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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства факта, че решенията на Съда на Европейските общности 
относно правото на пациентите да се ползват от здравни услуги на територията на 
друга държава-членка доведоха до по-голяма правна сигурност в тази област. 
Докладчикът г-жа Wallis изтъква, че това е въпрос от пряко значение за всекидневния 
живот и благоденствието на много граждани на ЕС, особено с оглед на все по-
налагащия се профил на застаряване на населението.

Докладчикът потвърждава избора на правно основание и счита, че предложението за 
директива отговаря на принципа на субсидиарността. По този начин следва да се 
защитят националните системи за здравеопазване и да се разсеят безпокойствата 
относно въздействието на предложението за директива върху бъдещото финансиране 
на системите.

Освен това докладчикът отбелязва значението на взаимодействието на директивата с 
Регламент № 1408/711 и допълващата й роля към него. Действително е важно да се 
отбележи, че предложението не цели да замести съществуващата рамка за 
трансгранично здравно обслужване, очертана в регламента. Регламент № 1408/71 
всъщност урежда координацията на националните схеми за социална сигурност, а 
разпоредбите относно правата, посочени в предложението за директива и разпоредбите 
на Регламент № 1408/71 представляват алтернативни механизми за покриване на 
разходите за трансгранично здравно обслужване, възникнали на териториите на други 
държави-членки. В резултат на това, на пациента се предоставя избор: осигуреното 
лице се ползва или от условията на механизма по въпросния регламент, или може да 
избере да използва системата, предвидена в предложението за директива.
Предложението за директива ще предостави на гражданите на ЕС право да търсят 
извънболнични грижи в друга държава-членка без да трябва да получават 
предварително разрешение от своите национални здравни схеми. Пациентите първо ще 
трябва да заплатят услугата и след това да търсят възстановяване на направените от тях 
разходи от съответните национални системи. Съгласно предложението ще се 
възстановяват свързаните със здравната услуга разходи, които националната схема за 
социално осигуряване би поела, в случай че съответната услуга е била предоставена на 
национална територия.

С оглед на факта, че директивата засяга определени въпроси от областта на 
международното частно право (искове могат да възникнат въз основа на деликт или 
договор в хода на предоставянето на медицински грижи), докладчикът се постара да 
подчертае, че се прилагат правилата на Общността във връзка с компетентността и 
приложимото законодателство. Не се установява несъответствие нито с Регламента 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално 
осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, OВ 
L 148, 05.06.1974 г., стр. 35
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относно приложимото право към договорни задължения (Рим І)1, нито с Регламента 
относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим ІІ“)2.

След тази бележка, Вашият докладчик би желал да посочи един аспект, в който 
„работата не е приключила“, а именно, че Парламентът очаква обещаното от 
Комисията проучване относно обезщетенията за неимуществени вреди. Като има 
предвид този аспект, докладчикът г-жа Wallis счете за уместно да включи в 
предложението съображение относно обезщетенията, взето от Регламента „Рим ІІ“.

И накрая, по отношение на компетентността и на прилагането на Регламента „Брюксел 
І“3, докладчикът счита, че когато са изпълнени условията, изложени в решението на 
Съда по случая Odenbreit4, лице, пострадало в резултат на медицинска небрежност, 
следва да може да предяви иск направо срещу застрахователя пред съда по своето 
местоживеене в държава-членка.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Независимо от горепосоченото, 
в случай на искове въз основа на 
договорна или извъндоговорна 
отговорност, приложимото 
законодателство следва да се 
определи съгласно разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 593/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 юни 2008 г. относно 
приложимото право към договорни 
задължения (Рим І)1 и Регламент (ЕО) 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно 
приложимото право към договорни задължения (Рим І), OВ L 177, 04.07.2008 г., стр. 6.
2 Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно 
приложимото право към извъндоговорни задължения ("Рим ІІ"), OВ L 199, 31.07.2007 г., стр. 40.
3 Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, OВ L 12, 16.01.2001 г., стр. 1.
4 Дело C-463/06 FBTO Schadeverzekering v. Odenbreit [2007] ECR I-11321.
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№ 864/2007 на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 юли 2007 г. 
относно приложимото право към 
извъндоговорни задължения ("Рим 
II")2. Компетентността следва да се 
определи съгласно разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета 
от 22 декември 2000 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела3, като 
под това се разбира, че когато са 
изпълнени условията, пострадалите 
страни могат да предявяват иск 
направо срещу застрахователя пред 
съда по своето местоживеене в 
държава-членка.
1OВ L 177, 04.07.2008 г., стр. 6.
2OВ L 199, 31.07.2007 г., стр. 40.
3OВ L 12, 16.01.2001 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Съгласно действащите 
национални правила относно 
обезщетенията, присъждани на 
пострадали от медицинска 
небрежност, при определяне на 
размера на обезщетенията за 
неимуществени вреди в случаи, в 
които лечението се е провело в 
държава-членка, различна от 
държавата по обичайното 
местопребиваване на пострадалото 
лице, сезираният съд следва да 
отчете всички фактически 
обстоятелства, свързани с 
конкретното пострадало лице, 
включително претърпените загуби и 
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разходи по последващо лечение и 
допълнителни медицински грижи.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) съществуват задоволителни и 
ефективни схеми за застраховка или 
гаранция „Професионална 
отговорност“, или сходна уредба, които 
съответстват на естеството и обхвата на 
риска;

Or. en

Обосновка

Съществува опасение, че текстът, който се заличава, би могъл да узакони 
установяването на схеми за обезщетение по собствено усмотрение.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Обосновка

Този въпрос се разглежда в член 3, параграф 3.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки гарантират, че 
всички административни решения по 
отношение на ползването на здравно 
обслужване в друга държава-членка 
подлежат на административно 
преразглеждане и могат да бъдат 
обжалвани в рамките на съдебен 
процес, което включва разпореждането 
на временни мерки.

5. Държавите-членки гарантират, че 
всички административни решения по 
отношение на ползването на здравно 
обслужване в друга държава-членка са 
предмет на пълния обхват от 
средства за правна защита, 
включително подлежат на 
административно и съдебно 
преразглеждане и достъп до процедура 
по неотложност, която да позволи 
разпореждането на временни мерки.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки на осигуряване 
гарантират, че са налице механизми за 
предоставяне на пациентите на 
служебна информация относно 
получаването на здравни грижи в друга 
държава-членка и за приложимите 
условия и предпоставки, когато, наред с 
другото, е причинена вреда вследствие 
на предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване, по-специално във 
връзка със съществуващите схеми по 
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силата на член 5, параграф 1, буква д) 
и вероятните равнища на 
обезщетение.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с процедурата, 
указана в член 19, параграф 2, 
Комисията може да разработи 
стандартен общностен формат за 
предварителната информация, посочена 
в параграф 1.

3. В съответствие с процедурата, 
указана в член 19, параграф 2, 
Комисията трябва да разработи 
стандартен общностен формат за 
предварителната информация, посочена 
в параграф 1.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правила, приложими за предоставено в 
друга държава-членка здравно 
обслужване

Правила, приложими за предоставено в 
друга държава-членка здравно 
обслужване и приложимо 
законодателство относно искове, 
възникнали въз основа на договорна 
или извъндоговорна отговорност

Or. en

Обосновка

В настоящата разпоредба е необходимо да се направи разграничение между 
правилата, приложими за здравни услуги и законодателството, приложимо по 
отношение на всички искове, които биха могли да възникнат във връзка с 
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предоставянето на тези услуги.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато здравно обслужване се 
предоставя в държава-членка, която е 
различна от държавата, в която 
пациентът е осигурено лице или в 
държава-членка, която е различна от 
държавата, в която доставчикът на 
здравно обслужване пребивава или е 
установен, такава здравна услуга се 
предоставя съгласно законодателството 
на държава-членка на местолечение в 
съответствие с член 5.

1. Когато здравно обслужване се 
предоставя в държава-членка, която е 
различна от държавата, в която 
пациентът е осигурено лице или в 
държава-членка, която е различна от 
държавата, в която доставчикът на 
здравно обслужване пребивава или е 
установен, такава здравна услуга се 
предоставя съгласно законодателството 
на държавата-членка на местолечение 
и член 5.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В случаите, когато във връзка с 
предоставянето на здравно 
обслужване в държава-членка, 
различна от тази, в която 
пациентът е осигурено лице,
възникнат искове въз основа на 
договорна или извъндоговорна 
отговорност, приложимото 
законодателство се определя съгласно 
разпоредбите на Регламент (ЕО) №
593/2008 и Регламент (ЕО) № 864/2007. 
Компетентността се определя 
съгласно разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 44/2001, като под това се 
разбира, че когато са изпълнени 
условията, пострадалите страни 
могат да предявяват иск направо 
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срещу застрахователя пред съда по 
своето местоживеене в държава-
членка.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият член не се прилага що 
се отнася до признаването на 
професионалните квалификации.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този въпрос попада в обхвата на изричните разпоредби на член 3, параграф 3.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) предоставя информация и 
съдействие на пациенти в 
качеството им на пострадали лица, в 
случаите, в които те предявяват иск 
направо срещу застрахователя пред 
съда по своето местоживеене в 
държава-членка.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки оказват 
необходимото съдействие за 
прилагането на настоящата директива.

1. Държавите-членки оказват 
необходимото съдействие за 
прилагането на настоящата директива, в 
сътрудничество с регионалните и 
местните органи, в случаите, в които 
последните са отговорни за 
системата на здравеопазване.

Or. en
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