грижи и поемане
на разходите за здравно обслужване 
като тези, които би наложила, ако 
съответните здравни грижи бяха 
предоставени на нейна територия, 
доколкото тези мерки не са 
дискриминиращи и не представляват 
пречка за свободното движение на хора, 
услуги и стоки. За целите на 
изпълнението на тези условия, 
критерии или формалности това 
може да включва изискване 
осигуреното лице да бъде оценено от 
работещо в сферата на 
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здравеопазването лице, което 
предоставя услуги в рамките на 
системата за задължително 
социално осигуряване на държавата-
членка на осигуряване, когато такава 
оценка се изисква за достъп до 
услугите на държавата-членка на 
осигуряване.

Or. en

Обосновка

Фразата "същото или сходно" обслужване е правно неясна и следва да се заличи. 
Новият текст цели гарантиране на оценка на пациентите от медицински специалист  
преди търсене на лечение в друга държава-членка.

Изменение 411
John Bowis

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да налага на пациента, желаещ да 
получи здравно обслужване, 
предоставяно в друга държава-членка, 
същите условия, критерии за 
допустимост и регулаторни и 
административни формалности, 
независимо от това дали са 
определени на местно, национално 
или регионално равнище, за получаване 
на здравни грижи и поемане на 
разходите за здравно обслужване като 
тези, които би наложила, ако 
съответните здравни грижи бяха 
предоставени на нейна територия, 
доколкото тези мерки не са 
дискриминиращи и не представляват 
пречка за свободното движение на хора, 
услуги или стоки. Това може да 
включва изискване  осигуреното лице 
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да бъде оценено с цел издаване на 
направление за  доставчик на здравни 
услуги в други държави-членки. 

Or. en

Изменение 412
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавата-членка на осигуряване  
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 здравни грижи 
бяха предоставени на нейна територия, 
доколкото тези мерки не са 
дискриминиращи и не представляват 
пречка за свободното движение на хора.

Or. fr

Обосновка

Уместно е да се засилят разпоредбите на този параграф, за да се избегне всякаква 
дискриминация между пациентите.

Идентична с обосновката към изменение на параграф 2, за да се гарантира 
последователността на настоящия член. 
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Изменение 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да налага на пациента, желаещ да 
получи здравно обслужване, 
предоставяно в друга държава-членка, 
същите условия, критерии за 
допустимост и регулаторни и 
административни формалности, 
включително кодекси за поведение на 
медицинските професии, 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 
са недискриминиращи.

Or. en

Обосновка

Понякога държавите-членки уреждат медицинските услуги не посредством 
националното законодателство, а посредством административни разпоредби, насоки 
и кодекси за поведение на медицинските професии. Те са задължителни за здравните 
работници в държавите-членки и поради това същите разпоредби следва да бъдат 
валидни в държавите-членки в които пациентът получава лечения. Последната част 
на параграф 3 е объркваща защото свободното движение на хора не предполага 
възстановяване на разходи за медицински услуги, които поради някаква причини не се 
възстановяват в държавата-членка на произход. 
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Изменение 414
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да налага на пациента, желаещ да 
получи здравно обслужване, 
предоставяно в друга държава-членка, 
същите условия, критерии за 
допустимост и регулаторни и 
административни формалности за 
получаване на здравни грижи и 
възстановяване на разходите за здравно 
обслужване като тези, които би 
наложила, ако съответните здравни 
грижи бяха предоставени на нейна 
територия, доколкото тези мерки не са 
дискриминиращи и не представляват 
пречка за свободното движение на хора. 
За целите на изпълнението на тези 
условия, критерии или формалности 
това може да включва изискване 
осигуреното лице да бъде оценено от 
работещо в сферата на 
здравеопазването лице, което 
предоставя услуги в рамките на 
системата за задължително 
социално осигуряване на държавата-
членка на осигуряване.

Or. en

Обосновка

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested deleting the wording “same or similar”.

In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health 
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be extension of the range of entitlements from the system of the Member State of 
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affiliation.

Изменение 415
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да налага на пациента, желаещ да 
получи здравно обслужване, 
предоставяно в друга държава-членка, 
същите условия, критерии за 
допустимост и регулаторни и 
административни формалности за 
получаване на здравни грижи и 
възстановяване на разходите за здравно 
обслужване като тези, които би 
наложила, ако 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, стоки или услуги.

Or. sv

Обосновка

Съответната съдебна практика на Съда на Европейските общности се базира на 
свободното движение на хора, стоки и услуги. Затова следва да де добавят тези два 
принципа.

Изменение 416
Miroslav Mikolášik

Предложение за директива
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 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. Настоящата 
директива не засяга националното 
законодателство и разпоредби в 
областта на репродуктивното 
лечение.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива не трябва да засяга националното законодателство в 
областта на репродуктивното лечение.

Изменение 417
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки гарантират, 
че на лекарите и доставчиците на 
здравни услуги, които работят като 
партньори по договор със 
съответните национални системи на 
здравеопазване или със съответните 
системи за задължително социално 
осигуряване, е забранено да лекуват на 
частни начала пациенти от друга 
държава-членка  или да изискват от 
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тях пряко заплащане в брой в 
случаите, когато пациентът може да 
докаже своя статут на осигурено 
лице по съответната система за 
задължително социално осигуряване 
на съответната държава-членка на 
осигуряване с Европейска 
здравноосигурителна карта и 
формуляр Е-112.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 418
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящата директива не 
задължава доставчиците на здравни 
услуги да предоставят здравни услуги 
на осигурено лице от друга държава-
членка или да дават приоритет на 
предоставянето на здравни услуги на 
осигурено лице от друга държава 
членка в ущърб на пациент с подобни 
клинични нужди, който е осигурено 
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лице от държавата-членка на 
местолечение. 

Or. en

Обосновка

Може да се окаже необходимо държавите-членки да въведат временен механизъм, 
който да служи като "предпазна клапа" при рязко покачване на търсенето на здравни 
услуги от пациенти от други страни, така че доставчиците да могат да се справят с 
потоците от пациенти. Това се отнася само за планираните здравни услуги, докато 
случаите, когато необходимостта от медицинска помощ е възникнала по време на 
посещение в друга страна са регулирани от Регламент 1408/71 и няма да бъдат 
повлияни от това изменение.

Изменение 419
John Bowis

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. За целите на разпоредбите на 
настоящия параграф, държавите-
членки разполагат с механизъм за 
изчисляване на разходите, които следва 
да бъдат поети 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.

Or. en
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Изменение 420
Maria Berger

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки трябва да 
разполагат с механизъм за изчисляване 
на разходите, които следва да бъдат 
възстановявани на осигуреното лице от 
системата за задължително социално 
осигуряване, за здравно обслужване, 
предоставено на територията на друга 
държава-членка. Този механизъм се 
базира на предварително известни 
обективни, недискриминиращи 
критерии.

Or. de

Изменение 421
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да 
разполагат с механизъм за изчисляване 
на разходите, които следва да бъдат 
възстановявани на осигуреното лице от 
системата за задължително социално 
осигуряване, за здравно обслужване, 
предоставено на територията на друга 
държава-членка. Този механизъм се 
базира на предварително известни 
обективни, недискриминиращи 

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

разходите, възстановявани по този 
механизъм са с размер не по-нисък от 
размера, който щеше да бъде поет ако 
същите или сходни здравни грижи бяха 
предоставени на територията на 
държавата-членка на осигуряване.

Or. sv

Обосновка

Здравеопазването в няколко държави-членки се базира на модела "обезщетения в 
натура" и затова те обикновено не възстановяват разходите за здравни услуги чрез 
системата за социална сигурност. Затова текстът следва да се формулира по-
неутрално, като се вземат предвид различните системи в държавите-членки. Вж. 
също изменението към параграф 1.

Изменение 422
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

По наше мнение втората част от второто изречение на член 6, параграф 4, който 
определя възстановяването в съответствие с вътрешните правила на дадена 
държава като правило без изключения, противоречи на разпоредбата на член 6, 
параграф 2, създаден в съответствие с практиката на Съда на европейските 
общности, според която възстановената сума не бива да надхвърля действително 
направените разходи за получените здравни грижи.

Изменение 423
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки трябва да 
разполагат с механизъм за изчисляване 
на разходите, които следва да бъдат 
възстановявани на осигуреното лице от 
системата за задължително социално 
осигуряване, за здравно обслужване, 
предоставено на територията на друга 
държава-членка. Този механизъм се 
базира на предварително известни 
обективни, недискриминиращи 
критерии, а разходите, възстановявани 
по този механизъм са с размер не по-
нисък от размера, който щеше да бъде 
поет ако същите здравни грижи бяха 
предоставени на територията на 
държавата-членка на осигуряване, в 
съответствие с разпоредбите, 
съдържащи се в параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Идентична с обосновката към изменение на параграф 2, за да се гарантира 
последователността на настоящия член.  Необходимо е да се потвърди, че 
възстановяването на разходите не може да надвишава цената на полученото здравно 
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обслужване. 

Изменение 424
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавата-членка на 
местолечение разполага с механизъм 
за изчисляване на действителната 
цена на лечението за пациенти, 
които не са социално осигурени в тази 
държава-членка. 

Or. nl

Обосновка

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Изменение 425
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

държавата-членка на осигуряване за 
прилагане на общностните разпоредби 
относно защитата на личните данни, и 
по-специално Директиви 95/46/ЕО и 
2002/58/ЕО .

Or. en

Обосновка

Пациентите следва да имат право на достъп до медицинските си досиета, особено 
когато търсят последващо лечение в собствената си страна след лечение в чужбина. 
Това медицинско досие следва да бъде предоставено от медицинския специалист, 
лекувал пациента и според разпоредбите и условията на държавата-членка по 
осигуряване.

Изменение 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Пациентите трябва да имат достъп до здравните си досиета, но доставчикът на 
здравни услуги следва да осигури този достъп в съответствие с условията на 
държавата-членка на осигуряване на пациентите.
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Изменение 427
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Осигуряват необходимите
средства с оглед предоставянето на 
висококачествени спешни медицински 
услуги на европейските граждани, 
пострадали при злополуки в други 
държави-членки.

Or. fr

Обосновка

От значение е стандартите за качество да обхващат също така спешните 
медицински услуги.

Изменение 428
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Предприемат се необходимите 
мерки, за да се даде възможност на 
европейски граждани, които са 
претърпят злополуки или  се 
нуждаят от спешна медицинска 
помощ в други държави-членки, да 
получат висококачествена спешна 
медицинска помощ.

Or. de
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Обосновка

Сътрудничеството следва да не се ограничава само до злополуките, а и върху други 
спешни медицински случаи. 

Изменение 429
Kathy Sinnott

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Следва да се предвидят специални 
разпоредби за предоставянето на 
висококачествена спешна медицински 
помощ на европейските граждани, 
пострадали при злополуки в друга 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Очевидно е, че при злополуки (или бедствия) здравните грижи следва да се 
предоставят при минимални административни процедури за предварително 
одобрение. 

Необходимостта от своевременна реакция при извънредни ситуации в пограничните 
райони ще изисква широко сътрудничество между държавите-членки и между 
техните медицински служби за спешна помощ на регионално равнище.  В тези 
ситуации парамедиците играят важна роля.

Изменение 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Без да се засягат разпоредбите на 
членове 8 и 9, държавата-членка на 
осигуряване не поставя 
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възстановяването на разходите за 
здравни грижи, предоставени в друга 
държава-членка, в зависимост от 
получаването на предварително 
одобрение.

Or. es

Обосновка

Целта е привеждане в съответствие със съдебната практика по отношение на 
неограничаването на свободното движение на гражданите чрез прилагане на общия 
принцип, че не е необходимо предварително одобрение, както и с условията по 
отношение на случаите на предоставяне на здравно обслужване, посочени в член 8.

Изменение 431
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавата-членка на 
местолечение не се задължава да 
приема пациенти от друга държава-
членка или да им дава предимство за 
сметка на пациенти, нуждаещи се от 
подобни медицински услуги, които са 
осигурени в държавата-членка на 
местолечение и които в резултат на 
това е вероятно да попаднат в списък 
на чакащи. 

Or. nl

Обосновка

В Белгия понастоящем входящият поток от пациенти е сравнително голям. По тази 
причина съществуват значителни опасения, че пациенти, застраховани в Белгия биха 
попаднали в списък на чакащи поради разрастването на трансграничното здравно 
обслужване. Този проблем се споменава в съображение 12, но няма съответствие в
действителните членове на предложението, докато много мерки са предвидени за 
справяне с прекалено голям изходящ поток от пациенти . Изменението предлага 
решение за проблеми, които евентуално биха възникнали вследствие на нарастване на 
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входящия поток от пациенти. 

Изменение 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Разпоредбите на настоящата 
глава не засягат сключването на 
трансгранични договорни 
споразумения за планирано здравно 
обслужване.

Or. en

Обосновка

Важно е да се уточни, че тези разпоредби не възпрепятстват сключването на 
трансгранични договорни споразумения за планирано здравно обслужване. При 
наличието на такива договорни споразумения, страните по договора следват 
правилата относно координацията на социалното осигуряване или прилагат 
специфични правила и тарифи, определени чрез преговори между договарящите се 
страни. 

Изменение 433
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. На държавата-членка на 
местолечение се възстановяват 
всички действителни разходи 
(пълните разходи) за лечението.

Or. en



AM\762980BG.doc 109/114 PE418.256v01-00

BG

Обосновка

Добавянето на нов параграф 6 (5а) допринася за финансовата стабилност и за 
услугите, предоставяни в рамките на системата на здравеопазване на държавата-
членка, в която се провежда лечението, като гарантира че всички разходи  на 
държавата-членка на местолечение ще бъдат възстановени. Когато 
възстановяването е под равнището на действителните разходи за лечението, 
пациентът може да плати част от цената за лечението.

Изменение 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се

Извънболнични грижи

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.

Or. es

Обосновка

В съответствие с предложеното изменение за въвеждане на член 6, параграф 5а 
(нов).
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Изменение 435
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се

Извънболнични грижи

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.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 436
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата-членка на осигуряване не Държавата-членка на осигуряване не 
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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.

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 стока, свързана 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.

Or. nl

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 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавата-членка на осигуряване не 
може да налага условие за 
предварително одобрение за 
възстановяването на разходи за 
извънболнични грижи, предоставени на 
територията на друга държава-членка, 
когато разходите за тези грижи.

Всеки пациент, който получава 
извънболнични грижи в друга 
държава-членка, съобщава за 
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предоставената грижа на системата 
за социална сигурност на своята 
държава-членка на осигуряване преди 
заминаването си, за да получи 
посочените грижи.  Той декларира 
също, че е получил информация 
относно получените здравни услуги, в 
съответствие с член 10 на 
настоящата директива.
Ако известието за получаването на 
извънболнични здравни грижи в друга 
държава-членка не е придружена от 
тази декларация, системата за 
социална сигурност на държавата-
членка на осигуряване проверява дали 
пациентът е предприел, преди 
заминаването си, стъпки за 
получаване на цялата необходима 
информация относно получаването 
на извънболнични грижи в друга 
държава-членка.  

Or. fr

Обосновка

Идентична с обосновката на изменението към съображение 29. 

Изменение 438
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 
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нейната система за социална сигурност. нейната система за социална сигурност. 
Ако националното законодателство 
на държавата-членка на осигуряване 
обвързва финансирането на здравните 
грижи за осигурените пациенти като 
използва здравните грижи на 
местонахождението на публично 
финансирания доставчик на здравни 
услуги, държавата-членка на 
осигуряване се задължава да 
възстанови само разходите за 
предоставени грижи в държавата-
членка на местолечение, което 
пациентът е получил при същите 
условия като осигурените лица в 
държавата-членка на местолечение.

Or. hu

Обосновка

Ако даден осигурител в държавата-членка на осигуряване е задължен да възстановява 
разходи за лечение, получено в държава-членка на местолечение от доставчик, който 
не се финансира публично, т.е. не е в системата на здравното осигуряване, пациентът 
може да не получи възстановени суми в държавата-членка на осигуряване за лечение 
от доставчик, който не е публично финансиран. Все пак, ако пациентът получи 
такова лечение в друга държава-членка, държавата-членка на осигуряване следва да 
бъде задължена да възстановява разходите по такова лечение.

Изменение 439
Kathy Sinnott

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Извънболничното лечение следва да 
включва алтернативно лечение, 
когато то е разрешено в държавата-
членка на осигуряване. 

Or. en
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Обосновка

Когато държавата-членка на осигуряване предлага алтернативно медицинско 
лечение, заплащано от държавата, като например билколечение, хомеопатия, 
остеопатия, акупресура и др., настоящата директива следва да предвижда 
възстановяване на разходите, когато пациентът се лекува при квалифициран 
специалист в друга държава-членка. 
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