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Изменение 116Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Пациентът може да избере кой 
механизъм предпочита, но във всеки 
случай когато прилагането на 
регламент № 1408/71 е по-
благоприятно за пациента, 
последният не може да бъде лишен 
от правата, гарантирани от този 
регламент.

заличава се

Or. es

Обосновка

Ако пациентите, ползващи трансгранично лечение, имат права, различни от тези в 
страната си, това би могло да породи вътрешно напрежение и една двойствена 
система.

Изменение 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Пациентът може да избере кой 
механизъм предпочита, но във всеки 
случай когато прилагането на 
регламент № 1408/71 е по-
благоприятно за пациента, 
последният не може да бъде лишен 
от правата, гарантирани от този 
регламент.

заличава се

Or. es
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Обосновка

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Изменение 118
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Пациентът може да избере кой 
механизъм предпочита, но във всеки 
случай когато прилагането на 
регламент № 1408/71 е по-
благоприятно за пациента, 
последният не може да бъде лишен 
от правата, гарантирани от този 
регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

To apply and implement the case law of European Court Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.
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Изменение 119
Anne Ferreira

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Пациентът може да избере кой 
механизъм предпочита, но във всеки 
случай когато прилагането на 
регламент № 1408/71 е по-благоприятно 
за пациента, последният не може да
бъде лишен от правата, гарантирани от 
този регламент.

(23) Във всеки случай когато 
прилагането на Регламент № 1408/71 е 
по-благоприятно за пациента, 
последният  не може да бъде лишен от 
правата, гарантирани от този регламент.

Or. fr

Обосновка

На теория и по същество, пациентът следва да има възможността да направи 
подобен избор, но гарантирането на този избор изисква инвестиции в областта на 
информацията, за да може тя да е изчерпателна и постоянно актуализирана в реално 
време, което е невъзможно. Следователно тази възможност за избор е привидна и 
пациентът не е в състояние да направи осведомен избор.

Изменение 120
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(24) Пациентът не трябва в никакъв 
случай да извлича финансови облаги от 
здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка или от 
закупуването в друга държава-членка 
на стоки, свързани със 
здравеопазването. Поради това
покриването на разходите следва да 
бъде ограничено до размер на 
действително възникналите разходи.
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Or. nl

Обосновка

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

Изменение 121
Maria Berger

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(24) Пациентът не трябва в никакъв 
случай да извлича финансови облаги от 
здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка и поради това 
покриването на разходите следва да 
бъде ограничено до размер на 
действителните разходи за получени 
здравни грижи. Въпреки това, 
държавите-членки следва също да 
поемат други свързани със 
здравеопазването разходи, като 
например за терапевтично лечение;

Or. de

Изменение 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Пациентът не трябва в никакъв 
случай да извлича финансови облаги от 
здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка и поради това 
покриването на разходите следва да 

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

бъде ограничено до размер на 
действителните разходи за получени 
здравни грижи. Държавите-членки 
могат да вземат решение да покриват 
други свързани разходи, като 
например за път, настаняване или 
терапевтично лечение, при условие че 
общите разходи не надхвърлят 
сумата, платима в държавата-членка 
на осигуряване.

Or. en

Обосновка

За да бъдат улеснени пациентите да използват здравни услуги в чужбина, 
държавите-членки следва да могат да покриват, inter alia, разходите за настаняване 
и път.

Изменение 123
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE418.320v01-00 8/83 AM\763902BG.doc

BG

Or. nl

Обосновка

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

Изменение 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(25) Настоящата директива също не 
цели и да създаде права за 
възстановяване на лечение в друга 
държава-членка, ако това лечение не е 
включено сред социалните придобивки, 
предоставени от законодателството на 
държавата-членка на осигуряване на 
пациента, нито да измени условията 
за такива права, ако тези условия са 
включени в националното 
законодателство на държавата-
членка на осигуряване. По същия 
начин, настоящата директива не 
възпрепятства държавите-членки да 
разширят схемите си за обезщетения в 
натура, така че да включат здравно 
обслужване, предоставено в друга 
държава-членка в съответствие с 
нейните разпоредби.

Or. es

Обосновка

Съгласно член 152 от Договора за ЕО правомощията относно организирането на 
здравните услуги принадлежат на държавите-членки.
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Изменение 125
Linda McAvan

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(25) Настоящата директива отчита, че 
правото на лечение не винаги се 
определя от държавите-членки на 
национално равнище и че държавите-
членки могат така да организират 
собствените си системи на 
здравеопазване и социална сигурност, 
че правото на лечение да се определя 
на регионално или местно равнище.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение отчита системите на здравеопазване, които не са 
организирани на национално равнище.

Изменение 126
John Bowis

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Настоящата директива също не 
цели и да създаде права за 
възстановяване на лечение в друга 
държава-членка, ако това лечение не е 
включено сред социалните придобивки, 
предоставени от законодателството на 

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

държавата-членка на осигуряване на 
пациента. По същия начин, настоящата 
директива не възпрепятства държавите-
членки да разширят схемите си за 
обезщетения в натура, така че да 
включат здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка в 
съответствие с нейните разпоредби. 
Настоящата директива отчита, че 
правото на лечение не винаги се 
определя от държавите-членки на 
национално равнище и че държавите-
членки могат така да организират 
собствените си системи на 
здравеопазване и социална сигурност, 
че правото на лечение да се определя 
на регионално или местно равнище.

Or. en

Обосновка

Системите и процедурите за определяне на права варират между държавите-членки 
и това следва да се отчита в текстовете.

Изменение 127
Iles Braghetto

Предложение за директива
Съображение 25 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Настоящата директива 
отчита, че правото на лечение не 
винаги е установено от държавите-
членки на национално равнище и че не 
всички държави-членки имат 
определен списък с услуги, които 
предоставят или не предоставят. 
Държавите-членки трябва да запазят 
правото да организират своите 
системи на здравеопазване и социална 
сигурност по такъв начин, че 
възможността да се осигурят 
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различни видове лечения и правото на 
това лечение да може да се 
установява на регионално и местно 
равнище.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Настоящата директива не 
предвижда нито прехвърляне на 
социалноосигурителни права между 
държавите-членки, нито каквато и 
да е друга координация на схемите за 
социална сигурност. Единствената 
цел на разпоредбите относно 
предварителното одобрение и 
възстановяването на разходите за 
здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка, е да се направи 
възможно упражняването на 
свободата на предоставяне и ползване 
на здравно обслужване от 
пациентите и доставчиците на 
здравно обслужване и да се премахнат 
неоснователните пречки пред тази 
основна свобода в държавата-членка 
на осигуряване на пациента. 
Следователно, директивата зачита 
изцяло различията, които

заличава се
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съществуват между националните 
системи за здравеопазване и 
задълженията на държавите-членки 
да организират и предоставят 
здравни услуги и медицински грижи.

Or. es

Обосновка

Следва да се отчита, че в държавите-членки с публично здравеопазване пациентът не 
може да има пълна свобода на избор, а трябва да се подчинява на установените 
разпоредби за предоставяне на здравни услуги.  Не и когато предоставянето на 
здравни услуги е частно. 

Изменение 129
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Настоящата директива не 
предвижда нито прехвърляне на 
социалноосигурителни права между 
държавите-членки, нито каквато и 
да е друга координация на схемите за 
социална сигурност. Единствената 
цел на разпоредбите относно 
предварителното одобрение и 
възстановяването на разходите за 
здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка, е да се направи 
възможно упражняването на 
свободата на предоставяне и ползване 
на здравно обслужване от 
пациентите и доставчиците на 
здравно обслужване и да се премахнат 
неоснователните пречки пред тази 
основна свобода в държавата-членка 
на осигуряване на пациента. 
Следователно, директивата зачита 
изцяло различията, които 
съществуват между националните 

заличава се
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системи за здравеопазване и 
задълженията на държавите-членки 
да организират и предоставят 
здравни услуги и медицински грижи.

Or. en

Обосновка

To apply and implement the case law of European Court Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.

Изменение 130
Linda McAvan

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Настоящата директива не 
предвижда нито прехвърляне на 
социалноосигурителни права между 
държавите-членки, нито каквато и да е 
друга координация на схемите за 
социална сигурност. Единствената цел 
на разпоредбите относно 
предварителното одобрение и 
възстановяването на разходите за 
здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка, е да се направи 
възможно упражняването на 
свободата на предоставяне и ползване 
на здравно обслужване от 
пациентите и доставчиците на 
здравно обслужване и да се премахнат 
неоснователните пречки пред тази 
основна свобода в държавата-членка 
на осигуряване на пациента. 

(26) Настоящата директива не 
предвижда нито прехвърляне на 
социалноосигурителни права между 
държавите-членки, нито каквато и да е 
друга координация на схемите за 
социална сигурност. Директивата също 
така зачита изцяло различията, които 
съществуват между националните 
системи за здравеопазване, и 
задълженията на държавите-членки да 
организират и предоставят здравни 
услуги и медицински грижи.
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Следователно, директивата зачита 
изцяло различията, които съществуват 
между националните системи за 
здравеопазване и задълженията на 
държавите-членки да организират и 
предоставят здравни услуги и 
медицински грижи.

Or. en

Обосновка

Изменението цели да съгласува по-тясно настоящото съображение с члена, който се 
отнася до предварителното одобрение.  

Изменение 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Настоящата директива не 
предвижда нито прехвърляне на 
социалноосигурителни права между 
държавите-членки, нито каквато и да е 
друга координация на схемите за 
социална сигурност. Единствената цел 
на разпоредбите относно 
предварителното одобрение и 
възстановяването на разходите за 
здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка, е да се направи 
възможно упражняването на 
свободата на предоставяне и ползване 
на здравно обслужване от 
пациентите и доставчиците на 
здравно обслужване и да се премахнат 
неоснователните пречки пред тази 
основна свобода в държавата-членка 
на осигуряване на пациента. 
Следователно, директивата зачита 
изцяло различията, които съществуват 
между националните системи за 

(26) Настоящата директива не 
предвижда нито прехвърляне на 
социалноосигурителни права между 
държавите-членки, нито каквато и да е 
друга координация на схемите за 
социална сигурност. Следователно, 
директивата зачита изцяло различията, 
които съществуват между националните 
системи за здравеопазване, и 
задълженията на държавите-членки да 
организират и предоставят здравни 
услуги и медицински грижи.
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здравеопазване и задълженията на 
държавите-членки да организират и 
предоставят здравни услуги и 
медицински грижи.

Or. en

Изменение 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Настоящата директива не 
предвижда нито прехвърляне на 
социалноосигурителни права между 
държавите-членки, нито каквато и да е 
друга координация на схемите за 
социална сигурност. Единствената цел 
на разпоредбите относно 
предварителното одобрение и 
възстановяването на разходите за 
здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка, е да се направи 
възможно упражняването на 
свободата на предоставяне и ползване 
на здравно обслужване от 
пациентите и доставчиците на 
здравно обслужване и да се премахнат 
неоснователните пречки пред тази 
основна свобода в държавата-членка 
на осигуряване на пациента. 
Следователно, директивата зачита 
изцяло различията, които съществуват 
между националните системи за 
здравеопазване и задълженията на 
държавите-членки да организират и 
предоставят здравни услуги и 
медицински грижи.

(26) Настоящата директива не 
предвижда нито прехвърляне на 
социалноосигурителни права между 
държавите-членки, нито каквато и да е 
друга координация на схемите за 
социална сигурност. Следователно, 
директивата зачита изцяло различията, 
които съществуват между националните 
системи за здравеопазване, и 
задълженията на държавите-членки да 
организират и предоставят здравни 
услуги и медицински грижи.

Or. en
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Обосновка

Проектът за директива трябва да изясни правилата за ползване на здравно 
обслужване в чужбина от отделни пациенти, а не да улесни свободното движение на 
услуги.

Изменение 133
Åsa Westlund

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. sv

Изменение 134
Stefano Zappalà

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(27) Настоящата директива установява 
също и правото за пациента да получава 
в държавата-членка, където се 
предоставя здравното обслужване,
всеки лекарствен продукт, разрешен за 
продажба в държавата-членка на 
предоставяне на здравното обслужване, 
дори и той да не е разрешен за продажба 



AM\763902BG.doc 17/83 PE418.320v01-00

BG

получаването на ефикасно лечение в
друга държава-членка.

в държавата-членка на осигуряване, тъй 
като това е неизменна част от 
получаването на ефикасно лечение в 
друга държава-членка.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба означава, че при определени обстоятелства може да се наложи да се 
достави на пациента лекарствен продукт, който не е разрешен в държавата-членка 
на осигуряване. В такъв случай разпоредбата не е съгласувана с член 14, параграф 1 
относно признаването на рецепти (който се отнася единствено до продукти, 
разрешени за продажба в държавата-членка на издаване на рецептата) и при всички 
случаи би била необходима промяна във фармацевтичното законодателство на ЕС 
(член 6 от Директива 2001/83). 

Изменение 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Съгласно член 6 от Директива 2001/83/ЕО лекарствени продукти могат да се пускат 
на пазара само в държавата-членка, в която са били разрешени. Такива национални 
разрешения все още заемат по-голям дял на пазара на лекарствени продукти в 
сравнение с централните, европейски разрешения съгласно Регламент (ЕО) № 
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726/2004. Трябва да се посочи, че изискванията за издаване на разрешение в 
държавата-членка на лечение не могат да бъдат заобикаляни от тази директива. 

Изменение 136
Linda McAvan

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(27) Настоящата директива установява 
също и правото за пациента да получава 
всеки лекарствен продукт, разрешен за 
продажба в държавата-членка на 
предоставяне на здравното обслужване, 
дори и той да не е разрешен за продажба 
в държавата-членка на осигуряване, тъй 
като това е неизменна част от 
получаването на ефикасно лечение в 
друга държава-членка. Това не 
накърнява правото на държавите-
членки да организират системите си 
на здравеопазване и социална 
сигурност, нито пък приложимите в 
държавата-членка на осигуряване 
правила по отношение на 
възстановяване на разходите за 
лекарствени продукти.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели да изясни, че държавата-членка на осигуряване не е 
задължена да възстанови разходите на пациентите, когато получават в държавата-
членка на лечение лекарствен продукт, неразрешен в държавата-членка на 
осигуряване.



AM\763902BG.doc 19/83 PE418.320v01-00

BG

Изменение 137
Dorette Corbey

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите-членки могат да запазят 
общите условия, критериите за 
допустимост и регулаторните и 
административните формалности за 
ползване на здравно обслужване и 
възстановяване на разходите за здравно 
обслужване, като например изискването 
за преглед при общопрактикуващ лекар 
преди преглед при специалист или 
преди получаването на болнични грижи, 
а също и във връзка с пациенти, 
търсещи здравно обслужване в друга 
държава-членка, в случай че тези 
условия са необходими, 
пропорционални на целта и не са 
произволни и дискриминиращи. Така 
например е целесъобразно да се изисква 
гореспоменатите общи условия и 
формалности да се прилагат по 
обективен, прозрачен и 
недискриминиращ начин и да са 
предварително известни, да се 
основават предимно на лекарски 
наблюдения и да не налагат 
допълнителна тежест на пациентите, 
търсещи здравно обслужване в друга 
държава-членка, в сравнение с 
пациентите, лекувани в собствената им 
държава-членка на осигуряване, както и 
решенията да се вземат възможно най-
бързо. Това не засяга правото на 
държавите-членки да предвиждат 
критерии или условия за предварително 
разрешение в случай на пациенти, които 
търсят здравни грижи в държавата-
членка на осигуряване.

(28) Държавите-членки могат да запазят 
общите условия, критериите за 
допустимост и регулаторните и 
административните формалности за 
ползване на здравно обслужване и 
възстановяване на разходите за здравно 
обслужване, като например изискването 
за преглед при общопрактикуващ лекар 
преди преглед при специалист или 
преди получаването на болнични грижи, 
а също и във връзка с пациенти, 
търсещи здравно обслужване в друга 
държава-членка, в случай че тези 
условия са необходими, 
пропорционални на целта и не са 
произволни и дискриминиращи. Така 
например е целесъобразно да се изисква 
гореспоменатите общи условия и 
формалности да се прилагат по 
обективен, прозрачен и 
недискриминиращ начин и да са 
предварително известни, да се 
основават предимно на лекарски 
наблюдения и да не налагат 
допълнителна тежест на пациентите, 
търсещи здравно обслужване в друга 
държава-членка, в сравнение с 
пациентите, лекувани в собствената им 
държава-членка на осигуряване, както и 
решенията да се вземат възможно най-
бързо. Това не засяга правото на 
държавите-членки да предвиждат 
критерии или условия отнасящи се до
изключения от предварително 
разрешение в случай на пациенти, които 
търсят здравни грижи в държавата-
членка на осигуряване.

Or. nl
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Обосновка

Вследствие на привеждането в съответствие с член 8, параграф 3.

Изменение 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(29) Всяка здравна грижа, която не се 
разглежда като болнична в съответствие 
с разпоредбите на настоящата директива 
и законодателството на държавата-
членка на осигуряване, следва да се 
счита за извънболнична грижа. В 
светлината на съдебната практика на
Съда на Европейските общности 
относно свободното движение на 
услуги, целесъобразно е да не се 
въвежда изискване за предварително 
одобрение за възстановяване на разходи 
от системата за задължително 
социално осигуряване на държавата-
членка на осигуряване за
извънболнични грижи, предоставени в 
друга държава-членка. При все това, 
предоставянето на извънболнични 
грижи в друга държава-членка изисква 
пациентът да уведоми системата за 
социална сигурност на държавата-
членка на осигуряване, като това 
уведомление е придружено от 
декларация, че пациентът е получил 
цялата необходима информация 
преди своето заминаване за другата 
държава-членка, в която ще бъдат 
предоставени грижите. Тази 
разпоредба не поставя под въпрос 
принципа за автоматично 
предоставяне на одобрение за 
извънболнични грижи.

Or. fr
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Обосновка

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

Изменение 139
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) Определението за болнични грижи 
трябва да остане в рамките на 
правната компетентност на 
държавите-членки. Това гарантира, 
че при квалифицирана конкуренция, 
по-нататъшното специализирано 
развитие може да бъде включено в 
системата (т.е. че поемането на 
повече и по-сложни задачи от 
усъвършенствана технология, 
например операции в неболничната 
сфера, продължава да е възможно). 
Конкретното разграничение между 
хоспитализиране и неболнични грижи 
ще се прави въз основа на практиката 
на лечение на пациенти в страната 
на предоставяне при обичайно 
развитие на събитията. Ако 
възникнат значителни различия 
между трансгранични популации 
пациенти, Комисията има 
непосредствено право да се намеси и 
да предприеме коригиращи действия 
посредством орган, който следва да 
бъде създаден.
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процедурата по комитология редовно 
актуализиран списък на тези видове 
лечение.

Or. de

Изменение 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) Липсва единно за здравните 
системи на всички държави-членки на 
Общността общо определение за 
болнични грижи, поради което 
различията в тълкуването биха могли да 
представляват пречка за свободата на 
пациентите да ползват здравни услуги. 
С оглед на преодоляването на това 
препятствие е необходимо да се осигури 
общо определение за болнична и 
специализирана грижа. Болнични 
грижи най-общо са грижите, изискващи 
настаняване на пациента в болнично 
заведение с поне една нощ престой. 
Също така се оказва целесъобразно 
някои други видове лечение да бъдат 
обхванати от същата система, ако те 
изискват високо специализирана и 
разходоинтензивна медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване (напр. високо технологични 
скенери, използвани за диагностика) 
или пък включват видове лечение, 
представляващи особен риск за 
пациентите или населението (напр. 
лечение на сериозни заразни болести). 
Всяка държава-членка на осигуряване 
съставя списък на тези видове лечение, 
за които се поемат разходите от 
нейната система за социална 
сигурност. Въпросният списък следва 
да бъде публикуван и не следва да се 



AM\763902BG.doc 23/83 PE418.320v01-00

BG

явява несъразмерно препятствие.

Or. fr

Обосновка

Тъй като първоначалното предложение признава разликите между държавите-членки 
в областта на поемането на разходите за грижите от системите за социална 
сигурност, не изглежда уместно списъкът от болнични грижи да бъде определен чрез 
процедурата по комитология, още повече че това е от компетентността на 
държавите-членки по силата на принципа на субсидиарност. При все това трябва да 
бъдат определени общи критерии.

Изменение 141
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) Липсва единно за здравните 
системи на всички държави-членки на 
Общността определение за болнични 
грижи. Отговорност за приемането на 
тези определения носят държавите-
членки. Болнични грижи най-общо са 
грижите, изискващи настаняване на 
пациента в болнично заведение с поне 
една нощ престой. Въпреки това може 
да се окаже целесъобразно да се 
разгледат като болнични грижи и някои 
други видове лечение, ако те изискват 
високо специализирана и 
разходоинтензивна медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване (напр. високо технологични 
скенери, използвани за диагностика) 
или пък включват видове лечение, 
представляващи особен риск за 
пациентите или населението (напр. 
лечение на сериозни заразни болести).
Определението може да се прилага и 
по отношение на същото здравно 
обслужване, което съгласно 
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пациентите или населението (напр. 
лечение на сериозни заразни болести). 
Комисията специално съставя 
посредством процедурата по 
комитология редовно актуализиран 
списък на тези видове лечение.

концепцията за предоставяне в 
държавата-членка на осигуряване 
предвижда планирана 
инфраструктура по други 
съображения.

Or. de

Обосновка

Настоящото изменение съответства на  изменението, внесено от същия автор за 
член 8, параграф 1. Предложеното определение на болничните и специализираните 
грижи е твърде тясно. В Германия то не би обхванало нито частично 
стационарните, нито амбулаторните болнични грижи, нито грижите за душевно 
болни пациенти в клиники с дневен престой. Правомощието да се дава определение за 
болнични грижи, изискващи планиране, е от компетентността единствено на 
държавите-членки.

Изменение 142
Linda McAvan

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Липсва единно за здравните 
системи на всички държави-членки на 
Общността определение за болнични 
грижи, поради което различията в 
тълкуването биха могли да 
представляват пречка за свободата на 
пациентите да ползват здравни услуги. 
С оглед на преодоляването на това 
препятствие е необходимо да се осигури 
минимално общностно определение за 
болнична грижа. Болнични грижи най-
общо са грижите, изискващи 
настаняване на пациента в болнично 
заведение с поне една нощ престой. 

(30) Липсва единно за здравните 
системи на всички държави-членки на 
Общността определение за болнични 
грижи, поради което различията в 
тълкуването биха могли да 
представляват пречка за свободата на 
пациентите да ползват здравни услуги. 
С оглед на преодоляването на това 
препятствие е необходимо да се осигури 
минимално общностно определение за 
болнична грижа. Болнични грижи най-
общо са грижите, изискващи 
настаняване на пациента в болнично 
заведение с поне една нощ престой. 



AM\763902BG.doc 25/83 PE418.320v01-00

BG

Въпреки това може да се окаже 
целесъобразно да се разгледат като 
болнични грижи и някои други видове 
лечение, ако те изискват високо 
специализирана и разходоинтензивна 
медицинска инфраструктура или 
медицинско оборудване (напр. високо 
технологични скенери, използвани за 
диагностика) или пък включват видове 
лечение, представляващи особен риск за 
пациентите или населението (напр. 
лечение на сериозни заразни болести). 
Комисията специално съставя 
посредством процедурата по 
комитология редовно актуализиран 
списък на тези видове лечение.

Въпреки това може да се окаже 
целесъобразно да се разгледат като 
болнични грижи и някои други видове 
лечение, ако те изискват високо 
специализирана и скъпо струваща
медицинска инфраструктура или 
медицинско оборудване (напр. високо 
технологични скенери, използвани за 
диагностика) или пък включват видове 
лечение, представляващи особен риск за 
пациентите или населението (напр. 
лечение на сериозни заразни болести).

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с друго изменение от същия автор към член 8, параграф 1. 
Разликите между държавите-членки по отношение на правата и клиничните 
практики означават, че ако съществува един единствен списък на ЕС с видовете
лечение, за които може да се изисква предварително одобрение, той само ще породи 
объркване у пациентите.

Изменение 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE418.320v01-00 26/83 AM\763902BG.doc

BG

болнична грижа. Болнични грижи най-
общо са грижите, изискващи 
настаняване на пациента в болнично 
заведение с поне една нощ престой. 
Въпреки това може да се окаже 
целесъобразно да се разгледат като 
болнични грижи и някои други видове 
лечение, ако те изискват високо 
специализирана и разходоинтензивна 
медицинска инфраструктура или 
медицинско оборудване (напр. високо 
технологични скенери, използвани за 
диагностика) или пък включват видове 
лечение, представляващи особен риск за 
пациентите или населението (напр. 
лечение на сериозни заразни болести). 
Комисията специално съставя 
посредством процедурата по 
комитология редовно актуализиран 
списък на тези видове лечение.

болнична грижа. Болнични грижи най-
общо са грижите, изискващи 
настаняване на пациента в болнично 
заведение с поне една нощ престой. 
Въпреки това може да се окаже 
целесъобразно да се разгледат като 
болнични грижи и някои други видове 
лечение, ако те изискват високо 
специализирана и скъпо струваща 
медицинска инфраструктура или 
медицинско оборудване (напр. високо 
технологични скенери, използвани за 
диагностика) или пък включват видове 
лечение, представляващи особен риск за 
пациентите или населението (напр. 
лечение на сериозни заразни болести).

Or. en

Обосновка

Съгласно принципа за субсидиарност самите държави-членки решават какво да бъде 
определението за болнични грижи във връзка с настоящата директива.

Изменение 144
Karin Jöns

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

минимално общностно определение за 
болнична грижа. Болнични грижи най-
общо са грижите, изискващи 
настаняване на пациента в болнично 
заведение с поне една нощ престой. 
Въпреки това може да се окаже 
целесъобразно да се разгледат като 
болнични грижи и някои други видове 
лечение, ако те изискват високо 
специализирана и разходоинтензивна 
медицинска инфраструктура или 
медицинско оборудване (напр. високо 
технологични скенери, използвани за 
диагностика) или пък включват видове 
лечение, представляващи особен риск за 
пациентите или населението (напр. 
лечение на сериозни заразни болести). 
Самите държави-членки специално 
съставят редовно актуализирани 
национални списъци на тези видове 
лечение.

Or. de

Обосновка

Единен за целия ЕС списък на лечения, определени като болнично лечение, не взема под 
внимание отделните национални здравни системи и различните им видове лечения. 
Подобен списък би нарушил принципа на субсидиарност.

Изменение 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Наличните факти сочат, че 
прилагането на принципите за 

заличава се
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свободно движение по отношение на 
ползването на здравно обслужване в 
друга държава-членка в рамките на 
покритието, гарантирано от 
задължителната схема за 
обезщетения по болест на 
държавата-членка на осигуряване, 
няма да подрони системите на 
здравеопазване на държавите-членки, 
нито финансовата устойчивост на 
техните системи за социална 
сигурност. Във връзка с болничните 
грижи Съдът на Европейските 
общности все пак призна, че не може 
да се изключи възможността 
евентуалният риск от сериозно 
подронване на финансовото 
равновесие на системите за социална 
сигурност или целта за поддържане 
на балансирано медицинско и 
болнично обслужване, открито за 
всички, да представляват сериозна 
причина от общ интерес, способна да 
оправдае ограничаването на принципа 
за свобода на предоставяне на услуги. 
Съдът също така призна, че броят 
болнични заведения, тяхното 
географско разпределение, начинът по 
който те са организирани и 
инфраструктурата, с която 
разполагат, а дори и видът 
медицинско обслужване, което са в 
състояние да предложат, са все 
въпроси, които могат да бъдат 
планирани. Настоящата директива 
следва да предвиди система за 
предварително одобрение на 
поемането на разходите за болнични 
грижи, предоставени в друга държава-
членка, когато са изпълнени следните 
условия: ако лечението е проведено на 
територията на държавата-членка 
на осигуряване разходите по него 
щяха да бъдат покрити от нейната 
система за социална сигурност, а и 
изходящият поток от пациенти, 
който е пряк резултат от 
изпълнението на настоящата 
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директива, нарушава или може да 
наруши финансовото равновесие на 
системата за социална сигурност 
и/или въпросният изходящ поток от 
пациенти сериозно нарушава или 
може сериозно да наруши 
планирането и рационализацията, 
провеждани в болничния сектор с цел 
избягване на свръхкапацитет на 
болничните заведения, дисбаланс в 
предоставянето на болнични грижи и 
разпиляване на логистични и 
финансови ресурси, поддържането на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, достъпно за всички, или 
поддържането на капацитета за 
лечение или компетентността на 
специалистите на тяхна територия. 
Тъй като оценяването на конкретния 
ефект от очакваната поява на 
изходящ поток от пациенти изисква 
сложни хипотези и изчисления 
директивата позволява 
съществуването на система за 
предварителни разрешения, в случай 
че са налице достатъчни основания 
да се очаква, че системата за 
социална сигурност ще бъде сериозно 
засегната. Това следва да се отнася 
също и до случаите на вече 
съществуващи системи за 
предварително разрешение, които 
съответстват на установените в 
член 8 условия.

Or. es

Обосновка

Следва да се отчита разнообразието от системи на здравеопазване и модели на 
финансиране в Европа.
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Изменение 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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грижи, предоставени в друга държава-
членка, когато са изпълнени следните 
условия: ако лечението е проведено на 
територията на държавата-членка 
на осигуряване разходите по него 
щяха да бъдат покрити от нейната 
система за социална сигурност, а и 
изходящият поток от пациенти, 
който е пряк резултат от 
изпълнението на настоящата 
директива, нарушава или може да 
наруши финансовото равновесие на 
системата за социална сигурност 
и/или въпросният изходящ поток от 
пациенти сериозно нарушава или 
може сериозно да наруши 
планирането и рационализацията, 
провеждани в болничния сектор с цел 
избягване на свръхкапацитет на 
болничните заведения, дисбаланс в 
предоставянето на болнични грижи и 
разпиляване на логистични и 
финансови ресурси, поддържането на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, достъпно за всички, или 
поддържането на капацитета за 
лечение или компетентността на 
специалистите на тяхна територия. 
Тъй като оценяването на конкретния 
ефект от очакваната поява на 
изходящ поток от пациенти изисква 
сложни хипотези и изчисления 
директивата позволява 
съществуването на система за 
предварителни разрешения, в случай 
че са налице достатъчни основания 
да се очаква, че системата за 
социална сигурност ще бъде сериозно 
засегната. Това следва да се отнася 
също и до случаите на вече 
съществуващи системи за 
предварително разрешение, които 
съответстват на установените в 
член 8 условия.

Or. es
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Обосновка

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.

Изменение 147
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Наличните факти сочат, че
прилагането на принципите за свободно 
движение по отношение на ползването 
на здравно обслужване в друга държава-
членка в рамките на покритието, 
гарантирано от задължителната схема за 
обезщетения по болест на държавата-
членка на осигуряване, няма да подрони 
системите на здравеопазване на 
държавите-членки, нито финансовата 
устойчивост на техните системи за 
социална сигурност. Във връзка с 
болничните грижи Съдът на 
Европейските общности все пак 
призна, че не може да се изключи 
възможността евентуалният риск 
от сериозно подронване на 
финансовото равновесие на 
системите за социална сигурност или 
целта за поддържане на балансирано 
медицинско и болнично обслужване, 
открито за всички, да представляват 
сериозна причина от общ интерес, 
способна да оправдае ограничаването 
на принципа за свобода на 
предоставяне на услуги. Съдът също 
така призна, че броят болнични 
заведения, тяхното географско 

(31) Наличните факти сочат, че 
прилагането на принципите за свободно 
движение по отношение на ползването 
на здравно обслужване в друга държава-
членка в рамките на покритието, 
гарантирано от задължителната схема за 
обезщетения по болест на държавата-
членка на осигуряване, няма да подрони 
системите на здравеопазване на 
държавите-членки, нито финансовата 
устойчивост на техните системи за 
социална сигурност. Държавите-
членки може да предвидят система за 
предварително одобрение за болнични и 
специализирани грижи и да вземат 
решение относно секторите на 
обслужване, в които считат, че е 
необходимо да се планират 
потребности.
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разпределение, начинът по който те 
са организирани и 
инфраструктурата, с която 
разполагат, а дори и видът 
медицинско обслужване, което са в 
състояние да предложат, са все 
въпроси, които могат да бъдат 
планирани. Настоящата директива 
следва да предвиди система за 
предварително одобрение на 
поемането на разходите за болнични 
грижи, предоставени в друга държава-
членка, когато са изпълнени следните 
условия: ако лечението беше 
проведено на територията на 
държавата-членка на осигуряване 
разходите по него щяха да бъдат 
покрити от нейната система за 
социална сигурност, а и изходящият 
поток от пациенти, който е пряк 
резултат от изпълнението на 
настоящата директива, сериозно 
нарушава или може сериозно да 
наруши финансовото равновесие на 
системата за социална сигурност 
и/или въпросният изходящ поток от 
пациенти сериозно нарушава или 
може сериозно да наруши 
планирането и рационализацията, 
провеждани в болничния сектор с цел 
избягване на свръхкапацитет на 
болничните заведения, дисбаланс в 
предоставянето на болнични грижи и 
разпиляване на логистични и 
финансови ресурси, поддържането на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, достъпно за всички, или 
поддържането на капацитета за 
лечение или компетентността на 
специалистите на тяхна територия.
Тъй като оценяването на конкретния 
ефект от очакваната поява на 
изходящ поток от пациенти изисква 
сложни хипотези и изчисления 
директивата позволява 
съществуването на система за 
предварителни разрешения, в случай 
че са налице достатъчни основания 
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да се очаква, че системата за 
социална сигурност ще бъде сериозно 
засегната. Това следва да се отнася 
също и до случаите на вече 
съществуващи системи за 
предварително разрешение, които 
съответстват на установените в 
член 8 условия.

Or. de

Обосновка

Настоящото изменение съответства на  изменението, внесено от същия автор за 
член 8, параграф 3. Трябва да остане в правомощията на държавите-членки да 
вземат решения относно устройството на системата за предварително одобрение.

Изменение 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Наличните факти сочат, че 
прилагането на принципите за 
свободно движение по отношение на 
ползването на здравно обслужване в 
друга държава-членка в рамките на 
покритието, гарантирано от 
задължителната схема за 
обезщетения по болест на 
държавата-членка на осигуряване, 
няма да подрони системите на 
здравеопазване на държавите-членки, 
нито финансовата устойчивост на 
техните системи за социална 
сигурност. Във връзка с болничните 
грижи Съдът на Европейските 
общности все пак призна, че не може 
да се изключи възможността 
евентуалният риск от сериозно
подронване на финансовото равновесие 
на системите за социална сигурност или 

(31) Съдът на Европейските общности 
призна, че съществува евентуален 
риск сериозното подронване на 
финансовото равновесие на системите 
за социална сигурност или целта за 
поддържане на балансирано медицинско 
и болнично обслужване, открито за 
всички, да представлява сериозна 
причина от общ интерес, способна да 
оправдае ограничаването на принципа 
за свобода на предоставяне на услуги. 
Съдът също така призна, че броят 
болнични заведения, тяхното 
географско разпределение, начинът по 
който те са организирани и 
инфраструктурата, с която разполагат, а 
дори и видът медицинско обслужване, 
което са в състояние да предложат, са 
все въпроси, които могат да бъдат 
планирани. Настоящата директива 
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целта за поддържане на балансирано 
медицинско и болнично обслужване, 
открито за всички, да представляват
сериозна причина от общ интерес, 
способна да оправдае ограничаването на 
принципа за свобода на предоставяне на 
услуги. Съдът също така призна, че 
броят болнични заведения, тяхното 
географско разпределение, начинът по 
който те са организирани и 
инфраструктурата, с която разполагат, а 
дори и видът медицинско обслужване, 
което са в състояние да предложат, са 
все въпроси, които могат да бъдат 
планирани. Настоящата директива 
следва да предвиди система за 
предварително одобрение на поемането 
на разходите за болнични грижи, 
предоставени в друга държава-членка, 
когато са изпълнени следните 
условия: ако лечението беше 
проведено на територията на 
държавата-членка на осигуряване 
разходите по него щяха да бъдат 
покрити от нейната система за 
социална сигурност, а и изходящият 
поток от пациенти, който е пряк 
резултат от изпълнението на 
настоящата директива, сериозно 
нарушава или може сериозно да 
наруши финансовото равновесие на 
системата за социална сигурност 
и/или въпросният изходящ поток от 
пациенти сериозно нарушава или 
може сериозно да наруши 
планирането и рационализацията, 
провеждани в болничния сектор с цел 
избягване на свръхкапацитет на 
болничните заведения, дисбаланс в 
предоставянето на болнични грижи и 
разпиляване на логистични и 
финансови ресурси, поддържането на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, достъпно за всички, или 
поддържането на капацитета за 
лечение или компетентността на 
специалистите на тяхна територия. 
Тъй като оценяването на конкретния 

следва да предвиди система за 
предварително одобрение на поемането 
на разходите за болнични грижи, 
предоставени в друга държава-членка.
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ефект от очакваната поява на 
изходящ поток от пациенти изисква 
сложни хипотези и изчисления 
директивата позволява 
съществуването на система за 
предварителни разрешения, в случай 
че са налице достатъчни основания 
да се очаква, че системата за 
социална сигурност ще бъде сериозно 
засегната. Това следва да се отнася 
също и до случаите на вече 
съществуващи системи за 
предварително разрешение, които 
съответстват на установените в 
член 8 условия.

Or. en

Изменение 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Наличните факти сочат, че 
прилагането на принципите за 
свободно движение по отношение на 
ползването на здравно обслужване в 
друга държава-членка в рамките на 
покритието, гарантирано от 
задължителната схема за 
обезщетения по болест на 
държавата-членка на осигуряване, 
няма да подрони системите на 
здравеопазване на държавите-членки, 
нито финансовата устойчивост на 
техните системи за социална 
сигурност. Във връзка с болничните 
грижи Съдът на Европейските 
общности все пак призна, че не може да 
се изключи възможността евентуалният 
риск от сериозно подронване на 
финансовото равновесие на системите 
за социална сигурност или целта за 

(31) Съдът на Европейските общности 
призна, че не може да се изключи 
възможността евентуалният риск от 
сериозно подронване на финансовото 
равновесие на системите за социална 
сигурност или целта за поддържане на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, открито за всички, да 
представляват сериозна причина от общ 
интерес, способна да оправдае 
ограничаването на принципа за 
свободно движение. Съдът също така 
призна, че броят болнични заведения, 
тяхното географско разпределение, 
начинът по който те са организирани и 
инфраструктурата, с която разполагат, а 
дори и видът медицинско обслужване, 
което са в състояние да предложат, са 
все въпроси, които могат да бъдат 
планирани. Настоящата директива 
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поддържане на балансирано медицинско 
и болнично обслужване, открито за 
всички, да представляват сериозна 
причина от общ интерес, способна да 
оправдае ограничаването на принципа 
за свобода на предоставяне на услуги. 
Съдът също така призна, че броят 
болнични заведения, тяхното 
географско разпределение, начинът по 
който те са организирани и 
инфраструктурата, с която разполагат, а 
дори и видът медицинско обслужване, 
което са в състояние да предложат, са 
все въпроси, които могат да бъдат 
планирани. Настоящата директива 
следва да предвиди система за 
предварително одобрение на поемането 
на разходите за болнични грижи, 
предоставени в друга държава-членка, 
когато са изпълнени следните 
условия: ако лечението беше 
проведено на територията на 
държавата-членка на осигуряване 
разходите по него щяха да бъдат 
покрити от нейната система за 
социална сигурност, а и изходящият 
поток от пациенти, който е пряк 
резултат от изпълнението на 
настоящата директива, сериозно 
нарушава или може сериозно да 
наруши финансовото равновесие на 
системата за социална сигурност 
и/или въпросният изходящ поток от 
пациенти сериозно нарушава или 
може сериозно да наруши 
планирането и рационализацията, 
провеждани в болничния сектор с цел 
избягване на свръхкапацитет на 
болничните заведения, дисбаланс в 
предоставянето на болнични грижи и 
разпиляване на логистични и 
финансови ресурси, поддържането на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, достъпно за всички, или 
поддържането на капацитета за 
лечение или компетентността на 
специалистите на тяхна територия. 
Тъй като оценяването на конкретния 

следва да предвиди система за 
предварително одобрение на поемането 
на разходите за болнични грижи, 
предоставени в друга държава-членка.
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ефект от очакваната поява на 
изходящ поток от пациенти изисква 
сложни хипотези и изчисления 
директивата позволява 
съществуването на система за 
предварителни разрешения, в случай 
че са налице достатъчни основания 
да се очаква, че системата за 
социална сигурност ще бъде сериозно 
засегната. Това следва да се отнася 
също и до случаите на вече 
съществуващи системи за 
предварително разрешение, които 
съответстват на установените в 
член 8 условия.

Or. en

Обосновка

Няма налични данни, които да доказват, че прилагането на принципите за свободно 
движение не би застрашило финансовата устойчивост на системите на 
здравеопазване. Последните параграфи поставят върху държавите-членки 
тежестта да доказват финансовата устойчивост на системите си на 
здравеопазване, преди да могат да установят системи за предварително одобрение. 
Държавите-членки следва да могат да установяват системи за предварително 
одобрение за болнични грижи, ако това е необходимо за изпълнението на 
обществените им задължения за организиране и предоставяне на здравно обслужване.

Изменение 150
Linda McAvan

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Наличните факти сочат, че 
прилагането на принципите за свободно 
движение по отношение на ползването 
на здравно обслужване в друга държава-
членка в рамките на покритието, 
гарантирано от задължителната схема за 
обезщетения по болест на държавата-
членка на осигуряване, няма да подрони 

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

системите на здравеопазване на 
държавите-членки, нито финансовата 
устойчивост на техните системи за 
социална сигурност. Съдът на 
Европейските общности все пак призна, 
че не може да се изключи възможността 
евентуалният риск от сериозно 
подронване на финансовото равновесие 
на системите за социална сигурност или 
целта за поддържане на балансирано 
медицинско и болнично обслужване, 
открито за всички, да представляват 
сериозна причина от общ интерес, 
способна да оправдае ограничаването на 
принципа за свобода на предоставяне на 
услуги. Съдът също така призна, че 
броят болнични заведения, тяхното 
географско разпределение, начинът по 
който те са организирани и 
инфраструктурата, с която разполагат, а 
дори и видът медицинско обслужване, 
което са в състояние да предложат, са 
все въпроси, които могат да бъдат 
планирани. Настоящата директива 
следва да предвиди система за 
предварително одобрение на поемането 
на разходите за болнични грижи, 
предоставени в друга държава-членка. 
Държавата-членка на осигуряване 
съобщава предварително и по 
прозрачен начин критериите за отказ 
на предварително одобрение, свързани 
със сериозни причини от общ 
интерес.
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болничните заведения, дисбаланс в 
предоставянето на болнични грижи и 
разпиляване на логистични и 
финансови ресурси, поддържането на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, достъпно за всички, или 
поддържането на капацитета за 
лечение или компетентността на 
специалистите на тяхна територия. 
Тъй като оценяването на конкретния 
ефект от очакваната поява на 
изходящ поток от пациенти изисква 
сложни хипотези и изчисления 
директивата позволява 
съществуването на система за 
предварителни разрешения, в случай 
че са налице достатъчни основания 
да се очаква, че системата за 
социална сигурност ще бъде сериозно 
засегната. Това следва да се отнася 
също и до случаите на вече 
съществуващи системи за 
предварително разрешение, които 
съответстват на установените в 
член 8 условия.

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с друго изменение от същия автор към член 8, параграф 3. 
Необходима е яснота за случаите, когато предварителното одобрение може да се 
прилага за заявления за лечение в друга държава-членка, и основанията за отказ за 
предварително одобрение единствено биха породили объркване у пациентите. 

Изменение 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Наличните факти сочат, че 
прилагането на принципите за 

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

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

Or. fr

Обосновка

Не може да се предвиди въздействието, което прилагането на настоящата 
директива може да има върху здравните системи на държавите-членки. Необходимо 
е да се остане в рамките на постановеното от Съда на Европейските общности и 
отново да се потвърди необходимостта от запазване на предварителното одобрение 
за предоставянето на здравни грижи в държава-членка, различна от държавата на 
осигуряване на пациентите.
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Изменение 152
Dorette Corbey

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE418.320v01-00 44/83 AM\763902BG.doc

BG

територията на държавата-членка 
на осигуряване разходите по него 
щяха да бъдат покрити от нейната 
система за социална сигурност, а и 
изходящият поток от пациенти, 
който е пряк резултат от 
изпълнението на настоящата 
директива, нарушава или може да 
наруши финансовото равновесие на 
системата за социална сигурност 
и/или въпросният изходящ поток от 
пациенти сериозно нарушава или 
може сериозно да наруши 
планирането и рационализацията, 
провеждани в болничния сектор с цел 
избягване на свръхкапацитет на 
болничните заведения, дисбаланс в 
предоставянето на болнични грижи и 
разпиляване на логистични и 
финансови ресурси, поддържането на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, достъпно за всички, или 
поддържането на капацитета за 
лечение или компетентността на 
специалистите на тяхна територия. 
Тъй като оценяването на конкретния 
ефект от очакваната поява на 
изходящ поток от пациенти изисква 
сложни хипотези и изчисления 
директивата позволява 
съществуването на система за 
предварителни разрешения, в случай 
че са налице достатъчни основания 
да се очаква, че системата за 
социална сигурност ще бъде сериозно 
засегната. Това следва да се отнася 
също и до случаите на вече 
съществуващи системи за 
предварително разрешение, които 
съответстват на установените в член 8 
условия.

лечението не може да бъде извършено 
в държавата-членка на осигуряване, 
местожителството на пациентите 
е в гранични райони, заболяването, 
което трябва да се лекува се среща 
рядко и изисква много специализирано 
лечение или грижите са въз основа на 
договори между фондове за здравно 
осигуряване и здравни заведения в 
чужбина. Това следва да се отнася 
също и до случаите на вече 
съществуващи системи за 
предварително разрешение, които 
съответстват на установените в член 8 
условия.

Or. nl

Обосновка

Вследствие на привеждането в съответствие с член 8, параграф 3.
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Изменение 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) В светлината на съдебната 
практика на Съда на Европейските 
общности държавите-членки могат 
да направят поемането от страна на 
националните системи на разходите 
за болнични грижи, предоставени в 
друга държава-членка, зависимо от 
предварително одобрение. Това 
изискване се счита за необходима и 
разумна мярка. По този начин броят 
на болничните заведения, тяхното 
географско разпределение, начинът, 
по който са организирани, и 
инфраструктурата, с която 
разполагат, а дори и видът 
медицинско обслужване, което са в 
състояние да предложат, са все 
въпроси, които могат да бъдат 
планирани, обикновено с оглед да се 
отговори на различни потребности. 
От една страна, това планиране е 
насочено към гарантиране на 
достатъчен и постоянен достъп до 
балансирана гама качествени 
болнични грижи в съответната 
държава-членка. От друга страна, то 
помага да се отговори на стремежа 
към рационално използване на 
ресурсите, като позволява социална 
ефективност на финансовите, 
техническите и човешките ресурси.

Or. es

Обосновка

Възможно е гражданите да възприемат предварителното одобрение като 
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ограничаване на правото им на трансгранична мобилност, въпреки че то всъщност 
представлява гаранция за гражданите, включително за тези, които не пътуват.

Предложението може да засегне условията, при които се предоставя здравно 
обслужване на по-голямата част от гражданите, непътуващи до друга държава-
членка, за да получат здравни услуги, тъй като може да засегне организирането и 
планирането на здравното обслужване на държавата-членка, която приема 
пациента, предприемащ пътуване.

Изменение 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) Разнообразието от системи на 
здравеопазване и модели на 
финансиране в Европа позволява да се 
предположи, че много държави-
членки ще срещнат проблеми при 
транспонирането на настоящата 
директива във вътрешните си 
нормативни актове и затова е 
препоръчително прилагането й да се 
извършва гъвкаво.

Or. es

Обосновка

Следва да се обмисли необходимостта от адаптиране и гъвкавост за процеса на 
прилагане.

Изменение 155
Dorette Corbey

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Обосновка

Вследствие на привеждането в съответствие с член 8, параграф 3.



PE418.320v01-00 48/83 AM\763902BG.doc

BG

Изменение 156
John Bowis

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(32) Решенията относно формата и броя 
на тези национални бюра за контакт 
следва да бъдат вземани от държавите-
членки. Националните бюра за контакт 
могат също така да бъдат включени в 
или да бъдат изградени на основата на 
дейностите на съществуващите 
информационни центрове, при 
положение, че се посочи ясно, че те са 
също така национални бюра за контакт 
по въпросите на трансграничното 
здравно обслужване. Националните 
бюра за контакт следва да разполагат с 
подходяща инфраструктура за 
предоставяне на информация по 
основните аспекти на трансграничното 
здравно обслужване и за оказване на 
практическо съдействие на пациентите 
при необходимост. Държавите-членки 
следва да обезпечат участието в тези 
дейности на органи, представляващи 
работещите в сферата на 
здравеопазването. Съществуването на 
националните бюра за контакт не следва 
да лишава държавите-членки от 
възможността да установяват други 
взаимосвързани бюра за контакт на 
регионално и местно ниво, в отговор на 
специфичната организация на техните 
системи на здравеопазване. 
Националните бюра за контакт 
следва да могат да предоставят на 
пациентите интересуващата ги 
информация за трансграничното 
здравно обслужване и да им оказват 
помощ. Това не включва правни 
консултации.

Or. en
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Изменение 157
Maria Berger

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

За да се избегне излагането на опасност на основните финансови принципи на 
здравните системи на държавите-членки на лечение, действителните разходи, 
извършени в държавата-членка на лечение, следва да бъдат изчислявани. 

Изменение 158
Linda McAvan

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) При всяко положение, ако държава-
членка реши да установи система за 
предварително одобрение за поемането 
на разходи за болнично или 
специализирано лечение, предоставено 
в друга държава-членка в съответствие с 
разпоредбите на настоящата директива, 
разходите за такова лечение следва 
също да бъдат възстановени от 
държавата-членка на осигуряване до 
размера на разходите, които биха били 
поети, ако същото обслужване е било 
предоставено в държавата-членка на 
осигуряване, без да се превишават 
действителните разходи за оказаното 
лечение. Въпреки това, когато 
условията на член 22, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1408/71 са 
изпълнени, одобрението следва да бъде 
дадено, а помощите се отпускат в 
съответствие с въпросния регламент. 
Това се прилага по-специално в случаи, 
когато одобрението е дадено след 
административно или съдебно 
преразглеждане на искането и 
засегнатото лице е получило лечение в 

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

друга държава-членка. В този случай 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат. Това е в 
съответствие със съдебната практика на 
Съда на Европейските общности, който 
е постановил, че пациенти, получили 
отказ за разрешение, който 
впоследствие е обявен за невалиден, 
имат право разходите за лечение, 
получено в друга държава-членка, да им 
бъдат изцяло възстановени в 
съответствие с разпоредбите на 
законодателството на държавата-членка, 
в която е предоставено лечението.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Процедурите за ползване на 
трансгранично здравно обслужване, 
установени от държавите-членки, следва 
да предоставят на пациентите гаранции 
за обективност, недискриминация и 
прозрачност, така че да гарантират, че 
решенията на националните органи се 
вземат навременно и при пълно 
зачитане на тези общи принципи и на 
индивидуалните особености на всеки 
случай. Това се отнася и за 
действителното последващо 
възстановяване на разходите за здравно 
обслужване, направени на територията 
на друга държава-членка, след 
завръщането на пациента. 

(33) Процедурите за ползване на 
трансгранично здравно обслужване, 
установени от държавите-членки, следва 
да предоставят на пациентите гаранции 
за обективност, недискриминация и 
прозрачност, така че да гарантират, че 
решенията на националните органи се 
вземат навременно и при пълно 
зачитане на тези общи принципи и на 
индивидуалните особености на всеки 
случай, като срокът е по-кратък, 
когато здравословното състояние на 
пациента и спешността на 
въпросното лечение налагат това. 
Това се отнася и за действителното 
последващо възстановяване на 
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Целесъобразно е пациентите 
обикновено да получават решение за 
одобрение на трансгранично здравно 
обслужване в рамките на петнадесет 
календарни дни. Все пак този период 
следва да бъде по-кратък когато 
спешността на въпросното лечение 
го налага. При всяко положение 
процедурата по признаване и 
правилата за предоставяне на услуги, 
както са предвидени в Директива № 
2005/36/EC на Европейския парламент 
и на Съвета от 7 септември 2005 г. 
относно признаването на 
професионални квалификации, не 
следва да бъдат накърнени от тези 
общи правила.

разходите за здравно обслужване, 
направени на територията на друга 
държава-членка, след завръщането на 
пациента. Целесъобразно е пациентите 
обикновено да получават решение за 
одобрение на трансгранично здравно 
обслужване в рамките на петнадесет 
календарни дни.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел последователността на текста и на разпоредбите 
на въпросното съображение. Позоваването на Директива № 2005/36 е заличено, тъй 
като е включено в измененията на съображения 37 и 37 а.

Изменение 160
Colm Burke

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Процедурите за ползване на 
трансгранично здравно обслужване, 
установени от държавите-членки, следва 
да предоставят на пациентите гаранции 
за обективност, недискриминация и 
прозрачност, така че да гарантират, че 
решенията на националните органи се 
вземат навременно и при пълно 
зачитане на тези общи принципи и на 
индивидуалните особености на всеки 
случай. Това се отнася и за 

(33) Процедурите за ползване на 
трансгранично здравно обслужване, 
установени от държавите-членки, следва 
да предоставят на пациентите гаранции 
за обективност, недискриминация и 
прозрачност, така че да гарантират, че 
решенията на националните органи се 
вземат навременно и при пълно 
зачитане на тези общи принципи и на 
индивидуалните особености на всеки 
случай. Това се отнася и за 
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действителното последващо 
възстановяване на разходите за здравно 
обслужване, направени на територията 
на друга държава-членка, след 
завръщането на пациента. 
Целесъобразно е пациентите 
обикновено да получават решение за 
одобрение на трансгранично здравно 
обслужване в рамките на петнадесет 
календарни дни. Все пак този период 
следва да бъде по-кратък когато 
спешността на въпросното лечение го 
налага. При всяко положение 
процедурата по признаване и правилата 
за предоставяне на услуги, както са 
предвидени в Директива № 2005/36/EC 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионални 
квалификации, не следва да бъдат 
накърнени от тези общи правила.

действителното последващо 
възстановяване на разходите за здравно 
обслужване, направени на територията 
на друга държава-членка, след 
завръщането на пациента. Пациентите 
обикновено следва да получават 
решение за одобрение на трансгранично 
здравно обслужване в рамките на 
петнадесет календарни дни. Все пак 
този период следва да бъде по-кратък, 
когато спешността на въпросното 
лечение го налага. При всяко положение 
процедурата по признаване и правилата 
за предоставяне на услуги, както са 
предвидени в Директива № 2005/36/EC 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионални 
квалификации, не следва да бъдат 
накърнени от тези общи правила.

Or. en

Обосновка

Съществува малка, но значима демографска група, която живее на територията на 
повече от една държава-членка.  Следователно тези лица следва да имат право на 
неболнични грижи като възстановяване, настаняване в домове и др. само ако са 
осигурени за същите видове грижи в своята държава-членка на осигуряване.

Изменение 161
Edite Estrela

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) За пациента е от особено значение 
да знае предварително кои правила се 
прилагат когато той/тя получава здравно 
обслужване в държава-членка, която е 
различна от държавата на осигуряване. 
Същата степен на яснота е необходима 

(35) За пациента е от особено значение 
да знае предварително кои правила се 
прилагат когато той/тя получава здравно 
обслужване в държава-членка, която е 
различна от държавата на осигуряване. 
Същата степен на яснота е необходима,
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и в случаите, когато доставчици на 
здравно обслужване временно се
местят в друга държава-членка с цел 
предоставяне на медицинските им 
услуги там или когато се предоставя 
здравно обслужване с трансграничен 
характер. В тези случаи приложимите 
правила са предвидените от 
законодателството на държавата-членка 
на местолечение в съответствие с 
общите принципи, изложени в член 5, 
като се има предвид, че в съответствие с 
член 152, параграф 5 от Договора 
организирането и предоставянето на 
здравни услуги и медицински грижи 
попадат в обхвата на отговорностите на 
държавите-членки. Това ще спомогне за 
вземането на осведомено решение от 
пациента и за избягването на грешки и 
недоразумения. Също така по този 
начин ще бъде установено високо ниво 
на доверие между пациент и доставчик 
на здравно обслужване. 

когато се предоставя здравно 
обслужване с трансграничен характер.  
В тези случаи приложимите правила са 
предвидените от законодателството на 
държавата-членка на местолечение в 
съответствие с общите принципи, 
изложени в член 5, като се има предвид, 
че в съответствие с член 152, параграф 5 
от Договора организирането и
предоставянето на здравни услуги и 
медицински грижи попадат в обхвата на 
отговорностите на държавите-членки. 
Това ще спомогне за вземането на 
осведомено решение от пациента и за 
избягването на грешки и 
недоразумения. Също така по този 
начин ще бъде установено високо ниво 
на доверие между пациент и доставчик 
на здравно обслужване.

Or. pt

Изменение 162
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Съображение 36 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) Всяка държава-членка е 
отговорна за определяне на 
националните мрежи, до които 
могат да имат свободен достъп 
пациенти от всички държави-членки, 
като гарантира минимално равнище 
на качество и безопасност, изискващо 
механизъм за сертифициране на 
процесите на лечение. 
Сертифицирането може да се 
извършва чрез определени за това 
международни институти, които 
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оценяват отделни елементи на 
качеството и безопасността и 
критериите за устойчивост на 
публичните и частните системи на 
здравеопазване. Би могъл да се учреди 
европейски комитет, съставен от 
представители на държавите-членки 
и най-заинтересованите съюзи на 
асоциации на пациентите, който да 
наблюдава и контролира прилагането 
от страна на държавите-членки. 

Or. en

Обосновка

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.

Изменение 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Реализацията на потенциала на 
вътрешния пазар на трансгранични 
здравни услуги изисква сътрудничество 
между доставчиците, потребителите и 
регулаторните органи на различните 
държави-членки на национално, 
регионално или местно ниво, с цел да се 
осигури безопасно, висококачествено и 
ефикасно трансгранично здравно 
обслужване. Такъв, по-конкретно, е 
случаят със сътрудничеството в 
граничните райони, където 

(37) Изисква се сътрудничество между 
доставчиците, потребителите и 
регулаторните органи на различните 
държави-членки на национално, 
регионално или местно ниво с цел да се 
осигури безопасно, висококачествено и 
ефикасно трансгранично здравно 
обслужване. Такъв, по-конкретно, е 
случаят със сътрудничеството в 
граничните райони, където 
трансграничното предоставяне на 
здравеопазване може да се окаже 
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трансграничното предоставяне на услуги
може да се окаже най-ефикасният 
начин за организиране на здравните 
услуги за местното население, но 
постигането на устойчивост при 
подобно трансгранично предоставяне 
изисква сътрудничество между 
системите на здравеопазване на 
различните държави-членки. Това 
сътрудничество може да се изразява в 
съвместно планиране, взаимно 
признаване или адаптиране на 
процедурите или стандартите, 
оперативната съвместимост на 
съответните национални системи на 
информационни и комуникационни 
технологии, практическите механизми 
за осигуряване на приемственост на 
грижите или практическо подпомагане 
на трансграничното предоставяне на 
здравно обслужване на временен и 
случаен принцип от работещи в 
сферата на здравеопазването.
Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионални 
квалификации постановява, че, без да 
се засяга прилагането на конкретни 
разпоредби на Общностното право, 
свободното предоставяне на услуги на 
временен или случаен принцип, 
включително на услугите, 
предоставяни от работещи в 
сферата на здравеопазването на 
територията на друга държава-
членка, не следва да се ограничава на 
каквото и да е основание, свързано с 
професионални квалификации. 
Следователно настоящата 
директива не накърнява тези 
разпоредби от 
Директива № 2005/36/ЕО.

ефикасен начин за организиране на 
здравеопазването за местното 
население, но постигането на 
устойчивост при подобно 
трансгранично предоставяне изисква 
сътрудничество между системите на 
здравеопазване на различните държави-
членки. Това сътрудничество може да се 
изразява в съвместно планиране, 
взаимно признаване или адаптиране на 
процедурите или стандартите, 
оперативната съвместимост на 
съответните национални системи на 
информационни и комуникационни 
технологии, практическите механизми 
за осигуряване на приемственост на 
грижите.

Or. en

Обосновка

Предложението за директива следва да включва само трансграничното 
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сътрудничество и случаите на мобилност на пациентите, т.е. ползването на 
здравеопазване в чужбина от отделни пациенти, които предпочитат така.

Изменение 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Реализацията на потенциала на 
вътрешния пазар на трансгранични 
здравни услуги изисква сътрудничество
между доставчиците, потребителите и 
регулаторните органи на различните 
държави-членки на национално, 
регионално или местно ниво, с цел да се 
осигури безопасно, висококачествено и 
ефикасно трансгранично здравно 
обслужване. Такъв, по-конкретно, е 
случаят със сътрудничеството в 
граничните райони, където 
трансграничното предоставяне на 
услуги може да се окаже най-
ефикасният начин за организиране на 
здравните услуги за местното 
население, но постигането на 
устойчивост при подобно 
трансгранично предоставяне изисква 
сътрудничество между системите на 
здравеопазване на различните държави-
членки. Това сътрудничество може да се 
изразява в съвместно планиране, 
взаимно признаване или адаптиране на 
процедурите или стандартите, 
оперативната съвместимост на 
съответните национални системи на 
информационни и комуникационни 
технологии, практическите механизми 
за осигуряване на приемственост на 
грижите или практическо подпомагане 
на трансграничното предоставяне на 
здравно обслужване на временен и 
случаен принцип от работещи в сферата 
на здравеопазването. Директива 

(37) Необходимо е  сътрудничество
между доставчиците, потребителите и 
регулаторните органи на различните 
държави-членки на национално, 
регионално или местно ниво, с цел да се 
осигури безопасно, висококачествено и 
ефикасно трансгранично здравно 
обслужване. Такъв, по-конкретно, е 
случаят със сътрудничеството в 
граничните райони, където 
трансграничното предоставяне на 
услуги може да се окаже най-
ефикасният начин за организиране на 
здравните услуги за местното 
население, но постигането на 
устойчивост при подобно 
трансгранично предоставяне изисква 
сътрудничество между системите на 
здравеопазване на различните държави-
членки. Това сътрудничество може да се 
изразява в съвместно планиране, 
взаимно признаване или адаптиране на 
процедурите или стандартите, 
оперативната съвместимост на 
съответните национални системи на 
информационни и комуникационни 
технологии, практическите механизми 
за осигуряване на приемственост на 
грижите или практическо подпомагане 
на трансграничното предоставяне на 
здравно обслужване на временен и 
случаен принцип от работещи в сферата 
на здравеопазването.
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2005/36/ЕО относно признаването на 
професионални квалификации 
постановява, че, без да се засяга 
прилагането на конкретни разпоредби 
на Общностното право, свободното 
предоставяне на услуги на временен 
или случаен принцип, включително на 
услугите, предоставяни от работещи 
в сферата на здравеопазването на 
територията на друга държава-
членка, не следва да се ограничава на 
каквото и да е основание, свързано с 
професионални квалификации. 
Следователно настоящата 
директива не накърнява тези 
разпоредби от 
Директива № 2005/36/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Тъй като настоящата директива се отнася до всички видове грижи, посочването на 
вътрешен пазар за трансгранично здравно обслужване е нереалистично.

Частта е преместена в ново съображение 37 а, за да бъде по-точно формулирана.

Изменение 165
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Реализацията на потенциала на
вътрешния пазар на трансгранични 
здравни услуги изисква сътрудничество 
между доставчиците, потребителите и 
регулаторните органи на различните 
държави-членки на национално, 
регионално или местно ниво, с цел да се 
осигури безопасно, висококачествено и 
ефикасно трансгранично здравно 
обслужване. Такъв, по-конкретно, е 
случаят със сътрудничеството в 

(37) Трансграничните здравни услуги 
изискват сътрудничество между 
доставчиците, потребителите и 
регулаторните органи на различните 
държави-членки на национално, 
регионално или местно ниво, с цел да се 
осигури безопасно, висококачествено и 
ефикасно трансгранично здравно 
обслужване. Такъв, по-конкретно, е 
случаят със сътрудничеството в 
граничните райони, където 
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граничните райони, където 
трансграничното предоставяне на 
услуги може да се окаже най-
ефикасният начин за организиране на 
здравните услуги за местното 
население, но постигането на 
устойчивост при подобно 
трансгранично предоставяне изисква 
сътрудничество между системите на 
здравеопазване на различните държави-
членки. Това сътрудничество може да се 
изразява в съвместно планиране, 
взаимно признаване или адаптиране на 
процедурите или стандартите, 
оперативната съвместимост на 
съответните национални системи на 
информационни и комуникационни 
технологии, практическите механизми 
за осигуряване на приемственост на 
грижите или практическо подпомагане 
на трансграничното предоставяне на 
здравно обслужване на временен и 
случаен принцип от работещи в сферата 
на здравеопазването. Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионални квалификации 
постановява, че, без да се засяга 
прилагането на конкретни разпоредби 
на Общностното право, свободното 
предоставяне на услуги на временен или 
случаен принцип, включително на 
услугите, предоставяни от работещи в 
сферата на здравеопазването на 
територията на друга държава-членка, 
не следва да се ограничава на каквото и 
да е основание, свързано с 
професионални квалификации. 
Следователно настоящата директива не 
накърнява тези разпоредби от 
Директива № 2005/36/ЕО.

трансграничното предоставяне на 
услуги може да се окаже най-
ефикасният начин за организиране на 
здравните услуги за местното 
население, но постигането на 
устойчивост при подобно 
трансгранично предоставяне изисква 
сътрудничество между системите на 
здравеопазване на различните държави-
членки. Това сътрудничество може да се 
изразява в съвместно планиране, 
взаимно признаване или адаптиране на 
процедурите или стандартите, 
оперативната съвместимост на 
съответните национални системи на 
информационни и комуникационни 
технологии, практическите механизми 
за осигуряване на приемственост на 
грижите или практическо подпомагане 
на трансграничното предоставяне на 
здравно обслужване на временен и 
случаен принцип от работещи в сферата 
на здравеопазването. Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионални квалификации 
постановява, че, без да се засяга 
прилагането на конкретни разпоредби 
на Общностното право, свободното 
предоставяне на услуги на временен или 
случаен принцип, включително на 
услугите, предоставяни от работещи в 
сферата на здравеопазването на 
територията на друга държава-членка, 
не следва да се ограничава на каквото и 
да е основание, свързано с 
професионални квалификации. 
Следователно настоящата директива не 
накърнява тези разпоредби от 
Директива № 2005/36/ЕО.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на трансгранично здравно обслужване - и по-специално на този вид 
здравни грижи в трансграничните райони - не е въпрос на вътрешния пазар. 
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Сътрудничеството по въпросите на здравеопазването в граничните региони 
понастоящем се регулира от дву- или тристранни споразумения между държавите-
членки и/или сътрудничество в рамките на Euregios. Този начин на работа е доказано 
продуктивен и ефективен и следва да бъде запазен. Това сътрудничество няма нищо 
общо с принципите на вътрешния пазар.

Изменение 166
Stefano Zappalà

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Реализацията на потенциала на 
вътрешния пазар на трансгранични 
здравни услуги изисква сътрудничество 
между доставчиците, потребителите и 
регулаторните органи на различните 
държави-членки на национално, 
регионално или местно ниво, с цел да се 
осигури безопасно, висококачествено и 
ефикасно трансгранично здравно 
обслужване. Такъв, по-конкретно, е 
случаят със сътрудничеството в 
граничните райони, където 
трансграничното предоставяне на 
услуги може да се окаже най-
ефикасният начин за организиране на 
здравните услуги за местното 
население, но постигането на 
устойчивост при подобно 
трансгранично предоставяне изисква 
сътрудничество между системите на 
здравеопазване на различните държави-
членки. Това сътрудничество може да се 
изразява в съвместно планиране, 
взаимно признаване или адаптиране на 
процедурите или стандартите, 
оперативната съвместимост на 
съответните национални системи на 
информационни и комуникационни 
технологии, практическите механизми 
за осигуряване на приемственост на 
грижите или практическо подпомагане 
на трансграничното предоставяне на 

(37) Реализацията на потенциала на 
вътрешния пазар на трансгранични 
здравни услуги изисква сътрудничество 
между доставчиците, потребителите и 
регулаторните органи на различните 
държави-членки на национално, 
регионално или местно ниво, с цел да се 
осигури безопасно, висококачествено и 
ефикасно трансгранично здравно 
обслужване. Такъв, по-конкретно, е 
случаят със сътрудничеството в 
граничните райони, където 
трансграничното предоставяне на 
услуги може да се окаже най-
ефикасният начин за организиране на 
здравните услуги за местното 
население, но постигането на 
устойчивост при подобно 
трансгранично предоставяне изисква 
сътрудничество между системите на 
здравеопазване на различните държави-
членки. Това сътрудничество може да се 
изразява в съвместно планиране, 
взаимно признаване или адаптиране на 
процедурите или стандартите, 
оперативната съвместимост на 
съответните национални системи на 
информационни и комуникационни 
технологии, практическите механизми 
за осигуряване на приемственост на 
грижите или практическо подпомагане 
на трансграничното предоставяне на 
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здравно обслужване на временен и 
случаен принцип от работещи в сферата 
на здравеопазването. Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионални квалификации 
постановява, че, без да се засяга 
прилагането на конкретни разпоредби 
на Общностното право, свободното 
предоставяне на услуги на временен или 
случаен принцип, включително на 
услугите, предоставяни от работещи в 
сферата на здравеопазването на 
територията на друга държава-членка, 
не следва да се ограничава на каквото и 
да е основание, свързано с 
професионални квалификации. 
Следователно настоящата директива не 
накърнява тези разпоредби от 
Директива № 2005/36/ЕО.

здравно обслужване на временен и 
случаен принцип от работещи в сферата 
на здравеопазването. Следва да се 
обърне особено внимание на 
инструментите, като например 
европейската професионална здравна 
карта, които улесняват 
трансграничното предоставяне на
здравеопазване от страна на 
работещите в сферата на 
здравеопазването, особено когато 
функционалността на тези 
инструменти помага да се гарантира 
предоставянето на здравни услуги на 
пациенти, които се местят от една 
държава в друга. Директива 2005/36/ЕО 
относно признаването на 
професионални квалификации 
постановява, че без да се засяга 
прилагането на конкретни разпоредби 
на Общностното право, свободното 
предоставяне на услуги на временен или 
случаен принцип, включително на 
услугите, предоставяни от работещи в 
сферата на здравеопазването на 
територията на друга държава-членка, 
не следва да се ограничава на каквото и 
да е основание, свързано с 
професионални квалификации. 
Следователно настоящата директива не 
накърнява тези разпоредби от 
Директива № 2005/36/ЕО.

Or. en

Обосновка

Някои държави-членки разработват на национално ниво професионални карти, които 
имат различни цели. Те предоставят информация за работещите в сферата на 
здравеопазването, но също така често имат за цел да улесняват предоставянето на 
здравни услуги. Някои от улесненията, свързани с функционирането на 
професионалната здравна карта, могат да бъдат електронните рецепти или 
достъпът до медицинските досиета. Споменаването на подобни инструменти в 
Директивата би могло да насърчи политиките на държавите-членки в тази насока.
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Изменение 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37а) Директива № 2005/36/ЕО 
постановява, че без да се засяга 
прилагането на конкретни разпоредби 
на общностното право, свободното 
предоставяне на услуги на временен 
или случаен принцип, включително на 
услугите, предоставяни от работещи 
в сферата на здравеопазването на 
територията на друга държава-
членка, не следва да се ограничава на 
каквото и да е основание, свързано с 
професионални квалификации. 
Следователно настоящата 
директива не накърнява разпоредбите 
от Директива № 2005/36/ЕО. При все 
това Директива № 2005/36/ЕО 
отчита доста непълно особеностите 
на квалификациите в областта на 
здравното обслужване, за сметка на 
сигурността на пациентите. 
Следователно следва да се въведат 
подходящи механизми за признаване 
на квалификациите в рамките на 
преразглеждане на Директива № 
2005/36/ЕО или чрез специфичен 
законодателен инструмент.

Or. fr

Обосновка

Въпреки че настоящата директива не поставя под въпрос принципите на Директива 
№ 2005/36/ЕО, следва да се подчертае, че разпоредбите на последната са 
недостатъчни от гледна точка на спецификата на квалификацията и обучението на 
работещите в сферата на здравеопазването и може да създаде риск за пациентите.
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Изменение 168
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl
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Изменение 169
Peter Liese

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

подобни лекарствени продукти сред 
помощите, обхванати от системата на 
социална сигурност, по която е осигурен 
пациентът. Прилагането на принципа на 
признаването ще бъде улеснено от 
приемането на мерките, необходими за 
осигуряване безопасността на 
пациентите и предотвратяване на 
евентуалните злоупотреби и грешки с 
лекарствени продукти. Когато в 
държавата-членка на лечение е 
издадена рецепта за лекарства, които 
обикновено не се отпускат по 
рецепта в държавата-членка на 
осигуряване, последната решава дали 
по изключение да ги разреши или да 
предостави еквивалентно лекарство 
на основата на научните факти.

Or. en

Обосновка

Пациентите следа да имат гаранцията, че ще получат подходяща терапия, основана 
на научни факти.

Изменение 171
Stefano Zappalà

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) В случаите, когато определени 
лекарствени продукти са разрешени в 
държавата-членка на пациента, в 
съответствие с Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба и са били предписани на 
територията на друга държава-членка на 
лице, посочено като пациент, следва да 
бъде възможно по принцип такива 

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

рецепти да бъдат признавани и 
използвани в аптеките в собствената 
държава-членка на пациента. 
Премахването на регулаторните и 
административни бариери пред подобно 
признаване не засяга необходимостта от 
съответно одобрение от лекуващия 
лекар или фармацевта на пациента за 
всеки отделен случай, ако последната се 
налага от принципа за закрила на 
човешкото здраве и е пропорционална 
на тази цел. Подобно медицинско 
признаване не следва също да накърнява 
решението на държавата-членка на 
осигуряване относно включването на 
подобни лекарствени продукти сред 
помощите, обхванати от системата на 
социална сигурност, по която е осигурен 
пациентът. Прилагането на принципа на 
признаването ще бъде улеснено от 
приемането на мерките, необходими за 
осигуряване безопасността на 
пациентите и предотвратяване на 
евентуалните злоупотреби и грешки с 
лекарствени продукти.

Or. en

Обосновка

Основанията са очевидни.

Изменение 172
Nicolae Vlad Popa

Предложение за директива
Съображение 39 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Решението за разрешаване по 
изключение на лекарства, които 
обикновено не се предлагат в 
държавата-членка на осигуряване, 
следва да се взима от медицинска 
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комисия, която определя дали 
животът на пациента е застрашен 
или качеството на живота му е 
влошено, или дали може да се 
предостави алтернативно лекарство, 
за което се счита, че е подобно.

Or. en

Изменение 173
Jules Maaten

Предложение за директива
Съображение 39 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(40) Държавите-членки насърчават 
развитието на Европейските 
референтни мрежи на доставчиците 
на здравно обслужване под формата 
на доброволни обединения с цел обмен 
на научен опит, за да се подобрят 
възможностите за здравно 
обслужване на пациенти с по-редки 
заболявания, въз основа на отворения 
метод на координация.  



AM\763902BG.doc 69/83 PE418.320v01-00

BG

разпространяване на информация и 
оценка. Механизмът за определяне и 
развитие на Европейските референтни 
мрежи следва да бъде създаден с цел да 
се организира на европейско ниво 
равен достъп до експертни знания на 
високо равнище, вследствие на обмяна 
на опит, в определени медицински 
области за всички пациенти, както и 
за работещите в сферата на 
здравеопазването.

Or. de

Обосновка

Настоящото изменение съответства на  изменението, внесено от същия автор за 
член 15.

Изменение 175
Colm Burke, Avril Doyle

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

всички пациенти, както и за работещите 
в сферата на здравеопазването.  Би 
могло да се постигне значително 
взаимодействие чрез комбиниране на 
институционалната рамка за 
референтните мрежи с централните 
бюра за контакт в държавите-членки 
съгласно съображение 34.

Or. en

Обосновка

Пациентите ще имат двойна полза от обединяването в една единствена институция 
във всяка държава-членка на координиращата инфраструктура за бюрата за 
контакт за трансгранично здравеопазване и референтните мрежи.

Изменение 176
Peter Liese

Предложение за директива
Съображение 41 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Оперативната съвместимост 
на решенията за електронно 
здравеопазване (e-health) следва да 
бъде постигана при зачитане на 
националните разпоредби за 
предоставяне на здравни услуги, 
приети с цел защита на пациента, 
включително законодателството 
относно интернет-аптеките и в 
частност националните забрани за 
каталожна търговия по пощата с 
лекарствени продукти, отпускани 
само по рецепта, в съответствие с 
практиката на Съда на Европейските 
общности и Директива 97/7/ЕО 
относно защитата на 
потребителите по отношение на 
договорите от разстояние.

Or. de
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Обосновка

В съответствие с практиката на Съда на Европейските общности (решение от 11 
декември 2003 г., C-322/01, Deutscher Apothekerverband) и член 14 от Директивата 
относно договорите от разстояние (97/7/ЕО), следва да се посочи, че тази директива 
не засяга допустимостта на забраните относно каталожната търговия по пощата с 
лекарствени продукти, отпускани само по рецепта, от съображения за опасности за 
общественото здраве. 

Изменение 177
Stefano Zappalà

Предложение за директива
Съображение 41 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Оперативната съвместимост 
на решенията за електронно 
здравеопазване (e-health) следва да 
бъде постигана при зачитане на 
националните разпоредби за 
предоставяне на здравни услуги, 
приети с цел защита на пациента, 
включително законодателството 
относно интернет-аптеките и в 
частност националните забрани за 
каталожна търговия по пощата с 
лекарства, отпускани само по 
рецепта, в съответствие с 
практиката на Съда на Европейските 
общности и Директива 97/7/ЕО 
относно защитата на потребителя 
по отношение на договорите от 
разстояние.

Or. en
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Обосновка

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is
of course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure
absolute clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules
on internet pharmacy at Member State level .The European Court of Justice has
already ruled on national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris
case ( C-322/01) the ECJ stated that regulation restricting the internet selling of
prescription medicines was consistent with the Treaty. We believe the proposal should
reflect those ideas and provide an accurate perspective of the case law.

Изменение 178
Anne Ferreira

Предложение за директива
Съображение 41 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Оперативната съвместимост 
на решенията за еЗдраве следва да се 
осъществява при зачитане на 
националните правила относно 
здравните услуги, приети с цел 
защита на пациента, в т.ч. 
законодателството относно 
интернет-аптеките.

Or. fr

Обосновка

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.
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Изменение 179
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(43) Постоянният напредък на 
медицината и здравните технологии 
поражда както възможности, така и 
рискове за системите на 
здравеопазване на държавите-членки. 
При все това, оценката на здравните 
технологии, както и възможното 
ограничаване на достъпа до новите 
технологии с някои решения на 
административни органи повдигат 
известни въпроси от обществен 
характер, които изискват принос от 
широк кръг засегнати страни, както 
и въвеждането на надежден модел на 
управление. Ето защо всяко 
сътрудничество следва да включва не 
само компетентните органи на 
всички държави-членки, но също така 
всички засегнати страни, в т.ч. 
работещите в сферата на 
здравеопазването, представители на 
пациентите и представители на 
промишлеността. Освен това, 
въпросното сътрудничество следва да 
се основава на надеждни принципи за 
добро управление, като прозрачност, 
откритост, обективност и 
безпристрастност на процедурите. 
Комисията следва да гарантира, че 
единствено органите за оценка на 
здравните технологии, които 
възприемат тези принципи, могат да 
се включат в мрежата.  

Or. fr

Обосновка

Обменът на информация между органите за оценка на здравните технологии 
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предполага и изисква прилагането на принципи на добра практика (като добро 
управление, прозрачност и участие на засегнатите страни) при оценките, извършвани 
от държавите-членки.  Оценките на здравните технологии трябва следователно да 
отговарят на критериите за откритост и обективност, както и да се основават на 
диалога и участието на заинтересованите страни, включително на пациентите и 
представителите на промишлеността.

Изменение 180
Richard Seeber

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(43) Постоянният напредък на 
медицината и здравните технологии 
поражда за здравните системи на 
държавите-членки както възможности, 
така и рискове. Сътрудничеството при 
оценката на новите здравни технологии 
може да подпомогне държавите-членки 
посредством икономии от мащаба и 
избягване на препокриването на 
усилията, както и да предостави по-
добра основа за оптимална употреба на 
новите технологии, за да се осигури 
безопасно, висококачествено и 
ефикасно здравеопазване. Това също 
може да допринесе и за вътрешния 
пазар посредством максимизиране на 
скоростта и мащаба на разпространение 
на иновациите в областта на медицината 
и здравните технологии. Подобно 
сътрудничество изисква устойчиви 
структури, включващи всички 
съответни заинтересовани лица, в т.ч. 
работещите в сферата на 
здравеопазването, представители на 
пациентите, изследователи и 
производители, както и органите на 
държавите-членки, на основата на 
действащи пилотни проекти. Нещо 
повече, това сътрудничество трябва 
да се основава на здрави принципи за 
добро управление като прозрачност, 
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откритост, всеобхватност, 
обективност и справедливост на 
процедурите, които отговарят на 
потребностите, предпочитанията и 
очакванията на пациентите.  
Комисията следва да гарантира, че 
единствено органите за оценка на 
здравните технологии, които 
възприемат тези принципи, могат да 
се включат в мрежата.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 181
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) По-специално, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
правомощия да приеме следните 
мерки: списък с видовете лечение, 
различни от изискващите престой в 
болнично заведение, които да 
подлежат на същата уредба като 
болничните грижи; придружаващи 
мерки за изключване на някои 
категории лекарствени продукти или 
вещества от предвиденото в 
настоящата директива правило за 

заличава се
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признаване на рецептите, издадени в 
друга държава-членка; списък със 
специфични критерии и условия, 
които трябва да изпълняват 
Европейските референтни мрежи; 
процедурата за установяване на 
Европейски референтни мрежи. Тъй 
като това са мерки от общ характер, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива и за 
допълване на директивата с нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. de

Обосновка

Настоящото изменение съответства на друго изменение, внесено от същия автор за 
член 8 и член 15.

Изменение 182
Linda McAvan

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) По-специално, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
правомощия да приеме следните 
мерки: списък с видовете лечение, 
различни от изискващите престой в 
болнично заведение, които да 
подлежат на същата уредба като 
болничните грижи; придружаващи 
мерки за изключване на някои 
категории лекарствени продукти или 
вещества от предвиденото в 
настоящата директива правило за 

заличава се
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признаване на рецептите, издадени в 
друга държава-членка; списък със 
специфични критерии и условия, 
които трябва да изпълняват 
Европейските референтни мрежи; 
процедурата за установяване на 
Европейски референтни мрежи. Тъй 
като това са мерки от общ характер, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива и за 
допълване на директивата с нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. en

Обосновка

Изменението е свързано с редица други изменения от същия автор на членове от 
Директивата. В частност, държавите-членки следва да имат списък с видовете 
лечение, които влизат в дефиницията на болнични грижи. Разликите между 
държавите-членки по отношение на правата и клиничните практики означават, че 
ако съществува един единствен списък на ЕС с видовете лечение, за които може да се 
изисква предварително одобрение, той само ще породи объркване у пациентите. За 
другите изброени мерки е по-подходящо насоките да са необвързващи.

Изменение 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) По-специално, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
правомощия да приеме следните 
мерки: списък с видовете лечение, 
различни от изискващите престой в 
болнично заведение, които да подлежат 
на същата уредба като болничните 

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

придружаващи мерки за изключване на 
някои категории лекарствени продукти 
или вещества от предвиденото в 
настоящата директива правило за 
признаване на рецептите, издадени в 
друга държава-членка;

Or. en

Изменение 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) По-специално, на Комисията следва 
да бъдат предоставени правомощия да 
приеме следните мерки: списък с 
видовете лечение, различни от 
изискващите престой в болнично 
заведение, които да подлежат на 
същата уредба като болничните 
грижи; придружаващи мерки за 
изключване на някои категории 
лекарствени продукти или вещества от 
предвиденото в настоящата директива 
правило за признаване на рецептите, 
издадени в друга държава-членка; 
списък със специфични критерии и 

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

референтни мрежи. Тъй като това са 
мерки от общ характер, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящата директива и за допълване 
на директивата с нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. en

Обосновка

Съгласно принципа за субсидиарност самите държави-членки решават какво да бъде 
определението за болнични грижи във връзка с настоящата директива, а не 
Комисията.

Изменение 185
Anne Ferreira

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) По-специално, на Комисията следва 
да бъдат предоставени правомощия да 
приеме следните мерки:   списък с 
видовете лечение, различни от 
изискващите престой в болнично 
заведение, които да подлежат на 
същата уредба като болничните 
грижи; придружаващи мерки за 
изключване на някои категории 
лекарствени продукти или вещества от 
предвиденото в настоящата директива 
правило за признаване на рецептите, 
издадени в друга държава-членка; 
списък със специфични критерии и 
условия, които трябва да изпълняват 
Европейските референтни мрежи; 

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

директива и за допълване на 
директивата с нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Адаптиране към изменението на разпоредбите на член 8.
Компетентността в областта на здравеопазването принадлежи на държавите-
членки, както е установено в Договорите, следователно Комисията не може да заеме 
ролята на държавите-членки.

Изменение 186
Iles Braghetto

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) По-специално, на Комисията следва 
да бъдат предоставени правомощия да 
приеме следните мерки: списък с 
видовете лечение, различни от 
изискващите престой в болнично 
заведение, които да подлежат на същата 
уредба като болничните грижи; 
придружаващи мерки за изключване на 
някои категории лекарствени продукти 
или вещества от предвиденото в 
настоящата директива правило за 
признаване на рецептите, издадени в 
друга държава-членка; списък със 
специфични критерии и условия, които 
трябва да изпълняват Европейските 
референтни мрежи; процедурата за 
установяване на Европейски 

(45) По-специално, на Комисията следва 
да бъдат предоставени правомощия да 
приеме следните мерки: списък с 
видовете лечение, различни от 
изискващите престой в болнично 
заведение, които да подлежат на същата 
уредба като болничните грижи; списък 
на услугите, които се включват в 
телемедицинското обслужване и 
лабораторните услуги, поставянето 
на диагноза и предписването на 
лечение от разстояние;  
придружаващи мерки за изключване на 
някои категории лекарствени продукти 
или вещества от предвиденото в 
настоящата директива правило за 
признаване на рецептите, издадени в 
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референтни мрежи. Тъй като това са 
мерки от общ характер, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящата директива и за допълване 
на директивата с нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО. 

друга държава-членка; списък със 
специфични критерии и условия, които 
трябва да изпълняват Европейските 
референтни мрежи; процедурата за 
установяване на Европейски 
референтни мрежи. Тъй като това са 
мерки от общ характер, предназначени
за изменение на несъществени елементи 
от настоящата директива и за допълване 
на директивата с нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО. 

Or. it

Обосновка

Важно е да се уточни какво се разбира под телемедицина и лабораторни услуги, 
поставяне на диагноза и предписване на лечение от разстояние. По този начин 
настоящата директива ще стане по-ясна и по-изчерпателна и следователно по-
ефективна.

Изменение 187
Åsa Westlund

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) По-специално, на Комисията следва 
да бъдат предоставени правомощия да 
приеме следните мерки: списък с 
видовете лечение, различни от 
изискващите престой в болнично 
заведение, които да подлежат на същата 
уредба като болничните грижи; 
придружаващи мерки за изключване на 
някои категории лекарствени продукти 
или вещества от предвиденото в 
настоящата директива правило за 
признаване на рецептите, издадени в 
друга държава-членка; списък със 
специфични критерии и условия, които 

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

специфични критерии и условия, които 
трябва да изпълняват Европейските 
референтни мрежи; процедурата за 
установяване на Европейски 
референтни мрежи. Тъй като това са 
мерки от общ характер, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящата директива и за допълване 
на директивата с нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. sv

Обосновка

Решенията относно здравеопазването следва да бъдат вземани на първо място от 
държавите-членки.

Изменение 188
John Bowis

Предложение за директива
Съображение 46 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46а) При предварително двустранно 
сътрудничество и след консултиране 
с пациента държавата-членка на 
осигуряване и държавата-членка на 
лечение обезпечават след 
разрешеното медицинско обслужване 
подходящо последващо лечение и 
подпомагане в една от двете 
държави- членки, както и наличие на 
ясна информация за пациента 
относно възможностите за 
последващо лечение и цените им. За 
тази цел държавите-членки приемат 
мерки, гарантиращи, че:
а) необходимите медицински данни и 
данните за социално обслужване се 
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предават при пълно зачитане на 
правото на пациента на 
поверителност;
б) работещите в сферата на 
медицината и социалното 
обслужване в двете страни могат да 
провеждат взаимни консултации, за 
да обезпечат най-високо качество на 
лечението и последващото лечение 
(включително социалната подкрепа) 
на пациента.

Or. en
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