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Изменение 10
Gabriela Creţu

Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Въпреки че има преимущества за 
пациентите при трансграничното 
здравно обслужване, настоящата 
директива не е насочена към 
насърчаване на трансграничното 
здравно обслужване като самоцел.

Or. en

Обосновка

Всички пациенти имат право на безопасно висококачествено здравно обслужване в 
собствените им държави-членки. Повечето от хората искат да бъдат лекувани 
възможно най-близо до дома си. Освен това от съществено значение е държавите-
членки да гарантират, че системите, създадени, за да предоставят и улесняват 
трансграничното здравно обслужване, не са диспропорционални като мащаб и 
разходи спрямо равнището на трансграничната активност и не водят до по-значими, 
непланирани последствия за националната здравна система като цяло.

Изменение 11
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Целта на настоящата директива е да 
се създаде обща рамка за 
предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване в Общността и да се 
гарантира мобилността на 
пациентите и свободата да се 
предоставят здравни грижи и високо 
ниво на здравеопазване, при пълно 

(8) Целта на настоящата директива е 
определянето на правила за 
възстановяване на разходите за 
здравно обслужване, получено в друга 
държава-членка от пациенти, които 
избират да отидат в друга държава-
членка, за да получат здравно 
обслужване там, както и 
осигуряването на възможност за 
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зачитане на отговорностите на 
държавите-членки за определянето на 
социалните придобивки, свързани със 
здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и лекарски грижи, и 
социални придобивки, особено по 
болест.

сътрудничество между държавите-
членки във връзка с оценката на 
здравните технологии, референтните 
центрове и услугите от типа 
"еЗдраве", като изцяло се зачитат 
националните компетенции при 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване в съответствие с 
принципите на всеобщ достъп, 
солидарност, ценова достъпност, 
равна териториална достъпност и 
демократичен контрол. Тя изцяло 
зачита отговорностите на държавите-
членки в областта на здравното 
обслужване съгласно Договора, 
включително за определянето на 
социалните придобивки, свързани със 
здравеопазването, както и за 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване и лекарски грижи, и 
социални придобивки, особено по 
болест.

Or. en

Изменение 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща следните 
способи на предоставяне на здравни 
грижи:
- ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
придвижващ се за лечение до 
доставчик на здравни грижи, 
намиращ се в друга държава-членка); 
това се нарича „мобилност на 
пациентите“;

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща ползването на 
здравно обслужване в държава-членка, 
различна от държавата-членка по 
местоживеене, от пациенти, които 
избират да пътуват в друга държава-
членка с цел получаване на здравно 
обслужване там. 
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- трансгранично предоставяне на 
здравно обслужване (т.е.: 
предоставяне на услуга от 
територията на една държава-
членка към територията на друга); 
като телемедицински услуги, 
поставяне на диагноза и предписване 
на лечение от разстояние, 
лабораторни услуги;
- постоянно присъствие на 
доставчика на здравно обслужване 
(т.е.: установяване на доставчик на 
здравно обслужване в друга държава-
членка); както и
- временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата 
на здравеопазването, например 
временно придвижване в държавата-
членка на пациента, с цел 
предоставяне на услуги).

Or. en

Изменение 13
Astrid Lulling

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) За целите на настоящата директива 
понятието „трансгранично здравно 
обслужване“ обхваща единствено 
ползването на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
придвижващ се за лечение до доставчик 
на здравни грижи, намиращ се в друга 
държава-членка); това се нарича 
„мобилност на пациентите“; 

– ползване на здравно обслужване в 
чужбина (т.е.: в случай на пациент, 
придвижващ се за лечение до доставчик 
на здравни грижи, намиращ се в друга 
държава-членка); това се нарича 



PE418.322v01-00 6/26 AM\763941BG.doc

BG

„мобилност на пациентите“;
– трансгранично предоставяне на 
здравно обслужване (т.е.: 
предоставяне на услуга от 
територията на една държава-
членка към територията на друга); 
като телемедицински услуги, 
поставяне на диагноза и предписване 
на лечение от разстояние, 
лабораторни услуги;
– постоянно присъствие на 
доставчика на здравно обслужване 
(т.е.: установяване на доставчик на 
здравно обслужване в друга държава-
членка); както и
– временно пребиваване на лица (т.е.: 
мобилност на работещите в сферата 
на здравеопазването, например 
временно придвижване в държавата-
членка на пациента, с цел 
предоставяне на услуги).

Or. fr

Изменение 14
Astrid Lulling

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Освен това пациентите от други 
държави членки следва да получават 
еднакво лечение с това, което получават 
гражданите на държавата-членка на 
местолечение и, в съответствие с 
общите принципи за справедливост и 
недискриминация, признати в член 21 от 
Хартата, те не трябва по никакъв начин 
да бъдат дискриминирани на основата 
на пол, раса, цвят, етнически или 
социален произход, генетични 
характеристики, език, религиозна 
принадлежност или убеждение, 
политически или каквито и да е други 

(13) Освен това пациентите от други 
държави членки следва да получават 
еднакво лечение с това, което получават 
гражданите на държавата-членка на 
местолечение и, в съответствие с 
общите принципи за справедливост и 
недискриминация, признати в член 21 от 
Хартата, те не трябва по никакъв начин 
да бъдат дискриминирани на основата 
на пол, раса, цвят, етнически или 
социален произход, генетични 
характеристики, език, религиозна 
принадлежност или убеждение, 
политически или каквито и да е други 
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възгледи, принадлежност към 
национално малцинство, собственост, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. Държавите-
членки могат да прибягват до 
разграничения в лечението, назначавано 
на различни групи от пациенти, само 
когато могат да докажат, че това е 
оправдано поради разбираеми 
медицински съображения като 
например случая със специфични мерки 
за жени или за някои възрастови групи 
(напр. безплатна ваксинация за деца или 
възрастни хора). Освен това, тъй като 
настоящата директива спазва основните 
права и принципите, признати по-
специално от Хартата на основните 
права на ЕС, тя трябва да бъде 
изпълнявана и прилагана като се спазват 
правото на равенство пред закона и 
принципа за недискриминация в 
съответствие с общите принципи на 
правото, гарантирани в членове 20 и 21 
от Хартата. Настоящата директива се 
прилага без да се засяга нито Директива 
2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. 
относно прилагане на принципа на 
равно третиране на лица без разлика на 
расата или етническия произход, нито 
други директиви, съобразени с член 13 
от Договора за създаване на ЕО. В тази 
светлина директивата предвижда, че 
пациентите получават третиране 
равностойно с това на гражданите от 
държава-членка на местолечение, 
включително като се ползват от 
закрилата срещу дискриминация, 
предвидената от правото на Общността, 
а също и от законодателството на 
държавата-членка на местолечение.

възгледи, принадлежност към 
национално малцинство, собственост, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. Ето защо следва 
да се изисква основните общи 
ценности на здравните системи в 
Европейския съюз, приети от Съвета 
през юни 2006 г., а именно 
универсалност, достъп до качествено 
лечение, равенство и солидарност, да 
бъдат съществена съставна част от 
социалната закрила в Европа.  
Държавите-членки могат да прибягват 
до разграничения в лечението,
назначавано на различни групи от 
пациенти, само когато могат да докажат, 
че това е оправдано поради разбираеми 
медицински съображения като 
например случая със специфични мерки 
за жени или за някои възрастови групи 
(напр. безплатна ваксинация за деца или 
възрастни хора). Освен това, тъй като 
настоящата директива спазва основните 
права и принципите, признати по-
специално от Хартата на основните 
права на ЕС, тя трябва да бъде 
изпълнявана и прилагана като се спазват 
правото на равенство пред закона и 
принципа за недискриминация в 
съответствие с общите принципи на 
правото, гарантирани в членове 20 и 21 
от Хартата. Настоящата директива се 
прилага без да се засяга нито Директива 
2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. 
относно прилагане на принципа на 
равно третиране на лица без разлика на 
расата или етническия произход, нито 
други директиви, съобразени с член 13 
от Договора. В тази светлина 
директивата предвижда, че пациентите 
получават третиране равностойно с това 
на гражданите от държава-членка на 
местолечение, включително като се 
ползват от закрилата срещу 
дискриминация, предвидената от 
правото на Общността, а също и от 
законодателството на държавата-членка 
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на местолечение.

Or. fr

Изменение 15
Eva-Britt Svensson

Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13а) Следва да се подчертае 
необходимостта от прилагане на 
специални мерки за гарантиране на 
равноправен достъп за жените до 
обществените здравни системи. Този 
достъп до здравеопазване се отнася 
също и за здравните услуги, 
предназначени за жените и мъжете, 
както и за акушеро-гинекологичните 
грижи и грижите, свързани със 
защитата на майките и децата, 
съгласно определението за първични 
здравни грижи, дадено от СЗО по 
време на нейната 56 Световна здравна 
асамблея, проведена на 24 април 2003 
г.1 Всяка държава-членка трябва да 
зачита правата на жените на 
сексуално и репродуктивно здраве 
съгласно Пакта за гражданските и 
политически права.
________________
1 Доклад на Секретариата (A56/27) относно 
международната конференция от Алма-Ата 
за първичните здравни грижи: двадесет и 
пета годишнина.

Or. sv
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Изменение 16
Claire Gibault

Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Следва да се подчертае 
необходимостта от прилагане на 
мерките за гарантиране на равен 
достъп на жените до обществените 
здравни системи и до специфичните 
за тях грижи, по-специално акушеро-
гинекологични грижи и 
репродуктивно здраве. 

Or. fr

Изменение 17
Siiri Oviir

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21)Целесъобразно е да се изисква също 
така пациентите, които ползват здравно 
обслужване в друга държава-членка, 
при обстоятелства, различни от 
предвидените за координация на 
схемите за социална сигурност, 
установена с Регламент (EИО) 
№ 1408/71, да могат да се ползват от 
принципите за свободно движение на 
услуги в съответствие с Договора и с 
разпоредбите на настоящата директива. 
На пациентите следва да се гарантира 
поемане на разходите за такова здравно 
обслужване поне до равнището, 
предвидено за същото или за сходно 
здравно обслужване, което биха 
получили на територията на държавата-
членка на осигуряване на пациента. 
Това е в пълно съответствие с 
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отговорността на държавите-членки за 
определяне на размера на 
обезщетенията по болест, достъпни за 
техните граждани, и предотвратява 
всякакви съществени въздействия върху 
националните здравни системи. Все пак 
държавите-членки могат да предвидят в 
националните си законодателства 
възстановяването на разходите за 
лечение според тарифите, които са в 
сила в държавата-членка на лечение, в 
случай че това представлява предимство 
за пациента. Това може да е например 
случаят по-специално за всякакво 
лечение, предоставено чрез 
европейските референтни мрежи, както 
е упоменато в член 15 от настоящата 
директива.

отговорността на държавите-членки за 
определяне на размера на 
обезщетенията по болест, достъпни за 
техните граждани, и предотвратява 
всякакви съществени въздействия върху 
националните здравни системи. Все пак 
държавите-членки могат да предвидят в 
националните си законодателства 
възстановяването на разходите за 
лечение според тарифите, които са в 
сила в държавата-членка на лечение, в 
случай че това представлява предимство 
за пациента. Това може да е например 
случаят по-специално за всякакво 
лечение, предоставено чрез 
европейските референтни мрежи, както 
е упоменато в член 15 от настоящата 
директива и за лечения, извършвани в 
държавата-членка на осигуряване 
чрез подсигуряване на стационарно 
болнично лечение в срок, който е 
приемлив от медицинска гледна 
точка.

Or. et

Обосновка

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.
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Изменение 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива създава обща 
рамка за предоставянето на 
безопасно, висококачествено и 
ефикасно здравно обслужване.

Настоящата директива определя 
правила за възстановяване на 
разходите за здравно обслужване, 
получено в друга държава-членка от 
пациенти, които избират да отидат 
в друга държава-членка, за да получат 
здравно обслужване там, и осигурява 
възможност за сътрудничество 
между държавите-членки във връзка с 
оценката на здравните технологии, 
референтните центрове и услугите 
от типа "еЗдраве", като изцяло се 
зачитат националните компетенции 
при организацията и предоставянето 
на здравно обслужване в 
съответствие с принципите на 
всеобщ достъп, солидарност, ценова 
достъпност, равна териториална 
достъпност и демократичен контрол. 

Or. en

Обосновка

Различните цели на настоящата директива са по-добре уточнени в посочената цел. 
Важно е още в целта на настоящата директива да се посочат отговорностите на 
държавите-членки и принципите, които следва да се вземат предвид при прилагането 
на политиката в областта на здравеопазването.

Изменение 19
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива създава обща 
рамка за предоставянето на безопасно, 

Настоящата директива създава обща
рамка за предоставянето на безопасно, 
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висококачествено и ефикасно 
трансгранично здравно обслужване.

висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване в друга държава-членка, 
като се създават механизми за 
сътрудничество между държавите-
членки в областта на 
здравеопазването и като се зачитат 
изцяло националните компетенции за 
организиране и предоставяне на 
здравно обслужване. 

Or. fr

Изменение 20
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива се прилага за 
предоставянето на здравни грижи, без 
значение как са организирани, 
предоставени или финансирани, нито 
дали са от публичен или частен 
характер.

Настоящата директива се прилага за 
предоставянето на здравни грижи по 
смисъла на член 4.

Or. fr

Изменение 21
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a)  „здравна грижа“ означава  здравна 
услуга, предоставяна от или под 
надзора на работещ в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия и без оглед на 
начина на нейната организация, 
предоставяне и финансиране на 

а)  „здравна грижа“ означава  всяка 
здравна услуга или стока, предоставяна 
или предписана от работещ в сферата 
на здравеопазването на негов пациент, 
с цел оценка, запазване или 
възстановяване на здравето на 
последния, и без оглед на начина на 
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национално ниво, и независимо от това 
дали е предоставена на публичен или 
частен принцип.

нейната организация, предоставяне и 
финансиране на национално ниво, и 
независимо от това дали е предоставена 
на публичен или частен принцип.

Or. fr

Изменение 22
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б)  „трансгранично здравно обслужване“ 
означава  здравни грижи, предоставени 
в държава-членка различна от тази, в 
която пациентът е осигурен или в 
държава-членка, различна от 
държавата на постоянно 
пребиваване, регистрация или 
установяване на доставчика на 
здравното обслужване;

б)  „трансгранично здравно обслужване“ 
означава  здравни грижи, предоставени 
в държава-членка различна от тази, в 
която пациентът е осигурен;

Or. fr

Изменение 23
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „получаване на здравно обслужване 
в друга държава-членка“ означава  
здравни грижи, предоставени в 
държава-членка различна от тази, в 
която пациентът е осигурен;

заличава се

Or. fr
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Изменение 24
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 4  буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 25
Claire Gibault

Предложение за директива
Член 5  параграф 1  буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) застрахователните дружества, 
взаимозастрахователните 
кооперации и здравните каси 
прекратяват всяка форма на 
дискриминация, дори и скрита, 
основана на рискови фактори, 
свързани с наследствени или 
генетични болести и не изчисляват 
разходите за здравно осигуряване и 
застрахователни премии в 
зависимост от пола и естеството на 
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работата, подлежаща на индексация, 
и в приложимите механизми за 
изчисление на разходите и премиите 
се прекратява всяка дискриминация, 
по-специално по отношение на 
жените;

Or. fr

Изменение 26
Gabriela Creţu

Предложение за директива
Член 6  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Равният достъп до здравни грижи в чужбина може да бъде изложен на риск от 
необходимостта пациентът първо сам да заплати за грижите, преди да може да 
потърси възстановяване на сумите. Държавите-членки на осигуряване и 
местолечение биха могли да създадат схеми за бързо възстановяване на разходите 
помежду си (ако не за всички, поне за пациентите в неравностойно икономическо 
положение). Като се уточни, че разходите се възстановяват на осигуреното лице, 
тази възможност се изключва.

Изменение 27
Siiri Oviir

Предложение за директива
Член 6  параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка, 
се възстановяват от държавата-членка 
на осигуряване в съответствие с 
разпоредбите на настоящата директива 
до размера на разходите, които биха 
били поети, ако същите или сходни 
здравни грижи бяха предоставени в 
държавата-членка на осигуряване, без да 
се надхвърля действителната цена на 
предоставеното здравно обслужване. В 
случаите, когато пациент се нуждае 
спешно от стационарно болнично 
лечение, което не може да бъде 
подсигурено в държавата-членка на
осигуряване в срок, приемлив от 
медицинска гледна точка, 
държавата-членка на осигуряване 
възстановява всички действителни 
разходи по това лечение.

Or. et
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Обосновка

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Изменение 28
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 6  параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавата-членка на осигуряване 
може да налага на пациента, желаещ да 
получи здравно обслужване, 
предоставяно в друга държава-членка, 
същите условия, критерии за 
допустимост и регулаторни и 
административни формалности за 
получаване на здравни грижи и 
възстановяване на разходите за здравно 
обслужване като тези, които би 
наложила, ако същите или сходни 
здравни грижи бяха предоставени на 
нейна територия, доколкото тези мерки 
не са дискриминиращи и не 
представляват пречка за свободното 
движение на хора, стоки или услуги, 
при условие, че предварително се 
осигурява  общ достъп до здравните 
услуги за нейните граждани, по-
специално за жените и децата.

Or. pl
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Обосновка

Вследствие на масовото идване на пациенти от старите държави-членки в здравните 
заведения на новите държави-членки, някои здравни заведения упражняват 
дискриминация спрямо пациентите. Това явление засяга неблагоприятно най-вече 
здравето на жените и децата.

Изменение 29
Gabriela Creţu

Предложение за директива
Член 6  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Равният достъп до здравни грижи в чужбина може да бъде изложен на риск от 
необходимостта пациентът първо сам да заплати за грижите, преди да може да 
потърси възстановяване на сумите. Държавите-членки на осигуряване и
местолечение биха могли да създадат схеми за бързо възстановяване на разходите 
помежду си (ако не за всички, поне за пациентите в неравностойно икономическо 
положение). Като се уточни, че разходите се възстановяват на осигуреното лице, 
тази възможност се изключва.
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Изменение 30
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 8  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на възстановяването на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива, 
болнични грижи означава:

1. За целите на възстановяването на 
разходите за здравно обслужване, 
предоставено в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива, 
болнични и специализирани грижи 
означава здравни грижи, така както 
са определени в законодателството 
на държавата-членка на осигуряване, 
когато естеството на здравните 
грижи налага настаняване на 
пациента в болнично заведение с 
пренощуване за поне една нощ или 
ползване на високоспециализирано и 
скъпо медицинско оборудване или 
медицинска инфраструктура, или 
когато лечението предполага особен 
риск за пациента или населението.

а) здравни грижи, които изискват 
настаняване на въпросния пациент с 
поне една нощувка;
б) здравни грижи, които са част от 
специален списък, при което не се 
изисква настаняване на пациента с 
пренощуване за поне една нощ. Този 
списък се ограничава до:
- здравни грижи, които изискват 
ползването на високоспециализирана 
и разходоинтензивна медицинска 
инфраструктура или медицинско 
оборудване; или
- здравни грижи, които включват 
видове лечение, изправящи пациента 
или населението пред особен риск.

Or. fr
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Изменение 31
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 8  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 32
Astrid Lulling

Предложение за директива
Член 8  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавата-членка на осигуряване 
възстановява разходите за болнични 
грижи и специализирани грижи, 
посочени в параграф 1, когато 
лечението е предмет на 
предварително одобрение.

a) ако здравните грижи бяха 
предоставени на нейна територия, 
разходите биха били понесени от 
системата Й за социална сигурност; 
и
б) целта на системата е да реагира на 
изходящия поток от пациенти, 
появил се в резултат от прилагането 
на настоящия член и да 
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възпрепятства сериозното 
нарушаване или възможността за 
сериозно нарушаване от него на:
(i) финансовото равновесие на 
системите за социална сигурност на 
държавите-членки; и/или
(ii) планирането и рационализацията, 
проведени в болничния сектор с цел 
избягване на свръхкапацитет на 
болничните заведения, дисбаланс в 
предоставянето на болнични грижи и 
разпиляване на логистични и 
финансови ресурси, поддържането на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, достъпно за всички, или 
поддържането на капацитета за 
лечение или компетентността на 
специалистите на територията на 
въпросната държава-членка.

Or. fr

Изменение 33
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. При всички случаи предварително 
одобрение се дава, когато пациентът 
се нуждае от медицинско лечение, 
което обикновено се предоставя от 
системата за социално осигуряване на 
държавата-членка на осигуряване и 
лечението не може да бъде осигурено 
в държавата-членка по 
местоживеене в рамките на срок, 
оправдан от медицинска гледна 
точка, както е посочено в Регламент 
1408/71 и Регламент 883/2004.

Or. en
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Обосновка

Тук е важно да се посочи обхватът на този член в резултат от прилагането на 
регламенти 1408/71 и 883/2004.

Изменение 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавата-членка на 
местолечение може да предприема 
подходящи мерки, с цел да реагира на 
входящия поток от пациенти и да 
предотврати нарушаването или 
евентуалното нарушаване вследствие 
на този поток на планирането и 
рационализацията, проведени в 
болничния сектор с цел избягване на 
свръхкапацитет на болничните 
заведения, дисбаланс в 
предоставянето на болнични грижи и 
разпиляване на логистични и 
финансови ресурси, поддържането на 
балансирано медицинско и болнично 
обслужване, достъпно за всички, или 
поддържането на капацитета за 
лечение или компетентността на 
специалистите на територията на 
съответната държава-членка. 
Държавата-членка на местолечение 
се въздържа от дискриминация по 
отношение на националността и 
гарантира, че мерките за 
ограничаване на свободното движение 
се ограничават до необходимото и 
пропорционалното за целта.  
Държвата-членка на местолечение 
уведомява за тези мерки Комисията.

Or. en
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Обосновка

Член 5 от настоящата директива определя отговорностите на държавите-членки на 
местолечение в случай на трансгранично здравно обслужване.  Като се има предвид, 
че мерките за контрол на потока от пациенти от страна на държавата-членка на 
осигуряване са описани другаде (в член 8), настоящата директива не урежда 
възможностите за държавите-членки на местолечение да контролират големи 
потоци от пациенти, които могат да засегнат функционирането на тяхната здравна 
система и възможностите за поемане на отговорностите им в областта на 
здравеопазването.

Изменение 35
Gabriela Creţu

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) спешността на въпросното 
лечение или медицинска процедура;

Or. en

Обосновка

В много случаи е възможно здравословното състояние да не се характеризира с болка, 
но въпреки това да изисква спешно лечение или намеса посредством специфични 
медицински процедури.

Изменение 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Член 10  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки на осигуряване 
гарантират, че са налице механизми за 
предоставяне на пациентите, при 
поискване, на информация относно 
получаването на здравни грижи в друга 
държава-членка и за приложимите 

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

трансграничните грижи се прави 
ясно разграничение между правата, 
които пациентите имат по силата 
на настоящата директива и правата, 
произтичащи от регламентите 
относно координацията на схемите 
за социално осигуряване съгласно член 
3, параграф 1, буква е).

Or. en

Обосновка

Ако пациент по собствено желание е избрал лечение в друга държава-членка, неговите 
права за получаване на компенсации, последващо лечение и др. са различни от тези по 
Регламента за координация на системите за социална сигурност, тъй като 
процедурата за вземане на решение е различна. Важно е потенциалните пациенти да 
са съвсем наясно по отношение на различните елементи на отговорност и риск.

Изменение 37
Gabriela Creţu

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя на пациентите и 
разпространява информация по-
конкретно за техните права във връзка 
с трансграничното здравно обслужване 
и гарантира качеството и безопасността, 
защитата на личните данни, 
процедурите за подаване на жалби и 
средствата за компенсации при здравно 
обслужване, предоставено в друга 
държава-членка, както и за 
приложимите условия и предпоставки;

а) предоставя на пациентите и 
здравните работници и 
разпространява информация по-
конкретно за правата на пациентите
във връзка с трансграничното здравно 
обслужване и гарантира качеството и 
безопасността, защитата на личните 
данни, процедурите за подаване на 
жалби и средствата за компенсации при 
здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка, както и за 
приложимите условия и предпоставки;

Or. en

Обосновка

Лицата, работещи в сферата на здравеопазването, са първото място за контакт на 
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пациентите и се нуждаят от информация относно правата на пациентите, както за 
да зачитат всичките им права, така и за да насочват пациентите за получаването на 
помощта, която им е необходима.

Изменение 38
Gabriela Creţu

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомага пациентите да защитават 
правата си и да търсят съответните 
компенсации в случай на вреда, 
причинена от ползването на здравно 
обслужване в друга държава-членка; 
националното бюро за контакт 
специално информира пациентите за 
наличните варианти за уреждане на 
спорове, помага за избирането на 
подходящата схема за извънсъдебно 
уреждане за всеки конкретен случай и 
подпомага при необходимост 
пациентите при проследяване 
развитието на спора;

б) предоставя информация относно 
действията, които следва да се 
предприемат в случаи на компенсация
и вреди, подпомага пациентите да 
защитават правата си и да търсят 
съответните компенсации в случай на 
вреда, причинена от ползването на 
здравно обслужване в друга държава-
членка; националното бюро за контакт 
специално информира пациентите за 
наличните варианти за уреждане на 
спорове, помага за избирането на 
подходящата схема за извънсъдебно 
уреждане за всеки конкретен случай и 
подпомага при необходимост 
пациентите при проследяване 
развитието на спора;

Or. en

Обосновка

Информацията относно действията, които следва да се предприемат в случай на 
компенсации и вреди от държавата-членка на местолечение, трябва да бъде налична в 
националните бюра за контакт.
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Изменение 39
Gabriela Creţu

Предложение за директива
Член 13  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки спомагат за 
сътрудничеството в предоставянето на 
трансгранично здравно обслужване на 
регионално и местно ниво, 
комуникацията между доставчиците 
на здравни грижи в чужбина и 
доставчиците на последващи здравни 
грижи у дома, както и посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, чрез трансгранично здравно 
обслужване, предоставяно временно или 
за конкретни случаи.

Or. en

Обосновка

Приемствеността на грижите е от първостепенно значение за безопасността на 
пациентите. Медицинските екипи от държавата на произход на пациента следва 
тясно да си сътрудничат с медицинските екипи и екипите от специалисти в 
държавата на местолечение, за да се осигури приемственост на грижите.
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