
AD\766831HU.doc PE415.154v02-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2008/0142(COD)

11.2.2009

VÉLEMÉNY
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

az Európai Parlament és a Tanács a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra 
vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló irányelvre irányuló javaslatáról
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

A vélemény előadója: Anna Záborská



PE415.154v02-00 2/23 AD\766831HU.doc

HU

PA_Legam



AD\766831HU.doc 3/23 PE415.154v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A nők és férfiak kiegészítő jellegének tiszteletben tartása, a méltányosság elvének 
alkalmazása

Amikor az európai jogalkotók a betegjogokkal foglalkoznak, szükség van a méltányosság 
elvének alkalmazására. A nők és férfiak kiegészítik egymást. Nem kérdés, hogy a nők és 
férfiak egészségügyi szükségletei eltérőek. Az EU egészségügyi rendszereinek Tanács által 
2006 júniusában elfogadott állandó közös alapértékei, azaz az egyetemesség, a minőségi 
kezeléshez való hozzáférés, a méltányosság és szolidaritás elve mellé fel kell venni az
„egészségügyi méltányosság” elvét is, amely azt jelenti, hogy a férfiak és nők azonos 
egészségügyi szükségleteit egyenlően kell kezelni, ahol azonban e szükségletek terén 
eltérések mutatkoznak, azoknak megfelelően kell eljárni.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a közegészségügyi rendszerekhez történő hozzáférést
határokon átnyúlóan is biztosítani kell. Természetesen a szülészeti-nőgyógyászati és újszülött 
ellátásokról van szó, összhangban az Egészügyi Világszervezet 56. egészségügyi 
világtanácskozásán, Alma Atában elfogadott állásfoglalásával (A56/26)1.

Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság aggódik a 
mellrák kezelésének témája miatt, amely ma az EU-ban a 35-55 év közötti nők legfőbb 
halálozási oka. Az egészségügyi kezelések határokon átnyúló visszatérítésének körébe be 
kellene vonni a mellrák és a méhnyak-rák megelőzését, a mammográfiai vizsgálatot, valamint 
a kezelését. A férfiakkal kapcsolatban ugyanez vonatkozik a tüdő-, prosztata-, hasnyálmirigy-
és hererák megelőzésére, szűrésére és kezelésére. Számos, tudtán kívül beteg nő/anya és 
férfi/apa életét menthetjük akkor, ha a jogalkotó nem gördít akadályt a határokon átnyúló 
megerősített együttműködés útjába, és ha a tagállamok vállalják az önkéntes együttműködést 
e területen.

A gyógyítás és kezelés költségeinek visszatérítésére szolgáló eljárások felfedik a nemek 
közötti különbségeket. A biztosítóknak, a betegbiztosítóknak és az egészségpénztáraknak meg 
kell szüntetniük a diszkrimináció minden, még rejtett formáját, például az örökletes vagy 
genetikai betegségekhez kapcsolódó kockázati tényezőken alapulókat is. Szintén fel kell 
hagyniuk a betegbiztosítások és biztosítási díjak oly módon történő számításával, amely a 
nemtől és a munkavégzés indexálásától függ. A költségek és díjak számításánál a vonatkozó 
mechanizmusokból ki kell hagyni minden olyan megkülönböztetést, amely az indexált munka 
természetére vonatkozik. Megállapítható, hogy számos nő nem a formális munkapiacion 
dolgozik, hanem inkább egyéb tevékenységekre teszi fel az életét, mint pl. a generációk 
közötti szolidaritást elősegítő hálózatok vezetése, gyermeknevelés, vagy az idősek gondozása.
Az előadó éppen ezért emlékeztet arra, hogy, főleg a nők esetében, a költségek és díjak 
számításakor inkább az életciklust kellene figyelembe venni.

A betegek anyagi helyzete és az állampolgársága alapján történő megkülönböztetése
minden formájának elkerülése érdekében javaslom az Európa Tanács strasbourgi székhelyű 

                                               
1 (Az elsődleges egészségügyi ellátásokról szóló nemzetközi konferencia, Alma Ata: 25. évforduló, Titkársági 
jelentés, A 2003. április 24-i ülésnap napirendjének 14.18. pontja)
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európai gyógyszerkönyve tapasztalatainak felhasználását, amely lehetővé teszi a tagországok 
közötti gyógyszerforgalom javítását a minőség biztosítása mellett.

A határokon átnyúló egészségügyi ellátások végrehajtásával hatalmas lehetőség nyílik a 
régiók közötti együttműködésre. Ennek megjelenési formája eltérő lesz, a régi (EU-15) és új 
(EU12) tagállamok földrajzi elhelyezkedésétől függően, és más lesz az új régi tagállamok 
között, főleg Közép-Európában. A társadalmi és gazdasági fejlődés sok esetben eltérő, és ez 
az egészségügyi rendszerekben is eltéréseket jelent. Ez a helyzet különösen szembetűnő a régi 
és új tagállamok összehasonlításában. Következésképpen a tagállamoknak mindent meg kell 
tenniük a gazdasági és szervezési következmények felmérése, illetve az egészségügyi 
szakemberek, az egészségügyi szolgáltatók és a betegbiztosítók e következményekre történő 
felkészítése érdekében. Össze kell egyeztetni a határokon átnyúló egészségügyi ellátást 
igénybe vevő betegek igényeit a személyzet kötelezettségeivel, akiknek gazdasági értelemben 
véve az ellátások új felfogásával kell szembesülniük. Az egészségügyre és a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatásokra nem lehet tisztán gazdasági szempontból tekinteni és alávetni 
őket a verseny szabályainak. Ez a megközelítés indokolja azt is, hogy ezt az irányelvet miért 
nem csak a Szerződés 95., a szabad piac működését szabályozó cikkére, hanem annak 125., a 
közegészségügyre vonatkozó cikkére is kell alapozni. A nemzeti egészségügyi ellátás és az 
ahhoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint az állampolgárok jó egészségi 
állapotának megőrzése a tagállamok hatáskörébe tartozik. A tagállamok továbbra is 
megőrizhetik saját nemzeti egészségkártyájukat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- tekintettel az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre és különösen annak
95. cikkére,

- tekintettel az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre és különösen annak
152. cikkére,

Indokolás

Egy, a betegeket az egészségügyi ellátás során megillető jogok alkalmazásáról szóló európai 
irányelvnek szükségszerűen az EUSz 152. cikkén kell alapulnia, amely meghatározza a 
Közösség egészségügyi politikáját és intézkedéseit.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Noha a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás hordoz előnyöket a 
betegek számára, ezen irányelv nem a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás –
mint önmagában vett cél – előmozdítására 
irányul.

Indokolás

Valamennyi beteg jogosult biztonságos magas színvonalú egészségügyi ellátásban részesülni 
saját tagállamában. Az emberek többsége azt szeretné, ha a lakóhelyéhez lehető legközelebb 
kezelnék. Mindemellett a tagállamok részéről létfontosságú annak biztosítása, hogy a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás nyújtása és megkönnyítése céljából létrehozott 
rendszerek léptéküket és költségüket tekintve nem aránytalanok a határokon átnyúló 
tevékenység szintjéhez képest, valamint hogy azok nem járnak tágabb értelemben vett és nem 
tervezett következményekkel a nemzeti egészségügyi rendszerek egészére nézve.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az irányelv célja a határokon átnyúló, 
biztonságos, magas színvonalú és 
hatékony egészségügyi ellátás általános 
keretének létrehozása a Közösségben, a 
betegmobilitás és az egészségügyi ellátás
szabad nyújtásának, valamint a magas 
szintű egészségvédelem biztosítása, 
tiszteletben tartva a tagállamok arra 
irányuló hatáskörét, hogy meghatározzák 
az egészségüggyel kapcsolatos szociális 
biztonsági ellátásokat, az egészségügyi 
szolgáltatások szervezését és nyújtását, 
valamint az egészségügyi ellátást, orvosi 
ellátást és a betegséggel kapcsolatos 
szociális biztonsági ellátásokat.

(8) Az irányelv célja, hogy szabályokat 
állapítson meg a valamely más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás költségeinek visszatérítésére
vonatkozóan azon betegek számára, akik 
egészségügyi kezelés igénybevétele 
céljából más tagállamba utaznak, 
valamint hogy lehetővé tegye a tagállamok 
közötti együttműködést az egészségügyi 
technológia értékelése, a 
referenciaközpontok és az e-egészségügy 
terén, teljes mértékben tiszteletben tartva 
az egészségügyi szolgáltatások 
megszervezésével és nyújtásával 
kapcsolatos nemzeti hatásköröket, az 
egyetemes hozzáférés, a szolidaritás, a 
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megfizethetőség, az egyenlő területi 
elérhetőség és a demokratikus ellenőrzés 
elveivel összhangban.  Jelen irányelv
teljes mértékben tiszteletben tartja a 
tagállamoknak az egészségügyi ellátás
tekintetében meglévő hatáskörét a 
Szerződéssel összhangban, beleértve azt is,
hogy meghatározzák az egészségüggyel 
kapcsolatos szociális biztonsági 
ellátásokat, az egészségügyi szolgáltatások 
szervezését és nyújtását, valamint az 
egészségügyi ellátást, orvosi ellátást és a 
betegséggel kapcsolatos szociális 
biztonsági ellátásokat.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„határokon átnyúló egészségügyi ellátás” 
fogalmába az egészségügyi ellátás 
nyújtásának következő típusai tartoznak:

(10) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„határokon átnyúló egészségügyi ellátás” 
fogalmába valamilyen egészségügyi
ellátásnak a lakóhely szerinti tagállamtól 
eltérő tagállamban történő igénybevétele 
tartozik, amely során a betegek 
egészségügyi kezelés igénybevétele 
céljából utaznak más tagállamba. 

– egészségügyi ellátás külföldön történő 
igénybevétele (azaz a beteg egy másik 
tagállam egészségügyi ellátójához fordul 
ellátás céljából); ezt nevezik 
„betegmobilitásnak”;
– az egészségügyi ellátás határokon át 
történő nyújtása (azaz valamely tagállam 
területén érvényes szolgáltatás egy másik 
tagállam területén történő nyújtása); 
például távorvosi szolgáltatások, 
távdiagnosztika és -gyógyszerfelírás, 
laboratóriumi szolgáltatások;
- valamely egészségügyi szolgáltató 
állandó jelenléte (azaz egy egészségügyi 
szolgáltató másik tagállamban történő 
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letelepedése); továbbá
- személyek ideiglenes jelenléte (azaz 
egészségügyi szakemberek mobilitása, pl. 
ideiglenes áttelepedésük a beteg 
tagállamába szolgáltatásnyújtás céljából).

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Emellett a más tagállamból származó 
betegeknek az ellátás helye szerinti 
tagállamból származó betegekkel 
megegyező ellátásban kell részesülniük és 
a charta 21. cikkében elismert, az egyenlő 
bánásmód és a megkülönbeztés-mentesség 
általános elveivel összhangban a betegeket 
semmilyen módon nem különböztethetik 
meg nem, faj, bőrszín, etnikai származás 
vagy társadalmi háttér, genetikai jelleg, 
nyelv, vallás vagy hit, politikai vagy más 
meggyőződés, nemzeti kisebbségbe való 
tartozás, tulajdon, születés, fogyatékosság, 
kor vagy szexuális irányultság alapján. A 
tagállamok a betegek különböző 
csoportjának nyújtott ellátásban csak akkor 
tehetnek különbséget, ha bizonyítani tudják 
annak indokolt voltát jogszerű 
egészségügyi okok alapján, mint például a 
nőkre vonatkozó speciális intézkedések 
vagy bizonyos korcsoportok esetén (pl. 
ingyenes oltás gyermekeknek és 
időseknek). Emellett, mivel ezen irányelv 
tiszteletben tartja a különösen az Európai 
Unió alapjogi chartájában elismert alapvető 
jogokat és elveket, a charta 20. és 21. 
cikkében megerősítettekkel összhangban a 
törvény általános elvei szerint a törvény 
előtti egyenlőség joga és a 
megkülönböztetés-mentesség elve kellő 
mértékű tiszteletben tartása mellett kell 
végrehajtani és alkalmazni. Ez az irányelv 
a személyek közötti, faji vagy etnikai 

(13) Emellett a más tagállamból származó 
betegeknek az ellátás helye szerinti 
tagállamból származó betegekkel 
megegyező ellátásban kell részesülniük és 
a charta 21. cikkében elismert, az egyenlő 
bánásmód és a megkülönbeztés-mentesség 
általános elveivel összhangban a betegeket 
semmilyen módon nem különböztethetik 
meg nem, faj, bőrszín, etnikai származás 
vagy társadalmi háttér, genetikai jelleg, 
nyelv, vallás vagy hit, politikai vagy más 
meggyőződés, nemzeti kisebbségbe való 
tartozás, tulajdon, születés, fogyatékosság, 
kor vagy szexuális irányultság alapján.
Éppen ezért szükség van arra, hogy az 
Európai Unió egészségügyi rendszerei 
közös alapértékekkel rendelkezzenek, mint 
ahogyan azt a Tanács 2006 júniusában 
elfogadta, azaz az európai szociális 
védelem lényegi részét kellene képeznie az 
egyetemességnek, a minőségi ellátáshoz 
való hozzáférésnek, a méltányosságnak és 
a szolidaritásnak.  A tagállamok a betegek 
különböző csoportjának nyújtott ellátásban 
csak akkor tehetnek különbséget, ha 
bizonyítani tudják annak indokolt voltát 
jogszerű egészségügyi okok alapján, mint 
például a nőkre vonatkozó speciális 
intézkedések vagy bizonyos korcsoportok 
esetén (pl. ingyenes oltás gyermekeknek és 
időseknek). Emellett, mivel ezen irányelv 
tiszteletben tartja a különösen az Európai 
Unió alapjogi chartájában elismert alapvető 
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származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv, valamint az EK-Szerződés 13. 
cikkét hatályba léptető irányelvek sérelme 
nélkül alkalmazandó. Az irányelv ezért 
előírja, hogy a betegeknek az ellátás helye 
szerinti tagállamból származó betegekkel 
megegyező ellátásban kell részesülniük, 
beleértve a közösségi jogszabályok és az 
ellátás helye szerinti tagállam 
jogszabályaiban előírt megkülönböztetéssel 
szembeni védelmet.

jogokat és elveket, a charta 20. és 21. 
cikkében megerősítettekkel összhangban a 
törvény általános elvei szerint a törvény 
előtti egyenlőség joga és a 
megkülönböztetés-mentesség elve kellő 
mértékű tiszteletben tartása mellett kell 
végrehajtani és alkalmazni. Ez az irányelv 
a személyek közötti, faji vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv, valamint a Szerződés 13. cikkét 
hatályba léptető irányelvek sérelme nélkül 
alkalmazandó. Az irányelv ezért előírja, 
hogy a betegeknek az ellátás helye szerinti 
tagállamból származó betegekkel 
megegyező ellátásban kell részesülniük, 
beleértve a közösségi jogszabályok és az 
ellátás helye szerinti tagállam 
jogszabályaiban előírt megkülönböztetéssel 
szembeni védelmet.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Hangsúlyozni kell, hogy szükség 
van olyan speciális intézkedésekre, 
amelyek garantálják a nők méltányos 
hozzáférését a közegészségügyi 
rendszerekhez. Ez vonatkozik a mind a 
nők, mind a férfiak részére szánt 
ellátásokra, a szülészeti-nőgyógyászati 
ellátásokra, valamint az anyák és a 
gyermekek ellátására, összhangban az 
egészségügyi alapellátásnak az 
Egészségügyi Világszervezet 56. 
egészségügyi világtanácskozásán 2003. 
április 24-én elfogadott 
meghatározásával.1 Minden tagállamnak 
tiszteletben kell tartania a nők szexuális és 
reproduktív egészséghez való jogát.
________________
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Titkársági jelentés (A56/27) az egészségügyi 
alapellátásról szóló, Alma-Atában tartott 
nemzetközi konferenciáról: huszonötödik 
évforduló.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Hangsúlyozni kell azt is, hogy 
szükség van olyan intézkedésekre, 
amelyek garantálják a nők méltányos 
hozzáférését a közegészségügyi 
rendszerekhez, valamint a számukra 
szükséges speciális ellátásokhoz, 
különösen a szülészeti-nőgyógyászati és a 
reproduktív egészségügyi ellátásokhoz.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Helyénvaló az a követelmény, hogy 
azok a betegek, akik egy másik 
tagállamban vesznek igénybe egészségügyi 
ellátást olyan körülmények között, amelyek 
nem tartoznak az 1408/71/EGK rendelettel 
létrehozott, összehangolt szociális 
biztonsági rendszer szabályozása alá, 
szintén részesülhessenek a szolgáltatások 
szabad mozgásának elve jelentette 
előnyökből a Szerződéssel és ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban. A betegek 
számára biztosítani kell az ilyen ellátás 
költségeinek átvállalását legalább azon a 
szinten, amelyen ugyanolyan vagy hasonló 
ellátásért a biztosítás helye szerinti 
tagállamban részesültek volna. Ez teljes 
mértékben tiszteletben tartja a tagállamok 
hatáskörét abban, hogy megállapítsák a 

(21) Helyénvaló az a követelmény, hogy 
azok a betegek, akik egy másik 
tagállamban vesznek igénybe egészségügyi 
ellátást olyan körülmények között, amelyek 
nem tartoznak az 1408/71/EGK rendelettel 
létrehozott, összehangolt szociális 
biztonsági rendszer szabályozása alá, 
szintén részesülhessenek a szolgáltatások 
szabad mozgásának elve jelentette 
előnyökből a Szerződéssel és ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban. A betegek 
számára biztosítani kell az ilyen ellátás 
költségeinek átvállalását legalább azon a 
szinten, amelyen ugyanolyan vagy hasonló 
ellátásért a biztosítás helye szerinti 
tagállamban részesültek volna. Ez teljes 
mértékben tiszteletben tartja a tagállamok 
hatáskörét abban, hogy megállapítsák a 
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polgáraik számára rendelkezésre álló 
betegségbiztosítási fedezet mértékét, és 
megelőzi, hogy mindez jelentős hatást 
gyakoroljon a nemzeti egészségügyi 
rendszerek finanszírozására. A tagállamok 
nemzeti jogszabályaikban azonban 
rendelkezhetnek az ellátás költségeinek 
visszatérítéséről az ellátás helye szerinti 
tagállamban hatályos tarifák szintjén, ha ez 
a beteg számára kedvezőbb. Ez különösen 
abban az esetben valósulhat meg, ha az 
irányelv 15. cikkében emíltett európai 
referenciahálózatokon keresztül veszik 
igénybe az ellátást.

polgáraik számára rendelkezésre álló 
betegségbiztosítási fedezet mértékét, és 
megelőzi, hogy mindez jelentős hatást 
gyakoroljon a nemzeti egészségügyi 
rendszerek finanszírozására. A tagállamok 
nemzeti jogszabályaikban azonban 
rendelkezhetnek az ellátás költségeinek 
visszatérítéséről az ellátás helye szerinti 
tagállamban hatályos tarifák szintjén, ha ez 
a beteg számára kedvezőbb. Ez különösen 
abban az esetben valósulhat meg, ha az 
irányelv 15. cikkében említett európai 
referenciahálózatokon keresztül veszik 
igénybe az ellátást, illetve ha a kezelés 
feltétele az, hogy orvosilag elfogadható 
időn belül rendelkezésre áll-e kórházi 
fekvőbeteg-ellátás a biztosítás helye 
szerinti tagállamban.

Indokolás

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

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamok a más tagállamban 
egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek 
esetében is fenntarthatják az egészségügyi 
ellátás igénybevételére és az egészségügyi 
ellátás költségeinek visszatérítésére 
vonatkozó általános feltételeket, a 
támogathatóság feltételeit, valamint 
szabályozási és adminsiztratív 

(28) A tagállamoknak a más tagállamban 
egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek 
esetében is fenn kell tartaniuk az 
egészségügyi ellátás igénybevételére, az 
egészségügyi ellátás költségeinek 
visszatérítésére, illetve a biztosítás helye 
szerinti tagállam egészségügyi szakembere 
által végzett utókezelésre vonatkozó 



AD\766831HU.doc 11/23 PE415.154v02-00

HU

formalitásokat, mint például annak 
követelménye, hogy szakorvossal való 
konzultációt vagy kórházi ellátás 
igénybevételét megelőzően a betegnek 
általános orvossal kell konzultálnia, 
amennyiben ezek a feltételek szükségesek, 
a célnak megfelelőek, nem önkényesek és 
nem diszkriminatívak. Ezért helyénvaló 
előírni, hogy ezeket az általános 
feltételeket és formalitásokat objektív, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
módon alkalmazzák, előzetesen 
tájékoztassanak róluk, elsősorban 
egészségügyi megfontolásokon 
alapuljanak, és ne jelentsenek további 
terhet a más tagállamban egészségügyi 
ellátást igénybe venni szándékozó 
betegekre a biztosítás helye szerinti 
tagállamukban egészségügyi ellátást 
igénybe vevő betegekkel szemben, 
valamint hogy a döntéseket a lehető 
leghamarabb meghozzák. Mindez nem 
érinti a tagállamok arra vonatkozó jogait, 
hogy az előzetes engedélyezés kritériumait 
vagy feltételeit előírják abban az esetben, 
ha a beteg egészségügyi ellátást kíván 
igénybe venni a biztosítási helye szerinti 
tagállamban.

általános feltételeket, a támogathatóság 
feltételeit, valamint szabályozási és 
adminsiztratív formalitásokat, mint például 
annak követelménye, hogy szakorvossal 
való konzultációt vagy kórházi ellátás 
igénybevételét megelőzően a betegnek 
általános orvossal kell konzultálnia, 
amennyiben ezek a feltételek szükségesek, 
a célnak megfelelőek, nem önkényesek és 
nem diszkriminatívak. Ezért helyénvaló 
előírni, hogy ezeket az általános 
feltételeket és formalitásokat objektív, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
módon alkalmazzák, előzetesen 
tájékoztassanak róluk, elsősorban 
egészségügyi megfontolásokon 
alapuljanak, és ne jelentsenek további 
terhet sem a biztosítás szerinti tagállam 
egészségügyi szakembere, sem a más 
tagállamban egészségügyi ellátást igénybe 
venni szándékozó betegekre a biztosítás 
helye szerinti tagállamukban egészségügyi 
ellátást igénybe vevő betegekkel szemben, 
valamint hogy a döntéseket a lehető 
leghamarabb meghozzák. Mindez nem 
érinti a tagállamok arra vonatkozó jogait, 
hogy az előzetes engedélyezés kritériumait 
vagy feltételeit előírják abban az esetben, 
ha a beteg egészségügyi ellátást kíván 
igénybe venni a biztosítási helye szerinti 
tagállamban.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy egy másik tagállamban elvégzett orvosi beavatkozást követő kezelés 
költségei nem rónak pluszköltségeket a beteg biztosítása szerinti tagállamának egészségügyi 
szakemberére, különösen sürgősségi ellátás esetén.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az olyan egészségügyi ellátást, amely 
ezen irányelv rendelkezései szerint nem 

(29) Az olyan egészségügyi ellátást, amely 
ezen irányelv rendelkezései szerint nem 
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tekinthető kórházi ellátásnak, nem kórházi 
ellátásnak kell tekinteni. A Bíróságnak a 
szolgáltatások szabad mozgására 
vonatkozó ítélkezési gyakorlata tükrében 
indokolt, hogy ne legyen előírva a 
biztosítási hely szerinti tagállam kötelező 
társadalombiztosítási rendszerén keresztüli 
minden visszatérítés előzetes engedélyhez 
kötése a más tagállamban igénybe vett nem 
kórházi ellátás esetén. Amennyiben az 
ilyen ellátás költségeinek visszatérítése a 
biztosítási hely szerinti tagállam
betegbiztosítási rendszere által biztosított 
fedezet keretei között marad, az előzetes 
engedély követelményének hiánya nem 
veszélyezteti a társadalombiztosítási 
rendszerek pénzügyi egyensúlyát.

tekinthető kórházi ellátásnak, nem kórházi 
ellátásnak kell tekinteni. A Bíróságnak a 
szolgáltatások szabad mozgására 
vonatkozó ítélkezési gyakorlata tükrében 
indokolt, hogy ne legyen előírva a 
biztosítási hely szerinti tagállam kötelező 
társadalombiztosítási rendszerén keresztüli 
minden visszatérítés előzetes engedélyhez 
kötése a más tagállamban igénybe vett nem 
kórházi ellátás esetén. Mindazonáltal a 
biztosítás szerinti tagállamnak előzetes 
lépéseket kell tennie a biztosítás szerinti 
tagállam egészségügyi szakembere által 
végzett utókezelés költségeinek 
visszatérítésére eljárás meghatározására, 
különösen sürgősségi beavatkozások 
esetére. Amennyiben az ilyen ellátás 
költségeinek visszatérítése a biztosítási 
hely szerinti tagállam betegbiztosítási 
rendszere által biztosított fedezet keretei 
között marad, az előzetes engedély 
követelményének hiánya nem veszélyezteti 
a társadalombiztosítási rendszerek 
pénzügyi egyensúlyát.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

Ez az irányelv szabályokat állapít meg a 
valamely más tagállamban igénybe vett
egészségügyi ellátás költségeinek 
visszatérítésére vonatkozóan azon betegek 
számára, akik egészségügyi kezelés 
igénybevétele céljából más tagállamba 
utaznak, és lehetővé teszi a tagállamok 
közötti együttműködést az egészségügyi 
technológia értékelése, a 
referenciaközpontok és az e-egészségügy 
terén, teljes mértékben tiszteletben tartva 
az egészségügyi szolgáltatások 
megszervezésével és nyújtásával 
kapcsolatos nemzeti hatásköröket, az 
egyetemes hozzáférés, a szolidaritás, a 
megfizethetőség, az egyenlő területi 
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elérhetőség és a demokratikus ellenőrzés 
elveivel összhangban.  

Indokolás
Az irányelvben szereplő különböző célkitűzéseket megfelelőbben határozza meg a cél fenti 
megfogalmazása. Már az irányelv céljának meghatározásakor fontos hangsúlyozni a 
tagállamok feladatait és az egészségügyi politika által tiszteletben tartandó elveket.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
2. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv egészségügyi ellátás nyújtására 
vonatkozik, tekintet nélkül annak 
szervezésére, végrehajtására és 
finanszírozására, illetve arra, hogy állami 
vagy magánszektorbeli-e.

Az irányelv a 4. cikk szerinti egészségügyi 
ellátás nyújtására vonatkozik.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás”: olyan egészségügyi ellátás, 
amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, amelyben a beteg biztosítva 
van, illetve olyan egészségügyi ellátás, 
amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, amelyben az egészségügyi 
szolgáltató lakóhellyel rendelkezik, be van 
jegyezve vagy letelepedett;

b) „határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás”: olyan egészségügyi ellátás, 
amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, amelyben a beteg biztosítva 
van;
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a biztosítóknak, a betegbiztosítóknak 
és az egészségpénztáraknak meg kell 
szüntetniük a diszkrimináció minden 
formáját, még az örökletes vagy genetikai 
betegségekhez kapcsolódó kockázati 
tényezőkön alapuló rejtett formáit is, és fel 
kell hagyniuk a betegbiztosítások 
költségeinek és a biztosítási díjak oly 
módon történő számításával, amely a 
nemtől és a munkavégzés természetétől 
függ, valamint a költségek és díjak 
számítási mechanizmusai tekintetében 
véget kell vetni mindennemű – különösen 
a nőkkel szembeni –
megkülönböztetésnek; 

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az „egészségügyi méltányosság” elve 
érvényesül, amely azt jelenti, hogy a 
férfiak és nők azonos egészségügyi 
szükségleteit egyenlően kell kezelni, ahol 
azonban e szükségletek terén eltérések 
mutatkoznak, azoknak megfelelően kell 
eljárni. 

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 

1. Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
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biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyre a biztosított 
személy jogosult. A biztosítás helye 
szerinti tagállam a biztosított személynek
visszatéríti azokat a költségeket, amelyeket 
a kötelező társadalombiztosítási rendszer 
fizetett volna, ha a biztosítás helye szerinti 
tagállam területén vettek volna igénybe 
azonos vagy hasonló egészségügyi ellátást.
Minden esetben a biztosítás helye szerinti 
tagállam határozza meg, mely 
egészségügyi ellátás részesül 
visszatérítésben, tekintet nélkül arra, hogy 
az egészségügyi ellátást hol veszik 
igénybe.

biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyre a biztosított 
személy jogosult. A biztosítás helye 
szerinti tagállam visszatéríti azokat a 
költségeket, amelyeket a kötelező 
társadalombiztosítási rendszer fizetett 
volna, ha a biztosítás helye szerinti 
tagállam területén vettek volna igénybe 
azonos vagy hasonló egészségügyi ellátást.
Minden esetben a biztosítás helye szerinti 
tagállam határozza meg, mely 
egészségügyi ellátás részesül 
visszatérítésben, tekintet nélkül arra, hogy 
az egészségügyi ellátást hol veszik 
igénybe.

Indokolás

A külföldi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést veszélyeztetheti az, ha a betegnek először a 
saját zsebéből kell fizetnie az ellátást, mielőtt a visszatérítést kérhetné. A biztosítás és a 
kezelés helye szerinti tagállamok egymás között gyors visszatérítési rendszereket hozhatnának 
létre (legalább a gazdaságilag hátrányos helyzetű betegek, ha nem mindenki számára). Annak 
meghatározásával, hogy a költségeket a biztosított személy számára térítik meg, kizárják ezt a 
lehetőséget.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségeit a biztosítás 
helye szerinti tagállam ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban visszatéríti a 
költségek azon szintjéig, amelyeket akkor 
térítettek volna vissza, ha azonos vagy 
hasonló egészségügyi ellátást vettek volna 

2. A más tagállamban igénybe vett
egészségügyi ellátás költségeit a biztosítás 
helye szerinti tagállam ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban visszatéríti a 
költségek azon szintjéig, amelyeket akkor 
térítettek volna vissza, ha azonos vagy 
hasonló egészségügyi ellátást vettek volna 
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igénybe a biztosítás helye szerinti 
tagállamban, az igénybe vett egészségügyi 
ellátás tényleges költségeinek meghaladása 
nélkül.

igénybe a biztosítás helye szerinti 
tagállamban, az igénybe vett egészségügyi 
ellátás tényleges költségeinek meghaladása 
nélkül. Abban az esetben, ha a betegnek 
sürgősen olyan kórházi fekvőbeteg-
ellátásra van szüksége, amely nem áll 
rendelkezésre a biztosítás helye szerinti 
tagállamban orvosi szempontból 
elfogadható időn belül, a biztosítás helye 
szerinti tagállam visszatéríti ezen 
egészségügyi ellátás tényleges 
költségeinek összességét.

Indokolás

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

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A biztosítás helye szerinti tagállam a 
másik tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátást igénybe venni kívánó beteg 
számára ugyanazokat a feltételeket, 
támogathatósági kritériumokat, 
szabályozási és adminisztratív 
formalitásokat teheti kötelezővé az 
egészségügyi ellátás igénybevétele és az 
egészségügyi ellátás költségeinek 
visszatérítése érdekében, mint amelyeket 
akkor tenne, ha azonos vagy hasonló 
egészségügyi ellátást területén vennének 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 

3. A biztosítás helye szerinti tagállam a 
másik tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátást igénybe venni kívánó beteg 
számára ugyanazokat a feltételeket, 
támogathatósági kritériumokat, 
szabályozási és adminisztratív 
formalitásokat teheti kötelezővé az 
egészségügyi ellátás igénybevétele és az 
egészségügyi ellátás költségeinek 
visszatérítése érdekében, mint amelyeket 
akkor tenne, ha azonos vagy hasonló 
egészségügyi ellátást területén vennének 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
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akadályozzák a személyek szabad 
mozgását.

akadályozzák a személyek, az áruk és a 
szolgáltatások szabad mozgását, feltéve, 
hogy először a saját állampolgárai, 
különösen a nők és gyermekek számára 
egyetemes hozzáférést biztosít az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz.

Indokolás

Miután a régi tagállamokból óriási számban érkeztek betegek az új tagállamok egészségügyi 
intézményeibe, egyes egészségügyi intézmények megkülönböztetést alkalmaznak a betegekkel 
szemben. Ez a jelenség annál is inkább elítélendő, mivel érinti a nők és gyermekek 
egészségügyi ellátását is.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok mechanizmust vezetnek be 
azon költségek visszatérítésére, melyeket a 
kötelező társadalombiztosítási rendszernek 
vissza kell térítenie a biztosított személy
számára a másik tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátásért. Ennek a 
mechanizmusnak objektív, 
megkülönböztetéstől mentes, előzetesen 
ismert kritériumokon kell alapulnia, az e 
mechanizmuson keresztül visszatérített 
költségek összege pedig nem lehet 
kevesebb, mint ami akkor lett volna, ha a 
biztosítás helye szerinti tagállamban 
nyújtottak volna azonos vagy hasonló 
egészségügyi ellátást.

4. A tagállamok mechanizmust vezetnek be 
azon költségek visszatérítésére, melyeket a 
kötelező társadalombiztosítási rendszernek 
vissza kell térítenie a biztosított személy
után a másik tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátásért. Ennek a 
mechanizmusnak objektív, 
megkülönböztetéstől mentes, előzetesen 
ismert kritériumokon kell alapulnia, az e 
mechanizmuson keresztül visszatérített 
költségek összege pedig nem lehet 
kevesebb, mint ami akkor lett volna, ha a 
biztosítás helye szerinti tagállamban 
nyújtottak volna azonos vagy hasonló 
egészségügyi ellátást.

Indokolás

A külföldi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést veszélyeztetheti az, ha a betegnek először a 
saját zsebéből kell fizetnie az ellátást, mielőtt a visszatérítést kérhetné. A biztosítás és a 
kezelés helye szerinti tagállamok egymás között gyors visszatérítési rendszereket hozhatnának 
létre (legalább a gazdaságilag hátrányos helyzetű betegek, ha nem mindenki számára). Annak 
meghatározásával, hogy a költségeket a biztosított személy számára térítik meg, kizárják ezt a 
lehetőséget.
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségének ezen 
irányelvvel összhangban történő 
visszatérítése alkalmazásában a kórházi
ellátás:

1. A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségének ezen 
irányelvvel összhangban történő 
visszatérítése alkalmazásában a „kórházi 
ellátás” és a „speciális ellátás” a biztosítás 
helye szerinti tagállam jogi szabályozása 
értelmében olyan egészségügyi ellátás, 
amely az érintett beteg legalább egy 
éjszakás kórházi tartózkodását vagy 
rendkívül speciális és költséges orvosi 
berendezések vagy orvosi infrastruktúra 
alkalmazását teszi szükségessé, vagy olyan 
kezelés, amely a beteg vagy a lakosság 
szempontjából kiemelt kockázattal bír.

a) olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé.
b) olyan, speciális jegyzéken szereplő 
egészségügyi ellátás, amely nem igényel 
legalább egyéjszakás kórházi tartózkodást. 
Ez a jegyzék a következőkre korlátozódik:
- olyan egészségügyi ellátás, amelyhez 
speciális és költséges orvosi infrastruktúra 
vagy orvosi berendezések szükségesek;
- olyan egészségügyi ellátás, amely a beteg 
vagy a lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bír.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az előzetes engedélyt minden esetben 
meg kell adni, ha a betegnek olyan orvosi 
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kezelésre van szüksége, amelyet rendes 
esetben fedez a biztosítás helye szerinti 
tagállam társadalombiztosítási rendszere, 
és a kezelést nem lehet elvégezni a 
biztosítás helye szerinti tagállamban 
orvosilag indokolt határidőn belül, az 
1408/71/EGK és a 883/2004/EK 
rendeleteknek megfelelően.

Indokolás

Lényeges, hogy e helyütt utaljunk ezen cikk 1408/71/EGK és 883/2004/EK rendeletek 
alkalmazásából eredő korlátaira.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A kezelés helye szerinti tagállam 
megfelelő intézkedéseket tehet a betegek 
beáramlásának kezelése, valamint annak 
megakadályozása érdekében, hogy az 
veszélyeztesse vagy potenciálisan 
veszélyeztesse a kórházi ágazatban a 
többletkapacitás, a kórházi ellátás 
nyújtásának kiegyensúlyozatlansága vagy 
a logisztikai és pénzügyi veszteségek 
elkerülése érdekében véghezvitt tervezést 
és ésszerűsítést, a mindenki számára 
elérhető kiegyensúlyozott egészségügyi és 
kórházi ellátás fenntartását, vagy pedig a 
kezelési kapacitás, illetve az orvosi 
szaktudás megőrzését az érintett tagállam 
területén. A kezelés helye szerinti 
tagállam tartózkodik attól, hogy 
állampolgárság alapján 
megkülönböztetést alkalmazzon, és 
biztosítja, hogy a szabad mozgást 
korlátozó intézkedések a szükséges és 
arányos mértékre korlátozódjanak. A 
kezelés helye szerinti tagállam az 
intézkedésekről értesíti a Bizottságot.
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Indokolás

Ezen irányelv 5. cikke rögzíti a kezelés helye szerinti tagállamok hatáskörét a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás tekintetében. Jóllehet a betegek beáramlásának a biztosítás helye 
szerinti tagállamok általi kezelése mikéntjét máshol tárgyalja (8. cikk), az irányelv nem 
rendelkezik a kezelés helye szerinti tagállam lehetőségeiről arra az esetre, ha a betegek olyan 
jelentős számban áramlanának be, ami veszélyeztetheti saját egészségügyi rendszerüket és 
saját feladataik végrehajtásának lehetőségét az egészségügyi ellátás terén.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kezelés vagy a szóban forgó orvosi 
eljárás sürgőssége,

Indokolás

Noha számos egészségügyi állapot nem feltétlenül fájdalmas, ezek sürgős kezelést vagy 
specifikus orvosi eljárásokon keresztül történő beavatkozást igényelhetnek.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy megfelelő mechanizmusok 
működnek annak érdekében, hogy a 
betegeket kérésre tájékoztassák a más 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételéről, az alkalmazandó 
kikötésekről és feltételekről, többek között 
abban az esetben, ha az egy másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
során a beteget kár éri.

1. A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy megfelelő mechanizmusok 
működnek annak érdekében, hogy a 
betegeket kérésre tájékoztassák a más 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételéről, az alkalmazandó 
kikötésekről és feltételekről, többek között 
abban az esetben, ha az egy másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
során a beteget kár éri, illetve a biztosítás 
helye szerinti tagállam egészségügyi 
szakembere által végzett utókezelés 
igénybevételének és visszatérítésének 
feltételeiről. A határokon átnyúló 
egészségügyi ellátással kapcsolatos 
tájékoztatás során egyértelmű különbséget 
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kell tenni a betegek azon jogai, amelyek 
ezen irányelv alapján illetik meg őket, és a 
betegek azon jogai között, amelyek a 3. 
cikk (1) bekezdésének f) pontjában 
említett, a szociális biztonsági rendszerek 
összehangolásáról szóló rendeletekből 
adódnak.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) információk biztosítása és terjesztése a 
betegek számára, elsősorban a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos
jogaikról és a minőség és biztonság 
garanciáiról, a személyes adatok 
védelméről, a panaszokra vonatkozó, a más 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
vonatkozásában elérhető eljárásokról és 
jogorvoslati lehetőségekről, valamint az 
alkalmazandó feltételekről;

a) információk biztosítása és terjesztése a 
betegek és egészségügyi szakemberek
számára, elsősorban a betegeknek a
határokon átnyúló egészségügyi ellátással 
kapcsolatos jogairól és a minőség és 
biztonság garanciáiról, a személyes adatok 
védelméről, a panaszokra vonatkozó, a más 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
vonatkozásában elérhető eljárásokról és 
jogorvoslati lehetőségekről, valamint az 
alkalmazandó feltételekről;

Indokolás

A betegek először az egészségügyi szakemberekkel kerülnek kapcsolatba, nekik pedig 
szükségük van a betegek jogaival kapcsolatos tájékoztatásra annak érdekében, hogy egyrészt 
tiszteletben tarthassák a betegek valamennyi jogát, másrészt pedig hogy általuk a betegek 
hozzájuthassanak ahhoz a segítséghez, amelyre szükségük van.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a betegek támogatása abban, hogy 
megvédjék jogaikat és megfelelő 
jogorvoslatot keressenek a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán fellépő kár esetén; a 
nemzeti kapcsolattartók tájékoztatják a 

b) tájékoztatás nyújtása arra vonatkozóan, 
hogy jogorvoslat és kár esetében mit kell 
tenni, a betegek támogatása abban, hogy 
megvédjék jogaikat és megfelelő 
jogorvoslatot keressenek a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 



PE415.154v02-00 22/23 AD\766831HU.doc

HU

betegeket a vitarendezéssel kapcsolatos, 
rendelkezésre álló lehetőségekről, 
segítenek meghatározni az adott esetek 
bíróságon kívüli megfelelő rendezését és 
segítséget nyújtanak a betegeknek abban, 
hogy szükség esetén nyomon tudják 
követni ügyüket;

ellátás nyomán fellépő kár esetén; a 
nemzeti kapcsolattartók tájékoztatják a 
betegeket a vitarendezéssel kapcsolatos, 
rendelkezésre álló lehetőségekről, 
segítenek meghatározni az adott esetek 
bíróságon kívüli megfelelő rendezését és 
segítséget nyújtanak a betegeknek abban, 
hogy szükség esetén nyomon tudják 
követni ügyüket;

Indokolás

A nemzeti kapcsolattartó pontokon a kezelés helye szerinti tagállamnak rendelkezésre kell 
bocsátania az arra vonatkozó információkat, hogy mi a teendő jogorvoslat vagy kár esetén.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok elősegítik az 
együttműködést a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás nyújtásában regionális 
és helyi szinten, valamint információs és 
kommunikációs technológiákkal, az 
átmeneti vagy alkalmi jellegű határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásában 
és a határokon átnyúló együttműködés más 
formáiban.

2. A tagállamok elősegítik az 
együttműködést a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás nyújtásában regionális 
és helyi szinten, valamint a külföldi 
egészségügyi szolgáltatók és a hazai, 
állandó egészségügyi szolgáltatók közötti 
kommunikációt információs és 
kommunikációs technológiák révén, az 
átmeneti vagy alkalmi jellegű határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásában 
és a határokon átnyúló együttműködés más 
formáiban.

Indokolás

Az ellátás folytonossága létfontosságú a betegek biztonsága szempontjából. Az ellátás 
folytonosságának biztosítása érdekében a betegek származási országa orvosi csapatainak 
szorosan együtt kell működniük a kezelés helye szerinti ország orvosi és szakorvosi 
csapataival.
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