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Изменение 189
Kartika Tamara Liotard

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 цели да допълни 
съществуващата рамка за 
координация на системите за 
социално осигуряване (Регламент 
1408/71/ЕО и последващия Регламент 
883/2004/ЕО) с оглед на прилагането 
на правата на пациентите в 
контекста на предоставянето на 
безопасно, висококачествено и 
ефикасно трансгранично здравно 
обслужване. С настоящата директива 
се създава обща рамка за правата на 
пациентите по отношение на 
трансграничната мобилност.

Or. en

Обосновка

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient,  the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Изменение 190
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива създава обща 
рамка за предоставянето на 

Настоящата директива определя 
правила за достъп до безопасно и 
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безопасно, висококачествено и 
ефикасно здравно обслужване.

висококачествено здравно обслужване 
в друга държава-членка и въвежда 
механизми за сътрудничество между 
държавите-членки в областта на 
здравното обслужване, при пълно 
зачитане на националните 
компетенции по отношение на 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване. 
При прилагането на настоящата 
директива държавите-членки вземат 
предвид принципите на 
универсалност, достъп до качествено 
лечение, справедливост и 
солидарност. 

Or. en

Обосновка

Първата половина от изменението има за цел допълнително да внесе яснота относно 
целите на директивата. Вторият параграф е прехвърлен от член 5 от 
предложението на Комисията, тъй като е по-целесъобразно тези принципи да се 
включат в настоящия параграф. 

Изменение 191
Claude Turmes, Margrete Auken

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", при пълно 
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зачитане на националните 
компетенции по отношение на 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване в съответствие с 
принципите на всеобщ достъп, 
солидарност, ценова достъпност, 
еднаква териториална достъпност и 
демократичен контрол. 

Or. en

Обосновка

Различните цели на настоящата директива са по-добре уточнени във формулираната 
по този начин цел. Важно е още при определянето на 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 192
John Bowis

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 достъп до безопасно и 
висококачествено здравно обслужване 
в друга държава-членка и въвежда 
механизми за сътрудничество между 
държавите-членки в областта на 
здравното обслужване, при пълно 
зачитане на националните 
компетенции по отношение на 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване. 

Or. en

Обосновка

Целта на директивата следва да отразява компетенциите на държавите-членки по 
отношение на организацията и предоставянето на здравно обслужване, съгласно член 
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152 от Договора.

Изменение 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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 относно достъпа до 
безопасно и висококачествено здравно 
обслужване в друга държава-членка и 
въвежда механизми за 
сътрудничество между държавите-
членки в областта на здравното 
обслужване, при пълно зачитане на
националните компетенции по 
отношение на организацията и 
предоставянето на здравно 
обслужване. 

Or. en

Обосновка

Целта на настоящата директива следва да бъде изключително осигуряването на 
достъп до безопасно и висококачествено здравно обслужване. Организацията и 
предоставянето на здравно обслужване са от компетентността на държавите-
членки, съгласно член 152, параграф 5.

Изменение 194
Richard Seeber

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 достъп до безопасно и 
висококачествено здравно обслужване в 
други държави-членки и въвежда 
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механизми за сътрудничество между 
държавите-членки в областта на 
здравното обслужване, при пълно 
зачитане на националните 
компетенции по отношение на 
организацията и предоставянето на 
здравно обслужване.

Or. de

Обосновка

Целта е не да се установят общи правила за трансграничното здравно обслужване, а 
да се подобри мобилността на пациентите.

Изменение 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 създава обща 
рамка за достъпа на гражданите на 
ЕС до безопасно, висококачествено и 
ефикасно здравно обслужване при 
условия на равнопоставеност и 
създава механизми за сътрудничество 
между държавите-членки в областта 
на здравеопазването, като се зачитат 
националните компетентности за 
организиране и предоставяне на 
здравно обслужване.

Or. es

Обосновка

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

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

Изменение 196
Edite Estrela

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 установява
обща рамка за достъп до безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване, без да накърнява 
националните компетенции в 
областта на организирането и 
предоставянето на здравно 
обслужване в съответствие с член 
152, параграф 5 от Договора за ЕО. 

Or. pt

Изменение 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При спазване на мисиите от общ 
интерес, поверени на системите за 
здравеопазване на държавите-членки -
мисии, основани на принципите на 
универсалност, достъп до качествени 
грижи, равнопоставеност и 
солидарност -  настоящата директива 
създава обща рамка за предоставянето 
на безопасно, висококачествено и 
ефикасно здравно обслужване, както и 
за условията за възстановяване на 
разходите за трансгранично здравно 
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обслужване.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е в първия член на директивата да се припомнят принципите, отнасящи 
се до функционирането на здравните системи и да се внесе уточнението, че 
настоящата директива цели също така и да определи условията за възстановяване на 
разходите за трансгранично здравно обслужване, предоставено в държава-членка, 
различна от държавата-членка на осигуряване.

Изменение 198
Marianne Thyssen

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 създава обща 
рамка за трансгранично здравно 
обслужване и си поставя за цел да 
подобри достъпа, качеството и 
ефективността на системите на 
здравеопазване в държавите-членки.

Or. nl

Обосновка

Директивата се състои от две части: Едната част засяга правата на пациента при 
трансгранично здравно обслужване, а другата част засяга по-общо отделни аспекти 
на организацията на здравното обслужване, които между другото обхващат 
задължението за сътрудничество между държавите-членки.
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Изменение 199
Thomas Ulmer

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 създава обща 
рамка за предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване и за възстановяването на 
разходите за трансгранично здравно 
обслужване.

Or. en

Обосновка

Не е желателно да се въвежда разграничение между здравното обслужване на 
национално и на трансгранично равнище. Пациентите следва да се ползват със 
същите права в собствената си страна като пациентите, които получават или 
искат да получат лечение и услуги в друга държава-членка. 

Изменение 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 създава обща 
рамка за правата на пациентите във 
връзка със здравното обслужване.

Or. da

Обосновка

Настоящата директива няма за цел да определи качеството, безопасността и 
ефикасността на здравното обслужване, а да направи по-ясен обхвата на правата на 
пациентите в случаите, когато получават лечение в чужбина.
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Изменение 201
Urszula Krupa

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 създава обща 
рамка за предоставянето, безплатно, на 
безопасно, висококачествено и 
ефикасно трансгранично здравно 
обслужване в случаите, когато се 
налагат високоспециализирани 
медицински процедури, които не 
могат да се осъществят в мястото 
на пребиваване.

Or. pl

Обосновка

Здравното обслужване не може да бъде всеобщо, ако не е безплатно, тъй като в 
противен случай то ще бъде на практика достъпно само за ограничен брой хора. 
Наред с това, директивата следва да се прилага в случаите, когато се налагат 
високоспециализирани медицински процедури, които не могат да се осъществят в 
мястото на пребиваване.

Изменение 202
Iles Braghetto

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

Or. it
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Обосновка

Критерият за ефективност е необходим, за да се предотврати "пасивната миграция" 
към друго здравно обслужване и за да се демонстрира, че съответното здравно 
обслужване може да се справи по подходящ начин със заболяването, поради което 
пациентът е пътувал до държава-членка, различна от неговата собствена.

Изменение 203
Åsa Westlund

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 създава обща 
рамка за предоставянето на безопасно, 
висококачествено и ефикасно здравно 
обслужване. Целта на здравното 
обслужване е осигуряването на добро 
здраве и грижи при равни условия за 
цялото население. Грижите се 
предоставят при зачитане на 
равнопоставеността между хората и 
достойнството на всеки човек.

Or. sv

Изменение 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 1 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Всички граждани на ЕС разполагат 
със свободен и равен достъп до 
здравно обслужване, като при това се 
спазва ред и се взема предвид 
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степента на необходимост.

Or. da

Обосновка

Изключително важен елемент на социалната отговорност на ЕС е присъствието на 
принципите, свързани с "ред" и "необходимост" и "свободен и равен достъп", в 
системата на здравеопазване. Съобразно тези принципи пациентите следва да бъдат 
лекувани след професионална оценка на тяхното здравословно състояние, нивото на 
болка и други оплаквания, както и на продължителността на времето на изчакване. 
Свободен и равен достъп означава, че здравното обслужвани следва да бъде 
безплатно и че никой не може да прережда останалите въз основа на своето 
финансово състояния, статус или други дискриминационни критерии.

Изменение 205
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Член 1 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тази обща рамка държавите-
членки носят отговорност за 
предоставянето на гражданите на 
тяхната територия на 
здравеопазване, което е безопасно, 
висококачествено, ефикасно и 
достатъчно от гледна точка на 
количеството. В никакъв случай 
държавите-членки не бива да 
разграждат здравеопазването поради 
това, че то се предлага и в други 
държави-членки.
Настоящата директива не бива в 
никакъв случай да насърчава 
държавите-членки да разграждат 
своята собствена система на 
здравеопазване.
Същевременно настоящата 
директива не бива да доведе по 
никакъв начин до насърчаване на 
пациентите да търсят здравни 
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грижи в друга държава-членка.

Or. nl

Обосновка

Здравеопазването е и остава отговорност на всяка отделна държава-членка и не 
може и не бива да се прехвърля на друга държава-членка.  Настоящата директива не 
бива да насърчава държавите-членки да прехвърлят тази отговорност на 
Европейския съюз или да стимулира застрахователни дружества да купуват по 
икономически причини здравни грижи в чужбина.

Изменение 206
Edite Estrela

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 
лица, осигурени или бенефициенти на 
системи на здравеопазване, които 
получават трансгранично здравно 
обслужване въз основа на 
необходимост, установена от 
съответната система на 
здравеопазване.

Or. pt

Изменение 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 

Настоящата директива се прилага за 
предоставянето на здравни грижи, 
определени в член 4, които не се 
гарантират от Регламент (ЕО) № 
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дали са от публичен или частен 
характер.

883/2004 за координация на 
системите за социално осигуряване.

Or. es

Обосновка

Необходимостта с настоящата директива да се регулират трансграничните здравни 
грижи и мобилността та пациентите е съмнителна, тъй като това вече е 
гарантирано с действащото общностно законодателство относно координирането 
на системите за социално осигуряване (Регламент 883/2004)  Границата между 
приложното поле на Регламент 883/2004 и на настоящата директива следва да бъде 
ясно определена. 

Изменение 208
Frieda Brepoels

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.

Or. en

Обосновка

Допълнителният текст се счита за излишен, тъй като той е включен в определението 
на здравна грижа в член 4, буква а).
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Изменение 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

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 трансгранични 
здравни грижи и за индивидуалните 
пациенти, които избират сами да 
получат здравни грижи в чужбина.

Настоящата директива няма за цел 
да насърчава предоставянето на 
трансгранични здравни грижи или 
препращането на пациенти от 
системата за социална сигурност на 
една държава-членка към 
структурите за здравни грижи на 
друга държава-членка с цел 
получаване на здравни грижи.

Or. fr

Обосновка

La Commission ne respecte pas les dispositions des traités en matière de systèmes de santé, 
sachant que l'organisation, la fourniture et le financement des soins de santé relèvent de la 
seule compétence des Etats membres. Par conséquent il est nécessaire de supprimer cette 
référence. Il est également nécessaire de préciser quels types de patients sont concernés par 
cette directive. Il convient enfin de souligner que cette directive ne doit pas constituer un 
moyen pour un Etat membre de se défausser de sa mission d'intérêt général par l'envoi 
généralisé de patients dans d'autres Etats membres, ce au détriment de ses propres patients 
qui ne bénéficieraient plus de soins de proximité et des patients des Etats membres d'accueil 
qui pourraient voir augmenter les délais d'attente.
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Изменение 210
Dagmar Roth-Behrendt

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 трансгранични 
здравни грижи, без значение как са 
организирани, предоставени или 
финансирани, нито дали са от публичен 
или частен характер.

Or. en

Обосновка

Разяснение.

Изменение 211
Richard Seeber

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 трансгранични 
здравни грижи, без значение как са 
организирани, предоставени или 
финансирани, нито дали са от публичен 
или частен характер.

Or. de

Обосновка

Предоставянето на здравни грижи без трансгранично измерение остава отговорност 
на държавите-членки.
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Изменение 212
Linda McAvan

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 трансгранични 
здравни грижи, без значение как са 
организирани, предоставени или 
финансирани, нито дали са от публичен 
или частен характер.

Or. en

Обосновка

С това изменение се пояснява, че в обхвата на настоящата директива са включени 
единствено трансграничните здравни грижи.

Изменение 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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, без 
значение как са организирани, 
предоставени или финансирани, нито 
дали са от публичен или частен 
характер. Настоящата директива се 
прилага за задължителните, 
частните и комбинираните схеми за 
здравно осигуряване. 

Or. nl
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Изменение 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

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, без 
значение как са организирани, 
предоставени или финансирани, нито 
дали са от публичен или частен 
характер. Настоящата директива не 
се прилага за услугите, които са 
насочени предимно към областта на 
дългосрочните грижи, по-специално 
услугите, предоставяни в течение на 
дълъг период от време, чиято цел е да 
се оказва подкрепа на хора, които се 
нуждаят от съдействие при 
извършването на рутинни, ежедневни 
задачи. 

Or. en

Изменение 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 2 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички държави-членки имат право, 
съобразно настоящата директива, да 
решават дали здравно обслужване, 
предоставяно на тяхна територия, 
следва да се предоставя от 
държавния сектор.

Or. da

Обосновка

Изключително важно за качеството на услугите, предоставяни от системата на 
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обществено здравеопазване, е тя да не предоставя ресурси или служители на частни 
доставчици на здравно обслужване. Частните доставчици на здравно обслужване 
предоставят единствено тези услуги, които са най-привлекателни от финансова 
гледна точка, и оставят всичко останало на обществената система.

Изменение 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Предложение за директива
Член 2 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не накърнява 
правото на държавите-членки да 
определят медицински и етични 
критерии за здравното обслужване, 
което се предоставя на или от 
тяхната територия.

Or. en

Обосновка

В член 55 и и в член 46, параграф 1 от Договора за ЕС се определя, че разпоредбите на 
тази глава и съответните предприети мерки не накърняват приложимостта на 
правните, регулаторните или административните разпоредби, в които се предвижда 
специфично третиране на чуждестранните граждани по съображения, свързани с 
обществената политика, обществeната сигурност или общественото здраве. Поради 
това държавите-членки могат да определят медицинско-етични критерии за своето 
здравеопазване.

Изменение 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 2 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да бъдат изпълнени мисиите от 
общ интерес, възложени на техните 
системи на здравеопазване, 
държавите-членки, при прилагането 
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на настоящата директива, следват 
принципите от общ интерес, а 
именно принципите на 
универсалност, достъп до 
висококачествени здравни грижи, 
справедливост, солидарност и ценова 
достъпност на здравните услуги. За 
да се гарантира високо равнище на 
закрила на общественото здраве, 
както се изисква в член 152 от 
Договора за ЕО, държавите-членки 
следва да дават предимство на тези 
принципи в случаите, в които те са в 
конфликт с разпоредбите на 
настоящата директива. 

Or. en

Обосновка

Следва да се внесе яснота относно връзката между прилагането на настоящата 
директива и принципите от общ интерес. Тъй като здравните услуги са услуги от общ 
интерес, следва да се даде предимство на съображенията, свързани с общественото 
здраве, и на други обществени интереси, с цел да се постигнат целите, посочени в 
членове 16 и 152 от Договора за ЕО.  

Изменение 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 2 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да бъдат изпълнени мисиите от 
общ интерес, възложени на техните 
системи на здравеопазване, 
държавите-членки, при прилагането 
на настоящата директива, следват 
принципите от общ интерес, а 
именно принципите на 
универсалност, достъп до 
висококачествени здравни грижи, 
справедливост, солидарност и ценова 
достъпност на здравните услуги. За 
да се гарантира високо равнище на 
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закрила на общественото здраве, 
както се изисква в член 152 от 
Договора за ЕО, държавите-членки 
следва да дават предимство на тези 
принципи в случаите, в които те са в 
конфликт с разпоредбите на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Следва да се внесе яснота относно връзката между прилагането на настоящата 
директива и принципите от общ интерес. Тъй като здравните услуги са услуги от общ 
интерес, следва да се даде предимство на съображенията, свързани с общественото 
здраве, и на други обществени интереси, с цел да се постигнат целите, посочени в 
член 152 от Договора за ЕО.

Изменение 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 2 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира високо равнище на 
закрила на общественото здраве, 
както се изисква в член 152 от 
Договора, държавите-членки следва да 
дават предимство на принципите, 
посочени в член 1, в случай че 
разпоредбите на настоящата 
директива са в конфликт с тези 
принципи.

Or. en
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Изменение 220
John Bowis

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 - буква (- a a) и (- a б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-аа) Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионалните 
квалификации;
(-аб) Директива 2000/31/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2000 година за някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия 
на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 221
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 - буква (- a a) и (- a б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-аа) Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионалните 
квалификации;
(-аб) Директива 2000/31/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2000 г. за някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия 
на вътрешния пазар;

Or. en

Обосновка

Позоваванията на тези директиви са прехвърлени от член 5. 
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Изменение 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 - буква (е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Регламенти относно координацията 
на схемите за социална сигурност и по-
специално член 22 от Регламент (ЕИО) 
№ 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 
година за прилагането на схеми за 
социално осигуряване на заети лица и 
членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността и 
Регламент (EО) № 883/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 година за координация на 
системите за социално осигуряване;

е) Регламенти относно координацията 
на схемите за социална сигурност и по-
специално членове 19, 20, 22 и 25 от 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета 
от 14 юни 1971 година за прилагането 
на схеми за социално осигуряване на 
заети лица и членове на техните 
семейства, които се движат в рамките на 
Общността и членове 17, 18, 19, 20, 27 и 
28 от Регламент (EО) № 883/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 година за координация на 
системите за социално осигуряване;

Or. nl

Изменение 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 - буква (е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Регламенти относно координацията 
на схемите за социална сигурност и по-
специално член 22 от Регламент (ЕИО) 
№ 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 
година за прилагането на схеми за 
социално осигуряване на заети лица и 
членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността и 
Регламент (EО) № 883/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 година за координация на 
системите за социално осигуряване;

е) Регламенти относно координацията 
на схемите за социална сигурност и по-
специално член 22 от Регламент (ЕИО) 
№ 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 
година за прилагането на схеми за 
социално осигуряване на заети лица и 
членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността и 
Регламент (EО) № 883/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 година за координация на 
системите за социално осигуряване, 
както и регламентите за 
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прилагането им;

Or. fr

Обосновка

Необходимо е позоваване на допълнителните текстове с оглед възможно най-голяма 
точност.

Изменение 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 - букви (ж a) и (ж б) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионалните 
квалификации;
жб) Директива 2000/31/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2000 г. за някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия 
на вътрешния пазар.

Or. fr

Изменение 225
John Bowis

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 - буква (ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жa) Директива 2002/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 януари 2003 година за 
определяне на стандартите за 
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качество и безопасност при 
вземането, диагностиката, 
преработката, съхранението и 
разпределянето на човешка кръв и 
кръвни съставки и за изменение на 
Директива 2001/83/ЕО;

Or. en

Изменение 226
John Bowis

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 - буква (ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жб) Директива 2004/23/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 година относно 
установяването на стандарти за 
качество и безопасност при 
даряването, доставянето, контрола, 
преработването, съхраняването, 
съхранението и разпределянето на 
човешки тъкани и клетки;

Or. en

Изменение 227
John Bowis

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 - буква (ж в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жв) Директива 92/49/ЕИО на Съвета 
относно координирането на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
свързани с прякото застраховане, 
различно от животозастраховането, 
по отношение на изпълнителните
правомощия, предоставени на 
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Комисията;

Or. en

Изменение 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 - буква (ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа)Директива 92/49/EИО на Съвета 
от 18 юни 1992 година относно 
координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, свързани с прякото 
застраховане, различно от 
животозастраховането и за 
изменение на Директиви 73/239/EИО 
и 88/357/ЕИО (Трета директива за 
застраховането, различно от 
животозастраховане);

Or. nl

Изменение 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато са изпълнени условията по 
член 22 от Регламент № 1408/71 за 
даване на одобрение за придвижване 
до друга държава-членка с цел 
получаване на подходящо лечение, се 
прилагат разпоредбите на 
упоменатия регламент, а членове 6, 7, 
8 и 9 от настоящата директива не се 
прилагат. Обратно, когато осигурено 
лице търси здравно обслужване в 
друга държава-членка при други 

заличава се
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обстоятелства, се прилагат членове 
6, 7, 8 и 9 от настоящата директива, 
а член 22 от Регламент (ЕО) 
№ 1408/71 не се прилага. Все пак, 
винаги когато са изпълнени условията 
за даване на одобрение, посочени в 
член 22, параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 1408/71, одобрението се дава, а 
помощите се отпускат в 
съответствие с въпросния регламент. 
В този случай членове 6, 7, 8 и 9 от 
настоящата директива не се 
прилагат.

Or. fr

Обосновка

Настоящият член е ненужно усложнен и трябва да бъде опростен. За един пациент е 
трудно да знае дали трябва да се ползва от разпоредбите на Регламент 1408/71 или 
от настоящата директива и отговорността за тази преценка трябва да бъде на 
органите на държавата-членка на осигуряване, които обосновават своето решение 
пред пациента.

Изменение 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато са изпълнени условията по 
член 22 от Регламент № 1408/71 за 
даване на одобрение за придвижване 
до друга държава-членка с цел 
получаване на подходящо лечение, се 
прилагат разпоредбите на 
упоменатия регламент, а членове 6, 7, 
8 и 9 от настоящата директива не се 
прилагат. Обратно, когато осигурено 
лице търси здравно обслужване в 
друга държава-членка при други 
обстоятелства, се прилагат членове 
6, 7, 8 и 9 от настоящата директива, 
а член 22 от Регламент (ЕО) 

заличава се
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№ 1408/71 не се прилага. Все пак, 
винаги когато са изпълнени условията 
за даване на одобрение, посочени в 
член 22, параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 1408/71, одобрението се дава, а 
помощите се отпускат в 
съответствие с въпросния регламент. 
В този случай членове 6, 7, 8 и 9 от 
настоящата директива не се 
прилагат.

Or. es

Обосновка

Заличава се в интерес на правната яснота в съгласие с изменението на член 2.

Изменение 231
Kartika Tamara Liotard

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато са изпълнени условията по 
член 22 от Регламент № 1408/71 за 
даване на одобрение за придвижване 
до друга държава-членка с цел 
получаване на подходящо лечение, се 
прилагат разпоредбите на 
упоменатия регламент, а членове 6, 7, 
8 и 9 от настоящата директива не се 
прилагат. Обратно, когато осигурено 
лице търси здравно обслужване в 
друга държава-членка при други 
обстоятелства, се прилагат членове 
6, 7, 8 и 9 от настоящата директива, 
а член 22 от Регламент (ЕО) 
№ 1408/71 не се прилага. Все пак, 
винаги когато са изпълнени условията 
за даване на одобрение, посочени в 
член 22, параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 1408/71, одобрението се дава, а 
помощите се отпускат в 
съответствие с въпросния регламент. 

заличава се
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В този случай членове 6, 7, 8 и 9 от 
настоящата директива не се 
прилагат.

Or. en

Обосновка

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internalmarket approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Изменение 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато са изпълнени условията по 
член 22 от Регламент № 1408/71 за 
даване на одобрение за придвижване 
до друга държава-членка с цел 
получаване на подходящо лечение, се 
прилагат разпоредбите на 
упоменатия регламент, а членове 6, 7, 
8 и 9 от настоящата директива не се 
прилагат. Обратно, когато осигурено 
лице търси здравно обслужване в 
друга държава-членка при други 
обстоятелства, се прилагат членове 
6, 7, 8 и 9 от настоящата директива, 
а член 22 от Регламент (ЕО) 
№ 1408/71 не се прилага. Все пак, 
винаги когато са изпълнени условията 
за даване на одобрение, посочени в 
член 22, параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 1408/71, одобрението се дава, а 
помощите се отпускат в 
съответствие с въпросния регламент. 
В този случай членове 6, 7, 8 и 9 от 

2. В настоящата директива не се 
разглежда поемането на разходите за 
здравно обслужване, което се налага 
по здравословни причини по време на 
временно пребиваване на осигурените 
лица в друга държава-членка. 
Настоящата директива не засяга и 
правата на пациентите да получават 
разрешение за лечение в друга 
държава-членка, в случаите, в които 
са изпълнени условията, предвидени в 
регламентите за координация на 
схемите за социално осигуряване и по-
специално в член 22 от Регламент 
(ЕО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 
1971 година за прилагането на схеми 
за социално осигуряване на заети лица 
и членове на техните семейства, 
които се движат в рамките на 
Общността и член 20 от Регламент 
(ЕО) № 883/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
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настоящата директива не се 
прилагат.

2004 година за координация на 
системите за социално осигуряване. 
Ако в обхвата на настоящата 
директива попадат ситуации, които 
са включени също в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1408/71 и 
Регламент (ЕО) № 883/2004, прилагат 
се разпоредбите на регламентите, а 
не на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Чрез това изменение се изясняват допълнително различните области, попадащи от 
една страна в обхвата на Регламент (ЕО) № 1408/71 и Регламент (ЕО) № 883/2004, и, 
от друга страна, в обхвата на настоящата директива, както и приоритетното им 
подреждане.

Изменение 233
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато са изпълнени условията по 
член 22 от Регламент № 1408/71 за 
даване на одобрение за придвижване до 
друга държава-членка с цел получаване 
на подходящо лечение, се прилагат 
разпоредбите на упоменатия регламент, 
а членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат. Обратно, 
когато осигурено лице търси здравно 
обслужване в друга държава-членка 
при други обстоятелства, се прилагат 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива, а член 22 от Регламент 
(ЕО) № 1408/71 не се прилага. Все пак, 
винаги когато са изпълнени условията 
за даване на одобрение, посочени в член 
22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1408/71, одобрението се дава, а 
помощите се отпускат в съответствие с 

2. Когато са изпълнени условията по 
член 22 от Регламент № 1408/71 за 
даване на одобрение за придвижване до 
друга държава-членка с цел получаване 
на подходящо лечение, се прилагат 
разпоредбите на упоменатия регламент, 
а членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат. Обратно, 
когато осигурено лице желае да се 
придвижи за амбулаторно лечение до
друга държава-членка при други 
обстоятелства, се прилагат членове 6, 7, 
8 и 9 от настоящата директива. Винаги
когато са изпълнени условията за даване 
на одобрение, посочени в член 22, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1408/71, одобрението се дава, а 
помощите се отпускат в съответствие с 
въпросния регламент. В този случай 



PE418.304v02-00 32/71 AM\766244BG.doc

BG

въпросния регламент. В този случай 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат.

членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат.

Or. nl

Обосновка

С  цел да се осигури по-голяма правна сигурност, директивата трябва да прави ясна 
разлика между амбулаторно и болнично лечение. За амбулаторно лечение пациентът 
има избор с предварително разрешение да си тръгне или не и по този начин за него да 
се прилага или Регламент 1408/71 или настоящата директива. За болнично или друго 
равностойно на него лечение финансовите последици са много по-големи както за 
пациента, така и за системите за грижи. Това води до правна несигурност за 
пациентите и лицата, предоставящи здравни грижи.

Изменение 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато са изпълнени условията по 
член 22 от Регламент № 1408/71 за 
даване на одобрение за придвижване до 
друга държава-членка с цел получаване 
на подходящо лечение, се прилагат 
разпоредбите на упоменатия регламент, 
а членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат. Обратно, 
когато осигурено лице търси здравно 
обслужване в друга държава-членка при 
други обстоятелства, се прилагат 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива, а член 22 от Регламент (ЕО) 
№ 1408/71 не се прилага. Все пак, 
винаги когато са изпълнени условията 
за даване на одобрение, посочени в член 
22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1408/71, одобрението се дава, а 
помощите се отпускат в съответствие с 
въпросния регламент. В този случай 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 

2. До датата на влизане в сила на 
Регламент (ЕО) №883/2004 важи 
правилото, че когато са изпълнени 
условията по член 22 от Регламент 
№ 1408/71 за даване на одобрение за 
придвижване до друга държава-членка с 
цел получаване на подходящо лечение, 
се прилагат разпоредбите на този 
регламент, а членове 6, 7, 8 и 9 от 
настоящата директива не се прилагат. 
Обратно, когато осигурено лице търси 
здравно обслужване в друга държава-
членка при други обстоятелства, се 
прилагат членове 6, 7, 8 и 9 от 
настоящата директива, а член 22 от 
Регламент (ЕО) № 1408/71 не се 
прилага. Все пак, винаги когато са 
изпълнени условията за даване на 
одобрение, посочени в член 22, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1408/71, одобрението се дава, а 
помощите се отпускат в съответствие с 
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директива не се прилагат. въпросния регламент. В този случай 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат.

Or. nl

Изменение 235
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато са изпълнени условията по 
член 22 от Регламент № 1408/71 за 
даване на одобрение за придвижване до 
друга държава-членка с цел получаване 
на подходящо лечение, се прилагат 
разпоредбите на упоменатия регламент, 
а членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат. Обратно, 
когато осигурено лице търси здравно 
обслужване в друга държава-членка при 
други обстоятелства, се прилагат 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива, а член 22 от Регламент (ЕО) 
№ 1408/71 не се прилага. Все пак, 
винаги когато са изпълнени условията 
за даване на одобрение, посочени в член 
22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1408/71, одобрението се дава, а 
помощите се отпускат в съответствие с 
въпросния регламент. В този случай 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат.

2. Когато са изпълнени условията по 
член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1408/71 - или, след влизането в сила 
на настоящия регламент, член 20, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
883/2004 - за даване на одобрение за 
придвижване до друга държава-членка с 
цел получаване на подходящо лечение, 
се прилагат разпоредбите на упоменатия 
регламент, а членове 6, 7, 8 и 9 от 
настоящата директива не се прилагат. 
Обратно, когато осигурено лице търси 
здравно обслужване в друга държава-
членка при други обстоятелства, се 
прилагат членове 6, 7, 8 и 9 от 
настоящата директива, а член 22 от 
Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета -
или, след влизането в сила на 
настоящия регламент, член 20 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004 - не се 
прилага. Все пак, винаги когато са 
изпълнени условията за даване на 
одобрение, посочени в член 22, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1408/71, одобрението се дава, а 
помощите се отпускат в съответствие с 
въпросния регламент. В този случай 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат.

Or. hu
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Обосновка

Считаме, че сходството в съдържанието на изречения 1 и 2 и изречения 3 и 4 от член 
3, параграф 2 прави текста ненужно сложен.

С цел постигане на последователност на законодателния текст, и по-специално 
съгласуваност на разпоредбите на член 4, параграф ж), в настоящия параграф трябва 
да се упомене Регламент (ЕО) № 883/2004 и особено член 22, параграф 2 от него, 
който - подобно на член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1408/71 - засяга 
разрешеното лечение в чужбина.

Изменение 236
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки незабавно и 
активно обменят информация 
помежду си относно доставчиците 
на здравни грижи или лицата, 
работещи в сферата на 
здравеопазването, в случаите, в които 
са предприети регулаторни действия 
във връзка с тяхната регистрация или 
с правото им да предоставят услуги.     

Or. en

Изменение 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. От датата на влизане в сила на 
Регламент (ЕО) №883/2004 важи 
правилото, че когато са изпълнени 
условията по член 20 от Регламент 
№ 883/2004 за даване на одобрение за 
придвижване до друга държава-членка 
с цел получаване на подходящо 
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лечение, се прилагат разпоредбите на 
този регламент; в такъв случай 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат. Обратно, 
когато осигурено лице желае да се 
придвижи за амбулаторно лечение до 
друга държава-членка при други 
обстоятелства, се прилагат членове 
6, 7, 8 и 9 от настоящата директива; 
в такъв случай член 22 от Регламент 
(ЕО) №  883/2004 не се прилага. Все 
пак, винаги когато са изпълнени 
условията за даване на одобрение, 
посочени в член 20, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004, 
одобрението се дава, а помощите се 
отпускат в съответствие с 
въпросния регламент. В този случай 
членове 6, 7, 8 и 9 от настоящата 
директива не се прилагат.

Or. nl

Изменение 238
John Bowis

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако разпоредбите на настоящата 
директива са в противоречие с 
разпоредба от друг общностен акт, 
регулиращ специфични аспекти на 
здравното обслужване, разпоредбите 
на другия общностен акт имат 
надмощие и се прилагат към 
въпросните специфични ситуации. 
Такива актове включват:

заличава се

а) Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионалните 
квалификации;
(b) Директива 2000/31/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 



PE418.304v02-00 36/71 AM\766244BG.doc

BG

от 8 юни 2000 г. за някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия 
на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако разпоредбите на настоящата 
директива са в противоречие с 
разпоредба от друг общностен акт, 
регулиращ специфични аспекти на 
здравното обслужване, разпоредбите 
на другия общностен акт имат 
надмощие и се прилагат към 
въпросните специфични ситуации. 
Такива актове включват:

заличава се

а) Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионалните 
квалификации;
б) Директива 2000/31/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2000 г. за някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия 
на вътрешния пазар.

Or. fr

Обосновка
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Изменение 240
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3 - буква (б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Регламент (ЕИО) № 1408/71;

Or. nl

Обосновка

С  цел да се осигури по-голяма правна сигурност, директивата трябва да прави ясна 
разлика между амбулаторно и болнично лечение. За амбулаторно лечение пациентът 
има избор с предварително разрешение да си тръгне или не и по този начин за него да 
се прилага или Регламент 1408/71 или настоящата директива. За болнично или друго 
равностойно на него лечение финансовите последици са много по-големи както за 
пациента, така и за системите за грижи.

    

Изменение 241
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящата директива се 
прилага с предимство пред 
предложената директива относно 
правата на потребителите 
(COM(2008)614) в случаите, когато 
става въпрос за договори между 
здравни специалисти и пациенти.

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията от 8 октомври 2008 г. за директива относно правата 
на потребителите (COM(2008)614) е свързано с правата на потребителите, които 



PE418.304v02-00 38/71 AM\766244BG.doc

BG

сключват договор със самостоятелно заети здравни специалисти, и може да се 
окаже в противоречие с директивата.

Изменение 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки прилагат 
разпоредбите на настоящата 
директива в съответствие с 
правилата на Договора за създаване на 
ЕО.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Идентична на обосновката за изменението на параграф 2 от настоящия член.

Изменение 243
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 4 - буква (a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „здравна грижа“ означава здравна
услуга, предоставяна от или под 
надзора на работещ в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия и без оглед на 
начина на нейната организация, 
предоставяне и финансиране на 
национално ниво, и независимо от 
това дали е предоставена на публичен 
или частен принцип.

а) „здравна грижа“ означава грижа с 
превантивен или лечебен характер, 
или свързана с рехабилитация, 
предписана или предоставена на 
заинтересованото лице от 
специалист, работещ в сферата на 
здравеопазването, чиято професия е 
регулирана в държавата-членка на 
регистрация;  

Or. pt
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Изменение 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 4 - буква (a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а)  „здравна грижа“ означава  здравна 
услуга, предоставяна от или под 
надзора на работещ в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия и без оглед на 
начина на нейната организация, 
предоставяне и финансиране на 
национално ниво, и независимо от 
това дали е предоставена на публичен 
или частен принцип.

а)  „здравна грижа“ означава  здравни 
услуги и продукти, предоставени или 
предписани от работещи в сферата 
на здравеопазването на пациенти с 
оглед оценяване, поддържане или 
възстановяване на здравословното им 
състояние, или профилактика на 
заболяванията; 

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение цели да се изясни определението за здравна грижа.

Изменение 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 4 - буква (a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „здравна грижа“ означава здравна 
услуга, предоставяна от или под 
надзора на работещ в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия и без оглед на 
начина на нейната организация, 
предоставяне и финансиране на 
национално ниво, и независимо от 
това дали е предоставена на публичен 
или частен принцип.

а) „здравни грижи“ означава здравна 
услуга, предоставяна на пациенти с 
цел оценка, поддържане или 
възстановяване на тяхното 
здравословно състояние; по смисъла 
на членове 6, 7, 8, 9, 10 и 11 здравни 
грижи означава видове лечение, които 
са сред здравноосигурителните права, 
предвидени в законодателството на 
държавата-членка на осигуряване;

Or. en
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Обосновка

Предложеното в това изменение определение е в по-тясно съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1408/71 и Регламент (ЕО) № 883/2004. Също така се включват и здравните 
грижи, които не се предоставят пряко от „работещи в сферата на 
здравеопазването“.  Не се включват правата, които не представляват 
здравноосигурителни права съгласно държавата-членка на осигуряване. 

Изменение 246
John Bowis

Предложение за директива
Член 4 - буква(a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „здравна грижа“ означава здравна 
услуга, предоставяна от или под 
надзора на работещ в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия и без оглед на 
начина на нейната организация, 
предоставяне и финансиране на 
национално ниво, и независимо от това 
дали е предоставена на публичен или 
частен принцип.

а) „здравни грижи“ означава здравни 
услуги и стоки, предоставени или 
предписани от лица, работещи в 
сферата на здравеопазването, на 
пациенти с цел оценка, поддържане 
или възстановяване на тяхното 
здравословно състояние или за 
предпазването им от болести, без 
оглед на начина на тяхната
организация, предоставяне и 
финансиране на национално ниво и 
независимо от това дали са 
предоставени на публичен или частен 
принцип;    

Or. en

Изменение 247
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 4 - буква (a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „здравна грижа“ означава здравна 
услуга, предоставяна от или под 
надзора на работещ в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 

а) „здравни грижи“ означава здравни 
услуги и стоки, предоставени или 
предписани от лица, работещи в 
сферата на здравеопазването, на 
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неговата професия и без оглед на 
начина на нейната организация, 
предоставяне и финансиране на 
национално ниво, и независимо от това 
дали е предоставена на публичен или 
частен принцип.

пациенти с цел оценка, поддържане 
или възстановяване на тяхното 
здравословно състояние или за 
предпазването им от болести, без 
оглед на начина на тяхната
организация, предоставяне и 
финансиране на национално ниво и 
независимо от това дали са 
предоставени на публичен или частен 
принцип;

Or. en

Обосновка

Предишното определение, в което се упоменават регулираните работещи в 
здравеопазването, беше прекалено тясно, тъй като не включваше целия обхват на 
съдебната практика на Съда на Европейските общности в областта на свободното 
движение на услуги и стоки в сектора на здравеопазването. 

Изменение 248
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 4 - буква (a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „здравна грижа“ означава здравна 
услуга, предоставяна от или под 
надзора на работещ в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия и без оглед на 
начина на нейната организация, 
предоставяне и финансиране на 
национално ниво, и независимо от това 
дали е предоставена на публичен или 
частен принцип.

а) „здравни грижи“ означава здравни 
услуги и стоки, предоставени или 
предписани от лица, работещи в 
сферата на здравеопазването, на 
пациенти с цел оценка, поддържане 
или възстановяване на тяхното 
здравословно състояние, без оглед на 
начина на тяхната организация, 
предоставяне и финансиране на 
национално ниво и независимо от това 
дали са предоставени на публичен или 
частен принцип;

Or. en
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Обосновка

Първоначалното определение на здравните грижи в предложението на Комисията би 
могло да доведе до значителни юридически проблеми, тъй като то не обхваща всички 
видове здравни грижи. Следователно това изменение има за цел да опрости 
определението и да го направи по-ясно от юридическа гледна точка. 

Изменение 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 4 - буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „здравна грижа“ означава здравна 
услуга, предоставяна от или под 
надзора на работещ в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия и без оглед на 
начина на нейната организация, 
предоставяне и финансиране на 
национално ниво, и независимо от това 
дали е предоставена на публичен или 
частен принцип.

а) „здравни грижи“ означава здравна 
услуга, предоставяна на пациенти с 
цел оценка, предпазване, поддържане 
или възстановяване на тяхното 
здравословно състояние, без оглед на 
начина на тяхната организация, 
предоставяне и финансиране на 
национално ниво и независимо от това 
дали са предоставени на публичен или 
частен принцип;

Or. en

Обосновка

Настоящата директива насочва вниманието към пациентите и тяхното 
здравословно състояние, а не към специалистите или към доставчиците на здравни 
услуги.

Изменение 250
John Bowis

Предложение за директива
Член 4 - буква (a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „здравна грижа“ означава здравна 
услуга, предоставяна от или под 
надзора на работещ в сферата на 

а) „здравни грижи“ означава здравни 
услуги или стоки, включително 
фармацевтични продукти и 
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здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия и без оглед на начина 
на нейната организация, предоставяне 
и финансиране на национално ниво, и 
независимо от това дали е предоставена
на публичен или частен принцип.

медицински изделия, предоставени 
или предписани от или под надзора на 
работещ в сферата на здравеопазването, 
в изпълнение на неговата професия, без 
оглед на начина на организация, 
предоставяне и финансиране на 
грижите на национално ниво и 
независимо от това дали са 
предоставени на публичен или частен 
принцип;

Or. en

Изменение 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Предложение за директива
Член 4 - буква (a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „здравна грижа“ означава здравна 
услуга, предоставяна от или под 
надзора на работещ в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия и без оглед на начина 
на нейната организация, предоставяне 
и финансиране на национално ниво, и 
независимо от това дали е предоставена 
на публичен или частен принцип.

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

Or. de

Обосновка

Предложеното в член 4, параграф а) определение е фактически в съответствие с 
изключването на сектора, упоменато в съображение 22, и с член 2, параграф 2, буква 
е) от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар. Услугите, които 
са обхванати от нея, са допълнени, като към определението са добавени продукти, 
свързани със здравното обслужване (напр. лекарствени продукти и медицински 
изделия). Така се постига вътрешна съгласуваност на законодателния текст.



PE418.304v02-00 44/71 AM\766244BG.doc

BG

Изменение 252
Stefano Zappalà

Предложение за директива
Член 4 - буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „здравна грижа“ означава здравна 
услуга, предоставяна от или под 
надзора на работещ в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия и без оглед на начина 
на нейната организация, предоставяне 
и финансиране на национално ниво, и 
независимо от това дали е предоставена
на публичен или частен принцип.

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

Or. en

Обосновка

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition. 
Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.
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Изменение 253
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 4 - буква (a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „здравна грижа“ означава здравна 
услуга, предоставяна от или под надзора 
на работещ в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия и без оглед на начина 
на нейната организация, предоставяне и 
финансиране на национално ниво, и 
независимо от това дали е предоставена 
на публичен или частен принцип.

а) „здравна грижа“ означава здравна 
услуга, предоставяна от или под надзора 
на надлежно квалифицирано лице, 
работещо в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия и без оглед на начина 
на нейната организация, предоставяне и 
финансиране на национално ниво, и 
независимо от това дали е предоставена 
на публичен или частен принцип.

Or. pl

Обосновка

Необходимо е ясно да се заяви, че работещите в сферата на здравеопазването трябва 
да бъдат надлежно квалифицирани, което да бъде удостоверено с подходящи 
дипломи, издадени в държави-членки, които им дават право да упражняват 
професионална дейност в съответствие с националното и общностното право.

Изменение 254
Kathy Sinnott

Предложение за директива
Член 4 - буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „здравна грижа“ означава здравна 
услуга, предоставяна от или под надзора 
на работещ в сферата на 
здравеопазването, в изпълнение на 
неговата професия и без оглед на начина 
на нейната организация, предоставяне 
и финансиране на национално ниво, и 
независимо от това дали е 
предоставена на публичен или частен 

а) „здравни грижи“ 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 или на това 
дали се предоставя при нормални 
обстоятелства или в спешни случаи;
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принцип.

Or. en

Обосновка

Очевидно е, че при злополуки (или бедствия) здравните грижи следва да се 
предоставят при минимални административни процедури за предварително 
одобрение. 
Необходимостта от своевременна реакция при извънредни ситуации в граничните 
райони ще изисква широко сътрудничество между държавите-членки и между 
техните медицински служби за спешна помощ на регионално равнище.

Изменение 255
John Bowis

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. en

Изменение 256
Dagmar Roth-Behrendt

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 

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

която пациентът е осигурен;

Or. en

Обосновка

Вж. по-горе: трансграничното здравно обслужване се отнася единствено до 
мобилността на пациентите.

Изменение 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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. es

Обосновка

Понятието трансгранично обслужване следва да включва както мобилността на 
пациентите в тесен смисъл, така и дистанционните здравни услуги.  не се счита за 
целесъобразно позоваването в настоящия член на доставчиците на здравно 
обслужване.
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Изменение 258
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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. en

Обосновка

Трансграничното здравно обслужване се отнася единствено до мобилността на 
пациентите по отношение на отделните лица.

Изменение 259
Marianne Thyssen

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 
или от държава-членка различна от 
тази, в която пациентът има социално 
осигуряване съгласно правилата за 
координация, установени в Регламент 
(ЕИО) № 1408/71.

Or. nl
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Обосновка

Определение на „трансгранично здравно обслужване“: „или от“ трябва да дава 
яснота, че и телемедицинските услуги са включени в дефиницията.

Изменение 260
Urszula Krupa

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 или в 
държава-членка, различна от държавата 
на постоянно пребиваване, регистрация 
или установяване на доставчика на 
здравното обслужване в случаите, 
когато се налагат 
високоспециализирани медицински 
процедури, които не могат да се 
осъществят в мястото на 
пребиваване;

Or. pl

Обосновка

Всяка държава-членка следва да се стреми да гарантира достъп до здравно 
обслужване преди всичко на собствената си територия.

Изменение 261
John Bowis

Предложение за директива
Член 4 - буква (в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „получаване на здравно обслужване 
в друга държава-членка“ означава 

заличава се
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здравно обслужване, предоставено в 
държава-членка, различна от тази, в 
която пациентът е осигурен;

Or. en

Изменение 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 4 - буква (в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Предлага се заличаване, тъй като става въпрос за параграф, който се повтаря.

Изменение 263
Claude Turmes, Margrete Auken

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 

заличава се
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смисъла на определението на член 3, 
параграф 1, буква а) от 
Директива № 2005/36/ЕО;

Or. en

Обосновка

При заличаване на този термин в член 4, буква а), определението за „работещ в 
сферата на здравеопазването“ вече не е необходимо.

Изменение 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
практикуващ лекар 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; 

Or. es

Обосновка

По очевидни причини наименованието „практикуващ лекар” изглежда по-
целесъобразно, като се има предвид, че докторската степен по медицина не 
представлява необходимо изискване, за да могат работещите в сферата на 
здравеопазването да предоставят здравно обслужване.
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Изменение 265
Kathy Sinnott

Предложение за директива
Член 4 - буква (г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) „работещ в сферата на 
здравеопазването“ означава доктор по 
медицина или медицинска сестра, 
отговорна за общите грижи, или доктор 
по дентална медицина или акушерка 
или фармацевт, по смисъла на 
Директива № 2005/36/ЕО, или 
парамедик 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;

Or. en

Обосновка

Очевидно е, че при злополуки (или бедствия) здравните грижи следва да се 
предоставят при минимални административни процедури за предварително 
одобрение. 
Необходимостта от своевременна реакция при извънредни ситуации в граничните 
райони ще изисква широко сътрудничество между държавите-членки и между 
техните медицински служби за спешна помощ на регионално равнище.  Парамедиците 
играят важна роля в подобни ситуации.

Изменение 266
John Bowis

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 

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

или фармацевт, по смисъла на 
Директива № 2005/36/ЕО, или друг 
специалист, упражняващ дейности в 
сектора на здравеопазването, 
ограничени до регулирана професия, по 
смисъла на определението на член 3, 
параграф 1, буква а) от 
Директива № 2005/36/ЕО, или лице, 
което законно упражнява дейности в 
сферата на здравеопазването в 
държавата-членка на местолечение;

Or. en

Изменение 267
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 4 - буква (г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Разяснение.
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Изменение 268
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 4 - буква (д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „доставчик на здравно обслужване“ 
означава всяко физическо или 
юридическо лице, законно 
предоставящо здравно обслужване на 
територията на държава-членка;

д) „доставчик на здравно обслужване“ 
означава всяко лице, работещо в 
сферата на здравеопазването по 
смисъла на параграф г), или 
юридическо лице, законно 
предоставящо здравно обслужване на 
територията на държава-членка;

Or. pt

Изменение 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 4 - буква (е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 е) „пациент“ означава всяко физическо 
лице, което ползва или би искало да 
ползва здравно обслужване в държава-
членка;

г) по смисъла на настоящата 
директива „пациент“ означава всяко 
физическо лице, което възнамерява да 
отиде в друга държава-членка с цел 
получаване на здравно обслужване в 
нея;

Or. en

Обосновка

Чрез това определение се пояснява, че пациентите, които при възникването на 
необходимостта от лечение вече постоянно или временно пребивават в друга 
държава-членка, не са включени в обхвата на настоящата директива (правата на 
тези пациенти вече са включени в обхвата на регламенти №1408/71 и № 883/2004).
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Изменение 270
Edite Estrela

Предложение за директива
Член 4 - буква (е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „пациент“ означава всяко физическо 
лице, което ползва или би искало да 
ползва здравно обслужване в държава-
членка;

е) „пациент“ означава лице, което е 
осигурено или е бенефициент на 
системата на здравеопазване, за 
което са положени необходимите 
здравни грижи в друга държава-членка;

Or. pt

Изменение 271
John Bowis

Предложение за директива
Член 4 - буква (е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „пациент“ означава всяко физическо 
лице, което ползва или би искало да 
ползва здравно обслужване в държава-
членка;

 е) „пациент“ означава всяко физическо 
лице, което ползва или иска да ползва 
здравно обслужване в държава-членка;

Or. en

Изменение 272
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 4 - буква (е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „пациент“ означава всяко физическо 
лице, което ползва или би искало да 
ползва здравно обслужване в държава-
членка;

е) „пациент“ означава всяко физическо 
лице, което ползва или иска да ползва 
здравно обслужване в държава-членка;

Or. en
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Обосновка

Разяснение.

Изменение 273
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 4 - буква (е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „пациент“ означава всяко физическо 
лице, което ползва или би искало да 
ползва здравно обслужване в държава-
членка;

е) „пациент“ означава всяко физическо 
лице, което ползва или иска да ползва 
здравно обслужване в държава-членка;

Or. en

Обосновка

Формулировката е в съответствие с други части на директивата. Тя отразява 
активното участие на пациента по отношение на получаването на лечение в 
чужбина. 

Изменение 274
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 4 - буква (е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „пациент“ означава всяко физическо 
лице, което ползва или би искало да 
ползва здравно обслужване в държава-
членка;

е) „пациент“ означава всяко физическо 
лице, което ползва или иска да ползва 
здравно обслужване в държава-членка;

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да внесе допълнителна правна яснота в определението за 
„пациент“.
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Изменение 275
Anne Ferreira

Предложение за директива
Член 4 - буква (е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „пациент“ означава  „пациент“ 
означава всяко физическо лице, което 
ползва или би искало да ползва здравно 
обслужване в държава-членка;

е) „пациент“ означава  „пациент“ 
означава всяко физическо лице, което 
ползва или търси здравно обслужване в 
държава-членка;

Or. fr

Обосновка

Следва да се уточни, че пациентът активно търси здравно обслужване.

Изменение 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 4 - буква (е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „пациент“ означава всяко физическо 
лице, което ползва или би искало да 
ползва здравно обслужване в държава-
членка;

е) „пациент“ означава всяко физическо 
лице, което ползва здравно обслужване 
в държава-членка;

Or. es

Обосновка

Важното в случая е, че лицето ползва здравно обслужване , а не, че би искало да 
ползва.
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Изменение 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Член 4 - букви (е a) и (е б) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) "пациент в спешно състояние" 
означава пациент с остър здравен 
проблем, по-специално с опасност за 
живота или опасност от загуба на 
функции на жизненоважни органи в 
най-близко бъдеще, чието лечение 
налага категорично спешната намеса 
на здравните служби;
еб) "доброволен пациент" означава 
пациент, който избира мястото на 
лечението си поради редица причини, 
като например: по-добро лечение, по-
кратки периоди на изчакване, семейни 
причини или удобство, свързано с 
възстановяването.  

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се запази разграничението между пациентите, които се нуждаят 
от спешно лечение, и тези, които търсят здравно обслужване в чужбина по свой 
избор. 

Изменение 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 4 - буква (ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „осигурено лице“ означава: ж) „осигурено лице“ означава лице, 
осигурено съгласно разпоредбите от 
определението, посочено в член 1, 
буква в) от Регламент (ЕО) № 883/2004;
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i) до края на периода на прилагане на 
Регламент (ЕО) № 883/2004: лице, 
осигурено в съответствие с
разпоредбите на членове 1, 2 и 4 от 
Регламент (ЕО) № 1408/71,

ii) от началото на периода на 
прилагане на Регламент (ЕО) № 
883/2004: лице, което се явява 
осигурено лице по смисъла на член 1, 
буква в) от Регламент (ЕО) № 883/2004;

Or. es

Обосновка

 Регламент (ЕО) № 883/2004 влиза в сила на 1 януари 2009 г.

Изменение 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 4 - буква (ж) - подточка (ii a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii а) осигурено лице, съгласно 
определението в застрахователните 
полици на частните схеми за здравно 
осигуряване;

Or. nl

Изменение 280
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 4 - буква (з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Изменение 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 4 - буква (з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) „държава-членка на осигуряване“ 
означава държавата-членка, в която 
пациентът е осигурен; ако 
институцията по място на 
пребиваване е компетентната 
институция съгласно алинея втора на 
член 22, параграф 3 от Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 или член 20, 
параграф 4 или член 27, параграф 5 от 
Регламент (ЕИО) № 883/2004, 
държавата на пребиваване се счита 
за държава-членка на осигуряване;  

Or. de

Обосновка

Проектът на текста не взема под внимание лицата, живущи в чужбина 
(трансграничните работници, които живеят в една държава-членка на ЕС и работят 
в друга, а също и пенсионери, които са придобили пенсионни права в една или повече 
държави-членки на ЕС, но живеят в друга). Резултатът от новата формулировка е, 
че здравноосигурителната институция по място на пребиваване трябва да поеме 
разходите в друга държава-членка на ЕС, ако това е предвидено в посочените 
регламенти.
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Изменение 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 4 - буква (з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) „държава-членка на осигуряване“ 
означава държавата-членка, в която 
пациентът е осигурен. Ако пациентът 
пребивава законно в държава-членка и 
не е осигуряван от нито една 
европейска система за социално 
осигуряване, но правото му на здравно 
обслужване е признато, то в такъв 
случай държавата-членка на 
осигуряване е държавата-членка на 
пребиваване;

Or. es

Обосновка

Предложението не разглежда всички случаи, при които на граждани се признава 
правото на здравно обслужване, което не съвпада непременно с понятието 
„осигурено лице”.

Изменение 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 4 - буква (з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) „държава-членка на осигуряване“ 
означава държавата-членка, в която 
пациентът е осигурен, или държавата-
членка, в която пациентът 
пребивава, ако тя е различна от 
първата;

Or. en
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Обосновка

В съответствие с разпоредбите на Регламент 883/2004/ЕО.

Изменение 284
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 4 - буква (и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Изменение 285
Marianne Thyssen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и а) „медицинско изделие“ означава 
медицинско изделие, съгласно 
определението в Директива 
93/42/EИО или Директива 90/385/EИО 
или Директива 98/79/EО.

Or. nl

Обосновка

Закупуването на стоки във връзка със здравеопазването (напр. медицински изделия) 
беше предмет на съдебното  решение по делото Decker (в случая очила) и поради това 
трябва да бъде включено в директива, целяща кодификация на съдебните решения по 
делата Kohll и Decker.
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Изменение 286
Marianne Thyssen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(и б) „стока, свързана със 
здравеопазването“ означава стока, 
която се използва с цел запазване или 
подобряване на здравословното 
състояние на дадено лице, като 
например медицински изделия и 
лекарствени средства.

Or. nl

Обосновка

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

Изменение 287
John Bowis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) „медицинско изделие“ означава 
медицинско изделие, както се 
определя в Директива 93/42/ЕИО на 
Съвета от 14 юни 1993 година 
относно медицинските изделия или в 
Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 
20 юни 1990 година относно 
сближаване на законодателството на 
държавите-членки, свързано с 
активните имплантируеми 
медицински изделия, или в Директива 
98/79/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 октомври 1998 
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година относно диагностичните 
медицински изделия in vitro;  

Or. en

Изменение 288
Linda McAvan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) „медицинско изделие“ означава 
медицинско изделие, както се 
определя в Директива 93/42/ЕИО на 
Съвета от 14 юни 1993 година 
относно медицинските изделия или в 
Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 
20 юни 1990 година относно 
сближаване на законодателството на 
държавите-членки, свързано с 
активните имплантируеми 
медицински изделия, или в Директива 
98/79/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 октомври 1998 
година относно диагностичните 
медицински изделия in vitro;  

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се даде определение за „медицинско изделие“.

Изменение 289
Dagmar Roth-Behrendt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „здравни технологии“ означава 
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лекарствен продукт или медицинско 
изделие, или медицински или 
хирургични процедури, както и мерки 
с цел профилактика, диагностика или 
лечение, използвани в областта на 
здравеопазването. 

Or. en

Обосновка

Това допълнително определение е необходимо, тъй като в членове 5 и 17 се 
упоменават здравни технологии.

Изменение 290
Linda McAvan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „здравни технологии“ означава 
лекарствен продукт или медицинско 
изделие, или медицински или 
хирургични процедури, както и мерки 
с цел профилактика, диагностика или 
лечение, използвани в областта на 
здравеопазването.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се даде определение за „здравни технологии“.
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Изменение 291
Iles Braghetto

Предложение за директива
Член 4 - буква (л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „вреда“ означава неблагоприятни 
последствия или наранявания, 
произтичащи от процеса на 
предоставяне на здравно обслужване.    

л) „неблагоприятно събитие” 
означава непреднамерено нараняване 
или усложнение, което обикновено не 
би било последствие от състоянието, 
за което се прилага лечение, или от 
процеса на предоставяне на
необходимото здравно обслужване.

Or. en

Обосновка

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”. 

Изменение 292
John Bowis

Предложение за директива
Член 4 - буква (л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „вреда“ означава неблагоприятни 
последствия или наранявания, 
произтичащи от процеса на 
предоставяне на здравно обслужване.

л) „вреда“, по отношение на 
трансграничното здравно 
обслужване, се определя чрез 
позоваване на съществуващата 
правна рамка на държавата-членка на 
местолечение и като се има предвид, 
че понятието за вреда варира в 
различните държави-членки.
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Or. en

Изменение 293
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 4 - буква (л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „вреда“ означава неблагоприятни 
последствия или наранявания, 
произтичащи от процеса на 
предоставяне на здравно обслужване.

л) „вреда“, по отношение на 
трансграничното здравно 
обслужване, се определя чрез 
позоваване на съществуващата 
правна рамка на всяка държава-
членка на местолечение.

Or. en

Обосновка

В определението за вреда трябва да се отчита фактът, че държавите-членки имат 
различни разбирания за вреда, заложени в техните правни системи. За да се избегне 
объркване, лекуваните пациенти следва да попадат в правното определение на 
„вреда“, използвано в държавата-членка на местолечение.

Изменение 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Предложение за директива
Член 4 - буква (л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „вреда“ означава неблагоприятни 
последствия или наранявания, 
произтичащи от процеса на 
предоставяне на здравно обслужване.

л) „вреда“ означава вреда, както е 
определена в съответствие с правото 
на държавата-членка на 
местолечение.

Or. en
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Изменение 295
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 4 - буква (л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „вреда“ означава неблагоприятни 
последствия или наранявания, 
произтичащи от процеса на 
предоставяне на здравно обслужване.

л) „вреда“ означава вредни последици 
от процеса на предоставяне на здравно 
обслужване или вредни последици, 
които са в причинно-следствена 
връзка с процеса на предоставяне на 
здравно обслужване.

Or. hu

Обосновка

Считаме, че терминът "вреда", използван в проекта на директивата, не е дефиниран 
достатъчно точно и поради това може да бъде предмет на широко правно 
тълкуване. По-точна дефиниция, основана на гражданското право, би послужила по-
добре на интересите на гражданите и на държавите-членки. Не е ясно защо в 
проекта на директива се упоменават "наранявания", наред с "неблагоприятни 
последствия". Предлагаме също така добавянето на следния текст: "вредни 
последици, които са в причинно-следствена връзка с процеса на предоставяне на 
здравно обслужване."

Изменение 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 4 - буква (л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „вреда“ означава  неблагоприятни 
последствия или наранявания, 
произтичащи от процеса на 
предоставяне на здравно обслужване.

л) „вреда“ означава  неблагоприятни 
последствия върху здравето или 
наранявания, произтичащи от процеса 
на предоставяне на здравно обслужване, 
като тези последствия или 
наранявания могат да бъдат свързани 
само със задължението за полагане на 
всички възможни усилия, по силата 
на което работещите в сферата на 
здравеопазването правят всичко 
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възможно за възстановяване на 
здравословното състояние на 
пациента. 

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се уточни за каква вреда става въпрос и че в областта на здравното 
обслужване дадено лечение може да има сериозни последици в зависимост от 
здравословното състояние на пациента.

Изменение 297
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 4 - буква (л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „вреда“ означава неблагоприятни
последствия или наранявания, 
произтичащи от процеса на 
предоставяне на здравно обслужване;

л) „вреда“ означава предотвратими
последствия или наранявания, 
произтичащи от процеса на
предоставяне на здравно обслужване;

Or. nl

Обосновка

Предложеното от Комисията определение за „вреда“ е твърде общо. Съгласно член 
5, параграф 1, буква г) пациентите имат право на компенсация дори в случаи, в които 
не става въпрос за медицинска грешка или небрежност, докато понастоящем 
съгласно законодателството на много държави-членки компенсация се дава само в 
случай на грешка или небрежност. 



PE418.304v02-00 70/71 AM\766244BG.doc

BG

Изменение 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Предложение за директива
Член 4 - буква (л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „вреда“ означава неблагоприятни 
последствия или наранявания, 
произтичащи от процеса на 
предоставяне на здравно обслужване.

л) „вреда“ означава неблагоприятни 
последствия за здравето или 
наранявания, които произтичат от 
процеса на предоставяне на здравно 
обслужване и които могат да бъдат 
свързани единствено със 
задължението за полагане на усилия 
на работещите в сферата на 
здравеопазването.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че вредата трябва да бъде свързана със здравното обслужване и 
че трябва недвусмислено да бъде последствие от действие на лице, работещо в 
сферата на здравеопазването, независимо от резултата от лечението.

Изменение 299
Marianne Thyssen

Предложение за директива
Член 4 - буква (л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „вреда“ означава неблагоприятни 
последствия или наранявания, 
произтичащи от процеса на 
предоставяне на здравно обслужване.

л) „вреда“ означава неблагоприятни 
последствия или наранявания, 
произтичащи от процеса на 
предоставяне на здравно обслужване, 
както се определя в националното 
законодателство на държавите-
членки.

Or. nl
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Обосновка

В съответствие с принципа на субсидиарност, държавите-членки са тези, които 
регулират условията за обезщетение за вреда, произтичаща от здравно обслужване. 
Има още по-силни доводи за това те да могат да определят равнището на вреда, 
което дава на пострадалите право на обезщетение. В своите системи за обективна 
отговорност, в редица държави-членки съществува праг, така че единствено 
наличието на „значителна“ вреда може да доведе до обезщетение. 

Изменение 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

л а) „Медицинско досие на пациента” 
или „история на заболяването” 
означава всички документи, 
съдържащи всякакъв вид данни, 
оценки или информация относно 
положението и клиничното развитие 
на заболяването на определен 
пациент в процеса на предоставянето 
на здравно обслужване.

Or. es

Обосновка

Този термин се използва в предложението за директива, поради което се счита за 
необходимо да се включи определение на термина.
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