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RÖVID INDOKOLÁS

A Szerződés 95. cikke alapján az irányelv a határokon átnyúló egészségügyi ellátás közösségi 
keretének – beleértve a jogi fogalommeghatározásokat és általános rendelkezéseket is –
létrehozását javasolja. Az irányelv leírja a többi közösségi politikákkal meglévő koherenciát 
is. Az irányelvjavaslat minden egészségügyi szolgáltatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy 
azt milyen módon szervezik, nyújtják vagy finanszírozzák.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság általánosságban támogatja a javasolt irányelv célját. 
A javaslat hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a polgárok megfontolt döntést tudjanak hozni, 
rendkívül fontos az egyértelmű tájékoztatás és egy, a határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
EU-n belüli nyújtására vonatkozó átlátható keret biztosítása. Ezen túlmenően biztosítani kell 
az ellátás megfelelő színvonalát és biztonságát.
Mivel a betegeknek maguknak kell a kezelésért előre fizetni, a visszatérítési eljárásoknak 
egyértelműeknek és átláthatóaknak kell lenniük.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság – feladatköre okán – a következő kérdésekre fektetett 
különös hangsúlyt:

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendeletek

Az irányelv célja nem a szociális biztonsági rendszerek koordinációja meglévő keretének 
módosítása, ez a keret pedig megmarad mindazon általános elvvel együtt, amelyeken a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendeletek alapulnak. A Foglalkoztatási 
és Szociális Bizottság ezt támogatja, de különösnek tartja, hogy a költségek visszatérítése 
tekintetében – a koordinációról szóló rendeletben szereplő szabályokhoz képest – külön 
szabályokat javasolnak. A legfőbb aggály, hogy új igazgatási rendszerre lesz szükség, ami így 
a bürokrácia felesleges és nem kívánt megnövekedéséhez, valamint nem egyértelmű 
szabályokhoz vezet. Ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azt javasolja, hogy a 
költségek visszatérítésére vonatkozóan a rendeletben megállapítottakkal azonos szabályok 
vonatkozzanak.

A szakmai képesítések kölcsönös elismerésének keretrendszere

A javaslatot továbbá a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott, a szakmai képesítések 
kölcsönös elismerése meglévő keretrendszerének sérelme nélkül kellene alkalmazni. A 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság ezt teljes mértékben támogatja.

Faji egyenlőség

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság hangsúlyozza, hogy a mindenki számára egyenlő 
hozzáférésnek kellene az irányelv egyik legfőbb célját képeznie. 

Tájékoztatás
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A vélemény hangsúlyozza annak általános fontosságát, hogy a betegeket az ellátás 
minőségével kapcsolatban hasznos és egyértelmű tájékoztatással lássák el (beleértve a 
kórházakra vonatkozó tájékoztatást is). Hangsúlyozzák azt is, hogy mennyire fontos tudni, 
hogy az egészségügyi szolgáltatók mire szakosodtak és mennyire eredményesek; ez annak 
lehetővé tételéhez szükséges, hogy megfontolt döntést lehessen hozni arra vonatkozóan, hogy 
mely kórház volna a legjobb egy adott beteg számára, valamint hogy létre lehessen hozni az 
Európán belüli kiválósági központok listáját.
Értékelés

Az ellenőrzési célú adatgyűjtés (18. cikk) tekintetében hangsúlyozzák, hogy az 
adatgyűjtésnek segítenie kellene annak értékelésében, hogy – általánosságban – az irányelv 
eléri-e az egészségügyi ellátás minőségének javítására irányuló célját, valamint hogy –
különösen – támogatja-e a mindenki számára biztosítandó hozzáférés elvét. A (20. cikkben 
említett) jelentések keretében ennek kell az egyik központi kérdésnek lennie.

Fogalommeghatározások

Sem az „egészségügyi ellátás”, sem pedig az „egészségügyi szakember” 
fogalommeghatározása nem egyértelmű, és ellentmondásokhoz és/vagy félreértéshez vezet. 
Ennélfogva a 883/04/EK rendelettel összhangban bevezették a „természetbeni ellátások” 
fogalommeghatározását.

A fogalommeghatározások tekintetében a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság a 
preambulumbekezdésekben felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mérlegeljék a 
hőterápiák által a felépülésre és az emberek egészségének megőrzésére gyakorolt pozitív 
hatás elismerését.

Szintén a preambulumbekezdésekben fordítanak figyelmet az „európai referenciaközpontok”-
hoz való egyenlő hozzáférésre.

Általános megjegyzések

 Az egészségügyi szolgáltatások és az általános szociális szolgáltatások által az európai 
szociális modellben játszott alapvető szerep. Ezért felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy ismerjék el ezt a szerepet, amikor a belső piaci és a versenyjogot 
alkalmazzák; hangsúlyozza e szolgáltatások nem megfelelő finanszírozását, különösen 
egyes kelet-európai tagállamokban.

 Az egészségügyi szolgáltatások liberalizációja, ami a magas színvonalú egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés terén nagyobb egyenlőtlenséghez vezethet.

 A magas színvonalú, közösségi alapú egészségügyi ellátásnak a felhasználókkal és a 
betegekkel való együttműködésben történő kialakítása, ami fontos szerepet játszhat a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben;

 Az egészségügyi vonatkozású eredmények terén – mind a tagállamok között, mind pedig 
azokon belül – meglévő, továbbra is széles körű egyenlőtlenségek, és sürgeti a 
tagállamokat, hogy kezeljék ezeket, különösen azáltal, hogy mindenki számára biztosítják 
az egészségügyi ellátáshoz való tényleges hozzáférést.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szociális valóság felmérése - A 
2007 tavaszi Európai Tanács számára 
készített időközi jelentésről szóló, 2007. 
február 26-i bizottsági közlemény1

megállapítja, hogy noha a tagállamok a 
világ leggazdagabb országai közé 
tartoznak, a szegénység és az emberek 
egészségét érintő egyenlőtlenség új mintái 
jelennek meg, mint például az elhízás és a 
mentális egészségi problémák növekedése.
1 COM(2007)0063.

Indokolás

Hangsúlyozza, hogy a közösségi alapú egészségügyi és szociális ellátás fontos szerepet 
játszhat a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az egészségpolitika és a 
szolgáltatások belső piacának céljai között 
fennálló feszültségek szükségessé teszik, 
hogy szembehelyezkedésük esetén mindig 
az egészségpolitikai célkitűzések (pl. 
közegészségügyi, szociálpolitikai 
célkitűzések, a szociális biztonsági 
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rendszerek pénzügyi egyensúlyának 
fenntartása stb.) mint a közjó érdekét 
szolgáló, kényszerítő okok részesüljenek 
előnyben.

Indokolás

Ezáltal többek között biztosított, hogy az egészségpolitikai célkitűzések előtérbe kerüljenek, és 
elérhetővé váljon a Bizottságnak az egészségügyi ellátás javítására irányuló célkitűzése.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Stratégiai megközelítés az EU 
számára 2008–2013” című, 2007. október 
23-i fehér könyve1 meghatározza az első 
európai közösségi egészségügyi stratégiát 
az egészségügy terén végzett közösségi 
tevékenységek tekintetében.
1 COM(2007)0630.

Indokolás

A közlemény a tagállamok és a Közösség azon kötelezettségvállalásán alapul, hogy 
tiszteletben tartják az egészségügyi politikák közös értékeit és elveit. A Parlament 
állásfoglalása hangsúlyozza, hogy az egészség az egyik olyan kulcsfontosságú szociális és 
politikai kérdés, amelytől az Európai Unió jövője függ.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az egészségügyi szolgáltatások és az 
általános szociális szolgáltatások alapvető 
szerepet játszanak az európai szociális 
modellben, ugyanakkor bizonyos 
tagállamokban nem részesülnek megfelelő 
finanszírozásban. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak el kell ismerniük ezt az 
alapvető szerepet a belső piaci és a 
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versenyjog alkalmazásakor.

Indokolás

A módosítás megerősíti az általános kiinduló pontokat, az egészségügyi ellátási rendszer 
tárgyalásakor.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az egészségügyi szolgáltatások és az 
általános szociális szolgáltatások alapvető 
szerepet játszanak az európai szociális 
modellben, ugyanakkor bizonyos 
tagállamokban nem részesülnek megfelelő 
finanszírozásban. A tagállamoknak és a 
Bizottságnak minden jogszabályban 
fokozottan figyelembe kell venniük az 
egészségügyi szolgáltatások ezen alapvető 
szerepét.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Az egészségügyi szolgáltatások 
liberalizációja a magas színvonalú 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 
terén nagyobb fokú egyenlőtlenséghez 
vezethet, ezért az nem célja ennek az 
irányelvnek.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) Az – amennyiben lehetséges a 
felhasználókkal és a betegekkel 
együttműködve kialakított – magas 
színvonalú, közösségi alapú egészségügyi 
ellátás fontos szerepet játszhat a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemben.

Indokolás

Ez az (1) preambulumbekezdésben említett állásfoglalás egyik központi eleme.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4e) Mind a tagállamok között, mind pedig 
a tagállamokon belül az egészségügyi 
ellátás eredményei terén mutatkozó 
egyenlőtlenségek továbbra is széles 
körűek. A tagállamok biztosításával 
kezelniük kell ezen egyenlőtlenségeket, 
különösen azáltal, hogy mindenki 
számára tényleges hozzáférést 
biztosítanak az egészségügyi ellátáshoz. 

Indokolás

Az egészségügyi ellátási vonatkozású valamennyi politika sarokköve legyen az arra irányuló 
cél, hogy mindenki számára hozzáférést biztosítanak.

Módosítás 9
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Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egészségügyi ellátás minden típusa
– ahogyan azt az Európai Bíróság is 
számos alkalommal megerősítette – a 
szolgáltatások sajtátos jellege ellenére a 
Szerződés hatálya alá tartozik.

(5) Az ellenszolgáltatás fejében nyújtott 
orvosi szolgáltatások – ahogyan azt az 
Európai Bíróság is számos alkalommal 
megerősítette – a szolgáltatások sajátos
jellege ellenére az EK-Szerződés 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá
tartoznak.

Indokolás

 Mivel az irányelv kifejezetten a szolgáltatások szabad mozgásával foglalkozik, fontos az EK-
Szerződés vonatkozó rendelkezéseire hivatkozni. A módosítás – az EB állandó ítélkezési 
gyakorlatával összhangban – azt is megállapítja, hogy az orvosi szolgáltatások akkor 
tartoznak az EK-Szerződés szóban forgó rendelkezéseinek hatálya alá, ha azokat 
ellenszolgáltatás fejében nyújtják (lásd pl. a C-372/04. sz. Watts-ügyben hozott ítélet 86. 
pontját). 

Módosítás 10

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 a betegséggel kapcsolatos 
szociális biztonsági ellátásokat.

(8) Az irányelv előírja egy másik 
tagállamban a biztonságos és magas 
színvonalú egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés szabályait, és létrehozza az 
egészségügyi ellátással kapcsolatos, 
tagállamok közötti együttműködési 
mechanizmusokat, teljes mértékben 
tiszteletben tartva az egészségügyi ellátás
szervezésével és nyújtásával kapcsolatos 
nemzeti hatáskört, az egyetemes 
hozzáférés, a szolidaritás, a 
megfizethetőség, az egyenlő területi 
hozzáférés és a demokratikus ellenőrzés 
elveivel összhangban. Az irányelv teljes 
mértékben tiszteletben tartja a 
tagállamoknak az egészségügyi ellátás 
tekintetében meglévő, Szerződés szerinti
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hatáskörét, 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 11

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 a betegséggel kapcsolatos 
szociális biztonsági ellátásokat.

(8) Az irányelv célja a határokon átnyúló, 
biztonságos, magas színvonalú és hatékony 
egészségügyi ellátás általános keretének 
létrehozása a Közösségben, a 
betegmobilitás, mindenki érdekében a 
betegek mobilitásra vonatkozó egyéni 
jogai és a nemzeti szabályozási 
lehetőségek közötti megfelelőbb 
egyensúlynak, 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.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az egészségügyi ellátás 
meghatározásakor a Bizottságnak és a 
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tagállamoknak mérlegelniük kell a 
hőterápiák által a felépülésre és az 
egészség megőrzésére gyakorolt pozitív 
hatás elismerését.

Indokolás

Ez a módosítás a 2. módosításhoz kapcsolódik. A hőterápiák fontos szerepet játszhatnak az 
egészségügyi problémák megelőzésében, de azok megoldásában is. A tagállamoknak, a 
Bizottságnak és az egészségügyi ellátási biztosítótársaságoknak ki kell vizsgálniuk az 
ilyesfajta szolgáltatások által hozzáadott értéket.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Ezen irányelv végrehajtása során a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük a 
nem hagyományos orvoslás állásáról 
szóló, 1997. május 27-i európai 
parlamenti állásfoglalást1.
1 HL C 182., 1997.6.16., 67 o.

Indokolás

Mivel a tagállamokban sokan használnak ilyen jellegű gyógyszereket és terápiákat, az 
állásfoglalás felszólítja a Bizottságot, hogy indítsa el a nem hagyományos orvoslás 
elismerésének folyamatát.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az egészségügyi dolgozók szabad mozgása 
elé nem gördülnek újabb akadályok, 
továbbá a betegek biztonságának 
biztosítása érdekében az egészségügyi 
dolgozók munkahelyi biztonsága 
tekintetében egyenlő előírásokat kell 
biztosítani, különösen az olyan 
munkahelyi balesetekből eredő fertőzések 
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miatti kockázatok elkerülése céljából, 
mint a tűszúrás által okozott sérülések, 
amelyek – az egészségügyi dolgozóknak a 
tűszúrás által okozott sérülésekből adódó, 
vér útján terjedő fertőzésektől való 
védelméről szóló, a Bizottsághoz címzett 
ajánlásokat tartalmazó, 2006. július 6-i 
európai parlamenti állásfoglalásban1

említett – potenciálisan halálos 
fertőzésekhez vezethetnek, ideértve a 
Hepatitis B, Hepatitis C és a HIV 
fertőzéseket is.
1 HL C 303 E, 2006.12.13., 754. o.

Indokolás

Az egészségügyi személyzet munkahelyi biztonságára vonatkozó eltérő előírások jelentős 
akadályt gördíthetnek az egészségügyi dolgozók szabad mozgása elé. Az egészségügyi 
dolgozóknak a tűszúrás által okozott sérülésektől való védelmével különösen azért kell 
foglalkozni, mivel e téren komoly és fontos eltérések mutatkoznak a munkahelyi biztonság 
szintjében EU-szerte.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A tagállamoknak különösen 
biztosítaniuk kell, hogy a betegek, a 
személyzet és minden más olyan személy 
megóvása érdekében, akiknek okuk van 
egészségügyi létesítményekbe belépni, 
magas szintű védelem biztosított az 
egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 
fertőzésektől, mivel ezek komoly 
fenyegetést jelentenek a közegészségügyre 
nézve, különösen a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás tekintetében. 
Valamennyi megfelelő megelőző 
intézkedést – beleértve a higiéniai 
előírásokat és a diagnosztikai 
szűrőeljárásokat – alkalmazni kell az 
egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 
fertőzések kockázatainak elkerülése vagy 
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minimálisra csökkentése érdekében.

Indokolás

Az Európai Bizottság várhatóan 2008-ban teszi közzé a betegek biztonságáról és az 
egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fertőzésekről szóló közleményét. A Tanács is elkötelezte 
magát amellett, a szóban forgó kérdéskörről közös szöveget dolgoz ki a közeljövőben. Az 
Európai Parlamentnek ennélfogva biztosítania kell, hogy ez a téma itt szerepel, mivel az 
egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fertőzések nincsenek tekintettel a földrajzi határokra, így 
annak tükröződnie kell az egészségügyi ellátás határokon átnyúló szempontjairól szóló 
jogalkotási szövegben.

Módosítás 16

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 
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 

(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
ugyanolyan hatékony kezelés tekintetében
a biztosítás helye szerinti tagállamban 
részesültek volna. Ez teljes mértékben 
tiszteletben tartja a tagállamok hatáskörét 
abban, hogy megállapítsák a 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 
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abban az esetben valósulhat meg, ha az 
irányelv 15. cikkében emíltett európai 
referenciahálózatokon keresztül veszik 
igénybe az ellátást.

kedvezőbb. Ez különösen abban az esetben 
valósulhat meg, ha az irányelv 15. 
cikkében említett európai 
referenciahálózatokon keresztül veszik 
igénybe az ellátást.

Indokolás

 Az EB esetjogában nem szerepel a „vagy hasonló egészségügyi ellátásra” való hivatkozás. A 
jogbiztonság és a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó szabályokkal való 
egységesség miatt a „vagy hasonló” fogalma helyébe „vagy a beteg számára ugyanolyan 
hatékony” szavaknak kell lépniük. Ez összhangban van az 1408/71/EGK rendelet 22. cikkében 
(a 883/2004/EK rendelet új 20. cikke) szereplő „kezelés” fogalmának EB általi értelmezésével 
(lásd pl. a C-372/04. sz. Watts-ügyben hozott ítélet 61. pontját).

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Ez az irányelv elismeri, hogy a 
kezelésre való jogosultságot nem mindig 
nemzeti szinten határozzák meg a 
tagállamok, valamint hogy nem minden 
tagállam rendelkezik egy, az általuk 
nyújtott vagy nem nyújtott 
szolgáltatásokat tartalmazó, 
meghatározott jegyzékkel. A 
tagállamoknak meg kell őrizniük jogukat 
arra, hogy saját egészségügyi ellátási és 
szociális biztonsági rendszereiket oly 
módon szervezzék meg, hogy a kezelések 
rendelkezésre állását és az azokra való 
jogosultságot regionális vagy helyi szinten 
lehessen meghatározni.

Indokolás

 Számos egészségügyi rendszer nem rendelkezik nemzeti szintű jogosultsági kritériumokkal az 
egyes kezelésekhez vagy olyan meghatározott „ellátási csomaghoz” való hozzáférés 
megállapítására, amelyre valamennyi olyan személy automatikusan jogosult, akire a rendszer 
kiterjed. Az irányelvnek teljes mértékben el kell ismernie, hogy néhány tagállam 
szubnacionális döntéshozói rendelkezésekre támaszkodik egészségügyi rendszereik tervezése 
és finanszírozása tekintetében.



AD\767465HU.doc 15/64 PE413.995v02-00

HU

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Közösség különféle egészségügyi 
rendszereiben nem létezik a kórházi ellátás 
egységes fogalommeghatározása, ezért a 
különböző értelmezések akadályozhatják a 
betegek szabadságát egészségügyi ellátás 
igénybevételében. Ennek az akadálynak a 
leküzdése érdekében a Közösségen belül 
egységes fogalommeghatározást kell 
megállapítani a kórházi ellátásra. A kórházi 
ellátás rendszerint azt jelenti, hogy a 
betegnek éjszakára is a kórházban kell 
maradnia. Helyénvaló lehet azonban 
kórházi ellátásnak tekinteni bizonyos 
másfajta ellátásokat, amennyiben azokhoz 
speciális és kiemelten költséges orvosi 
infrastruktúra vagy berendezések (pl. 
csúcstechnológiájú diagnosztikai képalkotó 
eszközök) szükségesek, vagy az olyan 
ellátásokat, amelyek a beteg vagy a 
lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bírnak (pl. súlyos fertőző 
betegségek kezelése). Az ilyen ellátások 
rendszeresen frissített jegyzékét a 
Bizottság határozza meg a komitológiai 
eljáráson keresztül.

(30) A Közösség különféle egészségügyi 
rendszereiben nem létezik a kórházi ellátás 
egységes fogalommeghatározása, ezért a 
különböző értelmezések akadályozhatják a 
betegek szabadságát egészségügyi ellátás 
igénybevételében. Ennek az akadálynak a 
leküzdése érdekében a Közösségen belül 
egységes fogalommeghatározást kell 
megállapítani a kórházi ellátásra. A kórházi 
ellátás rendszerint azt jelenti, hogy a 
betegnek éjszakára is a kórházban kell 
maradnia. Helyénvaló lehet azonban 
kórházi ellátásnak tekinteni bizonyos 
másfajta ellátásokat, amennyiben azokhoz 
speciális és kiemelten költséges orvosi 
infrastruktúra vagy berendezések (pl. 
csúcstechnológiájú diagnosztikai képalkotó 
eszközök) szükségesek, vagy az olyan 
ellátásokat, amelyek a beteg vagy a 
lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bírnak (pl. súlyos fertőző 
betegségek kezelése) és amelyek 
vonatkozásában tervezésre van szükség a 
kiegyensúlyozott földrajzi eloszlás 
fenntartása, a költségek ellenőrzése, 
valamint a pénzügyi, technikai és humán 
erőforrások bármiféle jelentős pazarlásának 
megelőzése érdekében. Az ilyen ellátások 
rendszeresen frissített jegyzékét a 
biztosítás helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai határozzák meg.

Indokolás

 Az EB ítélkezési gyakorlatával összhangban a módosítás azt az elgondolást tükrözi, hogy a 
kórházi ellátás elválaszthatatlanul kapcsolódik a tervezés szükségességéhez, ami elégséges és 
állandó hozzáférést biztosít a magas színvonalú kórházi kezelések kiegyensúlyozott köréhez, 
miközben ellenőrzi a költségeket és óvja a szociális biztonsági rendszer fenntarthatóságát. 
Feltéve, hogy a biztosítás helye szerinti tagállam feladata a költségek átvállalása, az adott 
tagállam feladata kidolgozni a kórházi ellátások jegyzékét.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A rendelkezésre álló tények alapján a 
szabad mozgás elvének a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra való alkalmazása a biztosítási 
hely szerinti tagállamban létező kötelező 
betegbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet határain belül nem veszélyezteti a 
tagállam egészségügyi rendszereit vagy 
társadalombiztosítási rendszerének 
pénzügyi fenntarthatóságát. A Bíróság
azonban elismerte, hogy nem zárható ki 
annak lehetősége, hogy a 
társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével 
kapcsolatos kockázat vagy a mindenki 
számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott 
orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának 
célkitűzése az általános érdeket képviselő 
olyan nyomós indokot jelenthet, amely 
igazolja a szolgáltatások szabad 
áramlásának korlátozását. A Bíróság azt is 
elismerte, hogy a kórházak száma, azok 
földrajzi elhelyezkedése, működésük 
módja, a rendelkezésükre álló eszközök, 
valamint az általuk nyújtott orvosi 
szolgáltatások típusai mind olyan tényezők, 
amelyek tekintetében lehetséges a tervezés. 
Az irányelv a más tagállamban nyújtott
kórházi ellátás költségeinek átvállalására 
előzetes engedélyezési rendszert ír elő, 
amennyiben a következő feltételek 
teljesülnek: ha az ellátást területén 
nyújtották volna, annak költségét szociális 
biztonsági rendszere fizette volna, és az 
irányelv végrehajtása következtében a 
betegek kiáramlása olyan hatással jár, 
amely súlyosan veszélyezteti vagy 
súlyosan veszélyeztetheti a szociális 
biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyát, 
és/vagy a betegek kiáramlása komolyan 
veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a 

(31) A Bíróság elismerte, hogy fennáll a 
társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével 
kapcsolatos kockázat vagy a mindenki 
számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott 
orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának 
célkitűzése az általános érdeket képviselő 
olyan nyomós indokot jelenthet, amely 
igazolja a szolgáltatások szabad 
áramlásának korlátozását. A Bíróság azt is 
elismerte, hogy a kórházak száma, azok 
földrajzi elhelyezkedése, működésük 
módja, a rendelkezésükre álló eszközök, 
valamint az általuk nyújtott orvosi 
szolgáltatások típusai mind olyan tényezők, 
amelyek tekintetében lehetséges a tervezés. 
Az irányelv a más tagállamban nyújtott
egészségügyi ellátás költségeinek 
átvállalására előzetes engedélyezési 
rendszert ír elő. Az előzetes engedélyezés 
valamennyi kórházi és szakellátás 
szempontjából létfontosságú, mivel 
garanciát biztosít a betegek számára a 
tekintetben, hogy kezelésben részesítik 
őket, valamint hogy a kezelést 
társadalombiztosítási rendszerük fogja 
fedezni.
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kórházi ágazatban a fölös kapacitás, a 
kórházi ellátás nyújtásának 
kiegyensúlyozatlansága vagy logisztikai és 
pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében 
véghezvitt tervezést és ésszerűsítést, a 
mindenki számára elérhető 
kiegyensúlyozott egészségügyi és kórházi 
ellátás fenntartását, vagy pedig a kezelési 
kapacitást vagy orvosi szaktudást az 
érintett tagállam területén. Mivel a 
betegek várható kiáramlása pontos 
következményeinek értékeléséhez összetett 
becslések és számítások szükségesek, az
irányelv lehetővé teszi az előzetes
engedélyeztetés rendszerét, ha alapos 
okkal feltételezhető, hogy a kiáramlás a 
társadalombiztosítási rendszereket 
jelentősen veszélyezteti. Ez vonatkozik 
azokra a már meglévő előzetes 
engedélyeztetési rendszerekre is, amelyek 
megfelelnek a 8. cikkben előírt 
feltételeknek. 

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Ha egy tagállam úgy dönt, hogy az 
ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban egy másik tagállamban 
igénybe vett kórházi vagy szakorvosi 
egészségügyi ellátás költségeinek 
átvállalására előzetes engedélyezési eljárást 
vezet be, a másik tagállamban nyújtott 
ilyen ellátás költségeit a biztosítási hely 
szerinti tagállam visszatéríti a költségek 
azon szintjéig, amely akkor merült volna 
fel, ha a beteg ugyanolyan vagy hasonló
egészségügyi ellátást vett volna igénybe a 
biztosítás helye szerinti tagállamban, az 
egészségügyi ellátás ténylegesen felmerült 
költségeinek meghaladása nélkül. Ha 
azonban teljesülnek az 1408/71/EGK 
rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében 

(32) Ha egy tagállam úgy dönt, hogy az 
ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban egy másik tagállamban 
igénybe vett kórházi vagy szakorvosi 
egészségügyi ellátás költségeinek 
átvállalására előzetes engedélyezési eljárást 
vezet be, a másik tagállamban nyújtott 
ilyen ellátás költségeit a biztosítási hely 
szerinti tagállam visszatéríti a költségek 
azon szintjéig, amely akkor merült volna 
fel, ha a beteg ugyanolyan egészségügyi 
ellátást vagy a beteg számára ugyanúgy 
hatékony kezelést vett volna igénybe a 
biztosítás helye szerinti tagállamban, az 
egészségügyi ellátás ténylegesen felmerült 
költségeinek meghaladása nélkül. Ha 
azonban teljesülnek az 1408/71/EGK 
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előírt feltételek, az említett rendelettel 
összhangban kell megadni az engedélyt, és 
kell biztosítani az ellátásokat. Ez 
elsősorban olyan esetekre alkalmazandó, 
amikor az engedélyt a kérelem igazgatási 
vagy bírósági felülvizsgálatát követően 
adják meg, és az érintett személy egy 
másik tagállamban részesült ellátásban. 
Ezekben az esetekben ezen irányelv 6., 7., 
8. és 9. cikkét nem kell alkalmazni. Ez 
összhangban van a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával, amely meghatározta, hogy 
azok a betegek, akik esetében később 
megalapozatlannak találták az engedély 
megtagadását, jogosultak a más 
tagállamban igénybe vett ellátás 
költségének teljes mértékű visszatérítésére 
az ellátás helye szerinti tagállam 
jogszabályainak rendelkezéseivel 
összhangban.

rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében 
előírt feltételek, az említett rendelettel 
összhangban kell megadni az engedélyt, és 
kell biztosítani az ellátásokat. Ez 
elsősorban olyan esetekre alkalmazandó, 
amikor az engedélyt a kérelem igazgatási 
vagy bírósági felülvizsgálatát követően 
adják meg, és az érintett személy egy 
másik tagállamban részesült ellátásban. 
Ezekben az esetekben ezen irányelv 6., 7., 
8. és 9. cikkét nem kell alkalmazni. Ez 
összhangban van a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával, amely meghatározta, hogy 
azok a betegek, akik esetében később 
megalapozatlannak találták az engedély 
megtagadását, jogosultak a más 
tagállamban igénybe vett ellátás 
költségének teljes mértékű visszatérítésére 
az ellátás helye szerinti tagállam 
jogszabályainak rendelkezéseivel 
összhangban.

Indokolás

 Az EB esetjogában nem szerepel a „vagy hasonló egészségügyi ellátásra” való hivatkozás. A 
jogbiztonság és a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó szabályokkal való 
egységesség miatt a „vagy hasonló” fogalma helyébe „vagy a beteg számára ugyanolyan 
hatékony” szavaknak kell lépniük. Ez összhangban van az 1408/71/EGK rendelet 22. cikkében 
(a 883/2004/EK rendelet új 20. cikke) szereplő „kezelés” fogalmának EB általi értelmezésével 
(lásd pl. a C-372/04. sz. Watts-ügyben hozott ítélet 61. pontját).

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Az előzetes engedélyezés 
megadásának elutasítása nem alapulhat 
pusztán várólisták meglétén, amelyek
előre meghatározott általános klinikai 
prioritások alapján teszik lehetővé a 
kórházi ellátás nyújtásának megtervezését 
és irányítását anélkül, hogy minden 
egyedi esetben objektív orvosi vizsgálatot 
végeznének a beteg egészségügyi 
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állapotára, betegségének kórelőzményére 
és valószínű lefolyására, a beteg által 
érzett fájdalom mértékére és/vagy az 
engedély iránti kérelem benyújtásakor 
vagy megújításakor meglévő 
fogyatékosság jellegére vonatkozóan.

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi azokat a feltételeket, amelyek mellett az előzetes engedélyezés 
megtagadható (lásd a C-372/04. sz. Watts-ügyet).

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás valamennyi lényeges szempontjáról 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy a betegek élhessenek a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
igénybevételének jogával. A határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás számára az 
ilyen tájékoztatás nyújtására a 
legeredményesebb mechanizmus központi 
kapcsolattartó pontok létrehozása az egyes 
tagállamokon belül, amelyekkel a betegek 
felvehetik a kapcsolatot, és amelyek 
információval szolgálnak a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátásról, 
figyelembe véve az adott tagállam 
egészségügyi rendszerének vonatkozásait. 
Mivel a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás szempontjaira vonatkozó kérdések 
megválaszolásához a különböző 
tagállamok hatóságai közötti 
összeköttetésre van szükség, ezeknek a 
központi kapcsolattartó pontoknak egyúttal 
hálózatként is kell működniük, melyen 
keresztül az ilyen kérdések eredményesen 
megválaszolhatók. E kapcsolattartó 
pontoknak együtt kell működniük 
egymással, és lehetővé kell tenniük a 
betegek számára, hogy megalapozott 

(34) A határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás valamennyi lényeges szempontjáról 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy a betegek élhessenek a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
igénybevételének jogával. A határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás számára az 
ilyen tájékoztatás nyújtására a 
legeredményesebb mechanizmus központi 
kapcsolattartó pontok létrehozása az egyes
tagállamokon belül, amelyekkel a betegek 
felvehetik a kapcsolatot, és amelyek 
információval szolgálnak a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátásról, 
figyelembe véve az adott tagállam 
egészségügyi rendszerének vonatkozásait.
Mivel a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás szempontjaira vonatkozó kérdések 
megválaszolásához a különböző 
tagállamok hatóságai közötti 
összeköttetésre van szükség, ezeknek a 
központi kapcsolattartó pontoknak egyúttal 
hálózatként is kell működniük, melyen 
keresztül az ilyen kérdések eredményesen 
megválaszolhatók. E kapcsolattartó 
pontoknak együtt kell működniük 
egymással, és lehetővé kell tenniük a 
betegek számára, hogy megalapozott 
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döntést hozzanak a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásról. Emellett 
tájékoztatniuk kell arról is, milyen 
lehetőségek léteznek a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátással kapcsolatos 
problémák felmerülése esetén, különösen a 
határokon átnyúló viták peren kívüli 
rendezése tekintetében.

döntést hozzanak a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásról. Emellett 
tájékoztatniuk kell arról is, milyen 
lehetőségek léteznek a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátással kapcsolatos 
problémák felmerülése esetén, különösen a 
határokon átnyúló viták peren kívüli 
rendezése tekintetében. A határokon 
átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó 
információk nyújtásával kapcsolatos 
rendelkezések kidolgozásakor a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük 
annak szükségességét, hogy az 
információkat hozzáférhető formátumban 
nyújtsák, valamint figyelembe kell 
venniük a veszélyeztetett betegek, a 
fogyatékkal élő és az összetett igényekkel 
rendelkező személyek számára biztosított 
további segítségnyújtás potenciális 
forrásait.

Indokolás
Létfontosságú, hogy a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó információk 

hozzáférhető formátumban álljanak rendelkezésre.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Elsősorban a következő intézkedések 
elfogadása érdekében kell hatáskört 
ruházni a Bizottságra: az éjszakai kórházi 
tartózkodást igénylő ellátásoktól eltérő 
olyan ellátások jegyzéke, melyekre 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint 
a kórházi ellátásra; kísérőintézkedések 
gyógyszerek vagy anyagok meghatározott 
kategóriáinak kizárására a más tagállamban 
felírt rendelvények ezen irányelvben előírt 
elismerésének hatálya alól; azon 
különleges kritériumok és feltételek 
listája, melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell 
felelniük; az európai referenciahálózatok 

(45) Elsősorban a következő intézkedések 
elfogadása érdekében kell hatáskört 
ruházni a tagállamok illetékes 
hatóságaira: az éjszakai kórházi 
tartózkodást igénylő ellátásoktól eltérő 
olyan ellátások jegyzéke, melyekre 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint 
a kórházi ellátásra; kísérőintézkedések 
gyógyszerek vagy anyagok meghatározott 
kategóriáinak kizárására a más tagállamban 
felírt rendelvények ezen irányelvben előírt 
elismerésének hatálya alól.



AD\767465HU.doc 21/64 PE413.995v02-00

HU

létrehozására irányuló eljárás. Mivel ezek 
az intézkedések általános hatályúak, és 
céljuk az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek a módosítása, 
és/vagy az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemekkel való kiegészítése, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni őket.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Elsősorban a következő intézkedések 
elfogadása érdekében kell hatáskört 
ruházni a Bizottságra: az éjszakai kórházi 
tartózkodást igénylő ellátásoktól eltérő 
olyan ellátások jegyzéke, melyekre 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint 
a kórházi ellátásra; kísérőintézkedések 
gyógyszerek vagy anyagok meghatározott 
kategóriáinak kizárására a más tagállamban 
felírt rendelvények ezen irányelvben előírt 
elismerésének hatálya alól; azon 
különleges kritériumok és feltételek listája, 
melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell felelniük; 
az európai referenciahálózatok 
létrehozására irányuló eljárás. Mivel ezek 
az intézkedések általános hatályúak, és 
céljuk az irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek a módosítása, és/vagy az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemekkel való kiegészítése, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni őket.

(45) Elsősorban a következő intézkedések 
elfogadása érdekében kell hatáskört 
ruházni a Bizottságra: az éjszakai kórházi 
tartózkodást igénylő ellátásoktól eltérő 
olyan ellátások jegyzéke, melyekre 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint 
a kórházi ellátásra; a távorvosi 
szolgáltatások, laboratóriumi 
szolgáltatások, távdiagnosztika és -
gyógyszerfelírás körébe tartozó 
szolgáltatások jegyzéke;
kísérőintézkedések gyógyszerek vagy 
anyagok meghatározott kategóriáinak 
kizárására a más tagállamban felírt 
rendelvények ezen irányelvben előírt 
elismerésének hatálya alól; azon 
különleges kritériumok és feltételek listája, 
melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell felelniük; 
az európai referenciahálózatok 
létrehozására irányuló eljárás. Mivel ezek 
az intézkedések általános hatályúak, és 
céljuk az irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek a módosítása, és/vagy az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemekkel való kiegészítése, az 
1999/468/EK tanácsi határozat 5a. 
cikkében meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárásnak 
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megfelelően kell elfogadni őket.

Indokolás

 Fontos egyértelművé tenni, hogy mely szolgáltatások tartoznak a távorvosi szolgáltatások, a 
laboratóriumi szolgáltatások, a távdiagnosztika és a gyógyszerfelírás körébe. Ily módon az 
irányelv egyértelműbbé és átfogóbbá válik, ezáltal pedig hatékonyabb lesz.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Valószínű, hogy a betegek Európai 
Unión belüli mozgásszabadságának 
megkönnyítése révén ez az irányelv az 
egészségügyi szolgáltatók közötti 
versenyhez vezet. Egy ilyen verseny 
valószínűleg hozzájárul az egészségügyi 
ellátás minőségének javulásához 
mindenki számára, és a kiválósági 
központok létrehozásához.

Indokolás

Amikor egy irányelvnek ez az eredménye, akkor az pozitívan járulna hozzá a tagállamokbeli 
egészségügyi ellátási rendszerekhez, de gondos nyomon követésre van szükség az irányelv 
eredményeinek ellenőrzése céljából.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
46 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46b) Mindenkinek hozzá kell férnie az 
európai referenciaközponthoz (ERK). 

Indokolás
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Még zajlik a vita az ERK-król. Fontos hangsúlyozni, hogy ennek a vitának le kell zárulnia, és 
hogy a központok célja az egyenlő hozzáférés mindenki számára. A visszatérítésnek ezért a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelet részét kell képeznie.

Módosítás 27

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 közös szabályokat rögzít 
annak érdekében, hogy biztosítsa a 
betegek mobilitását, valamint a
biztonságos, magas színvonalú, 
fenntartható, tényleges és hatékony
határokon átnyúló egészségügyi ellátást, 
ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben 
tartja a tagállamok azon felelősségét, 
hogy az egyetemes hozzáférés, a 
szolidaritás, a minőségi ellátáshoz való 
hozzáférés, a méltányosság, a 
megfizethetőség, az egyenlő területi 
hozzáférhetőség és a demokratikus 
ellenőrzés elveivel összhangban 
meghatározzák az egészségüggyel 
kapcsolatos szociális biztonsági 
ellátásokat, illetve megszervezzék és 
működtessék az egészségügyi és orvosi 
ellátást, illetve szociális biztonsági 
ellátásokat.

Indokolás

Fontos, hogy a rendszer eredményes is legyen annak megakadályozása érdekében, hogy a 
polgároknak egy másik tagállamba kelljen költözniük egészségügyi ellátásuk miatt.

Módosítás 28

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 

Az irányelv egészségügyi ellátás nyújtására 
vonatkozik, tekintet nélkül annak 
szervezésére, végrehajtására és 
finanszírozására, illetve arra, hogy állami 
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vagy magánszektorbeli-e. vagy magánszektorbeli-e. Az irányelv a 
kötelező, a magán- és a vegyes 
egészségbiztosítási rendszerekre 
alkalmazandó. 

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) A szociális biztonsági rendszerek
összehangolásáról szóló rendeletek, 
elsősorban a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 
1408/71/EK tanácsi rendelet 22. cikke, 
valamint a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 
883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet.

f) A szociális biztonsági rendszerek 
összehangolásáról szóló rendeletek, 
elsősorban a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 
1408/71/EGK tanácsi rendelet 19., 20., 22. 
és 25. cikke, valamint a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 17., 
18., 19., 20., 27. és 28. cikke.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) Az életbiztosítás körén kívül eső 
közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról és a 73/239/EGK 
irányelv, valamint a 88/357/EGK irányelv 
módosításáról szóló, 1992. június 18-i 
92/49/EGK tanácsi irányelv1 (harmadik 
nem életbiztosítási irányelv).
1 HL L 228., 1992.8.11., 1. o.

Módosítás 31
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha teljesülnek a feltételek, amelyek 
alapján az 1408/71/EGK rendelet 22. cikke 
értelmében a megfelelő ellátás érdekében a 
beteg által másik tagállamban igénybe 
venni kívánt egészségügyi ellátást 
engedélyezni kell, az említett rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni és ezen 
irányelv 6., 7., 8. és 9. cikkét nem kell 
alkalmazni. Ugyanakkor, ha a biztosított
személy másik tagállamban kíván 
egészségügyi ellátást igénybe venni, ezen 
irányelv 6., 7., 8. és 9. cikkét kell 
alkalmazni és az 1408/71/EGK tanácsi
rendelet 22. cikkét nem kell alkalmazni. Ha 
azonban teljesülnek az engedély 
megadásához szükséges, az 1408/71/EGK 
rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében 
előírt feltételek, az említett rendelettel 
összhangban kell megadni az engedélyt és 
biztosítani az ellátásokat. Ezekben az 
esetekben ezen irányelv 6., 7., 8. és 9. 
cikkét nem kell alkalmazni.

(2) A 883/2004/EK rendelet 
hatálybalépésig azt a szabályt kell 
alkalmazni, miszerint ha teljesülnek a 
feltételek, amelyek alapján az 
1408/71/EGK rendelet 22. cikke 
értelmében a megfelelő ellátás érdekében a 
beteg által másik tagállamban igénybe 
venni kívánt egészségügyi ellátást 
engedélyezni kell, az említett rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni és ezen 
irányelv 6., 7., 8. és 9. cikkét nem kell 
alkalmazni. Ugyanakkor, ha a biztosított 
személy másik tagállamban kíván 
egészségügyi ellátást igénybe venni, ezen 
irányelv 6., 7., 8. és 9. cikkét kell 
alkalmazni és az 1408/71/EGK rendelet 22. 
cikkét nem kell alkalmazni. Ha azonban 
teljesülnek az engedély megadásához 
szükséges, az 1408/71/EGK rendelet 22. 
cikkének (2) bekezdésében előírt feltételek, 
az említett rendelettel összhangban kell 
megadni az engedélyt és biztosítani az 
ellátásokat. Ezekben az esetekben ezen 
irányelv 6., 7., 8. és 9. cikkét nem kell 
alkalmazni.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 883/2004/EK rendelet 
hatálybalépésének napjától az a szabály 
alkalmazandó, miszerint ha teljesülnek a 
feltételek, amelyek alapján a 883/2004/EK 
rendelet 20. cikke értelmében a megfelelő 
ellátás érdekében a beteg által egy másik 
tagállamba történő utazást engedélyezni 
kell, az említett rendelet rendelkezéseit 
kell alkalmazni, ezen irányelv 6., 7., 8. és 
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9. cikkét pedig nem. Ugyanakkor, ha a 
biztosított személy másik tagállamban 
kíván egészségügyi ellátást igénybe venni, 
ezen irányelv 6., 7., 8. és 9. cikkét kell 
alkalmazni és az 883/2004/EGK tanácsi 
rendelet 20. cikkét nem kell alkalmazni. 
Ugyanakkor, amennyiben teljesülnek a 
883/2004/EK rendelet 20. cikke (2) 
bekezdésében foglalt engedélyezési 
feltételek, az engedélyt minden esetben 
meg kell adni, és az ellátások az említett 
rendeletben foglaltak szerint nyújtandók. 
Ezekben az esetekben ezen irányelv 6., 7., 
8. és 9. cikkét nem kell alkalmazni.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „egészségügyi ellátás”: egészségügyi 
szolgáltatás, melyet szakmájának 
gyakorlása közben egészségügyi 
szakember nyújt vagy egészségügyi 
szakember felügyelete mellett nyújtanak,
tekintet nélkül a szolgáltatás nemzeti 
szintű szervezésének, végrehajtásának és 
finanszírozásának módjára, illetve arra,
hogy állami vagy magánszolgáltatás-e;

a) „egészségügyi ellátás”: egészségügyi 
szolgáltatás, melyet a betegeknek azért
nyújtanak, hogy egészségi állapotukat 
felmérjék, fenntartsák vagy helyreállítsák. 
A jelen irányelv 6., 7., 8., 9., 10. és 11. 
cikkének alkalmazásában az egészségügyi 
ellátás olyan kezeléseket jelent, amelyek 
szerepelnek a beteg biztosításának helye 
szerinti tagállamban a jogszabályok
szerint előírt ellátások között;

Módosítás 34

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, 

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

részesül;

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás”: egészségügyi 
ellátás, amelyet nem abban a tagállamban
nyújtanak, ahol a beteg biztosított 
személy.

(c) „más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás”: egészségügyi 
ellátás, amelyben a beteg nem abban a
tagállamban részesül, ahol biztosított 
személy.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – g pont – i i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia) A magán-egészségbiztosítók 
kötvényfeltételeinek megfelelően 
meghatározott biztosított személy.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) Amennyiben – az 1408/71/EGK 
rendelet, illetve a 883/2004/EK rendelet 
alkalmazása miatt – a beteg lakóhelye 
szerinti tagállam egészségbiztosítási szerve 
felelős az adott állam jogszabályai szerinti 
ellátások nyújtásáért, akkor ezen irányelv 
alkalmazásában azt a tagállamot kell a 
biztosítás helye szerinti tagállamnak 
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tekinteni;

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l. „kár”: az egészségügyi ellátás nyújtása 
nyomán keletkező kedvezőtlen 
következmények vagy sérülések.

l. „káros esemény”: olyan nem szándékos 
sérülés vagy komplikáció, amely rendes 
körülmények között nem lenne a kezelt 
állapot vagy a szükséges egészségügyi 
ellátás nyújtásának következménye.

Indokolás

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”.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ellátás helye szerinti tagállam 
feladata az egészségügyi ellátás 
megszervezése és végrehajtása. Ebben az 
összefüggésben és az egyetemesség, a jó 
minőségű ellátáshoz való hozzáférés, a 
méltányosság és a szolidaritás átfogó 
értékeinek figyelembe vételével feladata a 
területén nyújtott egészségügyi ellátás 
egyértelmű minőségi és biztonsági 
előírásainak meghatározása, valamint a 
következők biztosítása:

(1) Az ellátás helye szerinti tagállam 
feladata az egészségügyi ellátás 
megszervezése és végrehajtása. Ebben az 
összefüggésben és az egyetemesség, a jó 
minőségű ellátáshoz való hozzáférés, a 
méltányosság és a szolidaritás átfogó 
értékeinek figyelembe vételével feladata a 
területén nyújtott egészségügyi ellátás 
egyértelmű minőségi és biztonsági 
előírásainak meghatározása, valamint a 
következők figyelembe vétele:
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Indokolás

 Annak megkövetelése, hogy a tagállamok „biztosítsanak” bizonyos pontokat, túlmutat a saját 
minőségi és biztonsági előírásaik meghatározására irányuló felelősségükön. A Szerződés 152. 
cikkének tükrében – amely kimondja, hogy a tagállamok feladata a polgáraik számára az 
egészségügyi ellátás megszervezése, finanszírozása és nyújtása – helyénvalóbbnak tűnik az a 
megfogalmazás, miszerint a tagállamoknak „figyelembe kell venniük”, nem „biztosítaniuk” 
kell a következőket.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ellátás helye szerinti tagállam 
feladata az egészségügyi ellátás 
megszervezése és végrehajtása. Ebben az
összefüggésben és az egyetemesség, a jó 
minőségű ellátáshoz való hozzáférés, a 
méltányosság és a szolidaritás átfogó 
értékeinek figyelembe vételével feladata a 
területén nyújtott egészségügyi ellátás 
egyértelmű minőségi és biztonsági 
előírásainak meghatározása, valamint a 
következők biztosítása:

(1) Az ellátás helye szerinti tagállam 
feladata az egészségügyi ellátás 
megszervezése és végrehajtása. A 
közérdek, az egyetemesség, a jó minőségű 
ellátáshoz való hozzáférés, a méltányosság 
és a szolidaritás, továbbá a közszolgáltatás 
ebből eredő feladatai, amelyek az 
egészségügyi szolgáltatókra hárulnak,
átfogó értékeinek tiszteletben tartásával,
feladata a területén nyújtott egészségügyi 
ellátás egyértelmű minőségi és biztonsági 
előírásainak meghatározása, valamint a 
következők biztosítása:

Indokolás

Meg kell határozni azt, hogy az egészségügyi szolgáltatások közérdekű szolgáltatások, és azok 
nem tekinthetők a belső piac szabályozására irányuló általános rendelkezések hatálya alá 
tartozó szokásos szolgáltatásoknak, a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-
i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) ilyen minőségi és biztonsági 
előírásokat egyértelmű és hozzáférhető 
formátumban teszik nyilvánosan 
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hozzáférhetővé a polgárok számára;

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak rendszeres ellenőrzése, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók a gyakorlatban 
betartják-e ezeket az előírásokat, és 
korrekciós intézkedések meghozatala, ha a 
megfelelő előírások nem teljesülnek, 
figyelembe véve az orvostudomány és az 
egészségügyi technológiák terén elért 
haladást;

b) annak rendszeres ellenőrzése, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók a gyakorlatban 
betartják-e és felmérik-e ezeket az 
előírásokat, és korrekciós intézkedések 
meghozatala, ha a megfelelő előírások nem 
teljesülnek, figyelembe véve az 
orvostudomány és az egészségügyi 
technológiák terén elért haladást;

Indokolás

A nyomon követés eredményeinek értékelése fontos annak szemléltetése érdekében, hogy mire 
épülnek a korrekciós intézkedések. Az értékelés eredményeit továbbá fel lehet használni arra, 
hogy az elkövetkező években létrejöjjön az akkreditált és elismert egészségügyi szolgáltatók 
hálózata.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak rendszeres ellenőrzése, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók a gyakorlatban 
betartják-e ezeket az előírásokat, és 
korrekciós intézkedések meghozatala, ha a 
megfelelő előírások nem teljesülnek, 
figyelembe véve az orvostudomány és az 
egészségügyi technológiák terén elért 
haladást;

b) az egészségügyi szakemberek 
szaktudásának és annak rendszeres 
ellenőrzése, hogy az egészségügyi 
szolgáltatók a gyakorlatban betartják-e 
ezeket az előírásokat, és korrekciós 
intézkedések meghozatala, ha ez a
kiválóság előmozdításához és a megfelelő 
előírások teljesítésének biztosításához 
célszerű, figyelembe véve az 
orvostudomány és az egészségügyi 
technológiák terén elért haladást;

Indokolás

A betegek biztonsága szempontjából létfontosságú, hogy az egészségügyi szakemberek 
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rendelkezzenek a praktizáláshoz szükséges szaktudással.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak érdekében, hogy a beteg 
megalapozott döntést hozhasson, az 
egészségügyi szolgáltatók minden releváns 
információt közölnek, elsősorban az 
egészségügyi ellátás rendelkezésre állása, 
ára és eredményei tekintetében, valamint a 
szakmai felelősségbiztosítás 
vonatkozásában a biztosítási fedezetükre 
vagy más személyes vagy kollektív 
védelemre vonatkozó adatokat;

c) annak érdekében, hogy a beteg 
megalapozott döntést hozhasson, az 
egészségügyi szolgáltatók minden releváns 
információt közölnek, elsősorban az 
egészségügyi ellátás minőségére,
rendelkezésre állása, ára és eredményei 
tekintetében, valamint a szakmai 
felelősségbiztosítás vonatkozásában a 
biztosítási fedezetükre vagy más személyes 
vagy kollektív védelemre vonatkozó 
adatokat, valamint más olyan költségek 
visszatérítésére vonatkozóan, amelyek a 
beteg felelősségét képezik, mint például a 
gyermekeiket kísérő szülők utazási és 
szállásköltségei;

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a betegeket tájékoztatják a rájuk vonatkozó 
visszatérítési szabályokról.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak érdekében, hogy a beteg 
megalapozott döntést hozhasson, az 
egészségügyi szolgáltatók minden releváns 
információt közölnek, elsősorban az 
egészségügyi ellátás rendelkezésre állása, 
ára és eredményei tekintetében, valamint a 
szakmai felelősségbiztosítás 
vonatkozásában a biztosítási fedezetükre 

c) annak érdekében, hogy a beteg 
megalapozott döntést hozhasson, az 
egészségügyi szolgáltatók minden releváns 
információt közölnek, elsősorban az 
egészségügyi ellátás rendelkezésre állása,
minősége, biztonsága, ára és eredményei 
tekintetében, valamint a szakmai 
felelősségbiztosítás vonatkozásában a 
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vagy más személyes vagy kollektív 
védelemre vonatkozó adatokat;

biztosítási fedezetükre vagy más személyes 
vagy kollektív védelemre vonatkozó 
adatokat;

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a betegeknek lehetőségük van panaszt 
tenni és jogorvoslat és kártérítés biztosított 
számukra, ha az igénybe vett egészségügyi 
ellátás hatására kár éri őket.

d) a betegeknek, az egészségügyi 
szolgáltatóknak és a nyilvánosságnak
lehetőségük van panaszt tenni és a 
megfelelő jogorvoslat és kártérítés
igénybevétele biztosított számukra, ha a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
hatására kár éri őket vagy egy ekként 
okozott kárról tudomást szereznek. Ezt egy 
hatékony egészségügyi rendszerrel és 
szakmai szabályozással összefüggésben 
határozzák meg. 

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a más tagállamokból származó 
betegeknek az ellátás helye szerinti 
tagállamból származó betegekkel 
megegyező ellátásban kell részesülniük, 
beleértve a közösségi jogszabályok és az 
ellátás helye szerinti tagállam hatályban 
lévő jogszabályaiban előírt 
megkülönböztetéssel szembeni védelmet.

g) a más tagállamokból származó 
betegeknek az ellátás helye szerinti 
tagállamból származó betegekkel 
megegyező ellátásban kell részesülniük, 
beleértve a közösségi jogszabályok és az 
ellátás helye szerinti tagállam hatályban 
lévő jogszabályaiban előírt 
megkülönböztetéssel szembeni védelmet.
Ez az irányelv azonban nem írja elő, hogy 
az egészségügyi szolgáltatók más, hasonló 
egészségügyi szükségletekkel rendelkező 
betegek rovására fogadják a másik 
tagállamból származó beteget, illetve 
másik tagállamból származó beteget 
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részesítsenek előnyben például az ellátás 
várakozási idejének növelése révén.

Indokolás

 Az egyértelműség és következetesség érdekében hasznosnak tűnne egy arra utaló 
megjegyzésnek az irányelv rendelkező részébe való beépítése – amint az a (12) 
preambulumbekezdésben szerepel –, hogy az egészségügyi szolgáltatók nem kötelesek a 
kezelés helye szerinti tagállambeli betegek rovására fogadni a másik tagállamból származó 
betegeket, illetve a másik tagállamból származó betegeket előnyben részesíteni.

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) A tagállamok – az Európai Unió 
alapjogi chartával összhangban –
egyértelműen meghatározzák a betegek és 
a személyek egészségügyi ellátással 
kapcsolatos jogait.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mivel a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás minőségének és 
biztonságának garantálása különösen a 
betegek számára nagyon fontos, az (1) és 
(3) bekezdésben meghatározott 
szabványok és iránymutatások 
kidolgozásába mindenképpen be kell 
vonni a (kiváltképpen a határokon 
átnyúló) betegszervezeteket.

Módosítás 50
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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 
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.

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás (rendszeres 
juttatások) igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás (rendszeres 
juttatások) igénybevételének szándéka 
céljából tudatosan 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 illetékes intézményei (az 
1408/71/EGK rendelet, illetve 
hatálybalépésének napjától a 883/2004 
rendelet sérelme nélkül) visszatérítik
azokat a költségeket, amelyeket a kötelező 
társadalombiztosítási rendszer fizetett 
volna abban ez esetben, ha a biztosítás 
helye szerinti tagállam területén vettek 
volna igénybe azonos vagy azonos 
hatékonyságú 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

 Ebben a cikkben célszerű kifejezetten meghatározni, hogy a külföldre utazás indokát képező 
rendszeres juttatásokról van szó.

Módosítás 51



AD\767465HU.doc 35/64 PE413.995v02-00

HU

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 
igénybe a biztosítás helye szerinti 
tagállamban, az igénybe vett egészségügyi 
ellátás tényleges költségeinek meghaladása 
nélkül.

(2) A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségeit a biztosítás 
helye szerinti tagállam
társadalombiztosítási rendszere vagy 
illetékes intézménye ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban (az 
1408/71/EGK rendelet, illetve 
hatálybalépésének napjától a 883/2004 
rendelet sérelme nélkül) visszatéríti vagy 
kifizeti a költségek azon szintjéig, 
amelyeket akkor térítettek volna vissza, ha 
azonos vagy azonos hatékonyságú kezelést
vettek volna igénybe a biztosítás helye 
szerinti tagállamban, az igénybe vett 
egészségügyi ellátás tényleges költségeinek 
meghaladása nélkül. A tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy más kapcsolódó 
költségeket – mint például a szállás- és úti 
költségeket – is fedezik.

Indokolás

Pontosítás, miszerint nem a tagállamnak, hanem a megfelelő társadalombiztosítási 
hatóság(ok)nak kell a költségeket visszatérítenie.

Módosítás 52

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 

(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 kezelést vagy
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egészségügyi ellátást területén vennének 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 
mozgását.

ugyanúgy hatékony kezelést a területén 
vennének igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 
mozgását.

Indokolás

Az EB esetjogában nem szerepel a „vagy hasonló egészségügyi ellátásra” való hivatkozás. A 
jogbiztonság és a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó szabályokkal való 
egységesség miatt a „vagy hasonló” fogalma helyébe „vagy a beteg számára ugyanolyan 
hatékony” szavaknak kell lépniük. Ez összhangban van az 1408/71/EGK rendelet 22. cikkében 
(a 883/2004/EK rendelet új 20. cikke) szereplő „kezelés” fogalmának EB általi értelmezésével 
(lásd pl. a C-372/04. sz. Watts-ügyben hozott ítélet 61. pontját).

Módosítás 53

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 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 kezelést vagy
ugyanúgy hatékony kezelést.

Indokolás

Az EB esetjogában nem szerepel a „vagy hasonló egészségügyi ellátásra” való hivatkozás. A 
jogbiztonság és a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó szabályokkal való 
egységesség miatt a „vagy hasonló” fogalma helyébe „vagy a beteg számára ugyanolyan 
hatékony” szavaknak kell lépniük. Ez összhangban van az 1408/71/EGK rendelet 22. cikkében 
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(a 883/2004/EK rendelet új 20. cikke) szereplő „kezelés” fogalmának EB általi értelmezésével 
(lásd pl. a C-372/04. sz. Watts-ügyben hozott ítélet 61. pontját).

Módosítás 54

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 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.

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 (legalábbis a gazdaságilag hátrányos helyzetű betegek, hacsak nem mindenki számára). 
Annak meghatározásával, hogy a költségeket a biztosított személy számára térítik meg, 
kizárják ezt a lehetőséget.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A más tagállamba egészségügyi ellátás 
igénybevétele vagy egészségügyi ellátás 
igénybevételének szándéka céljából utazó 
betegek számára hozzáférést kell 
biztosítani egészségügyi 
dokumentációjukhoz a személyes adatok 
védelméről szóló közösségi 

(5) A más tagállamba egészségügyi ellátás 
igénybevétele vagy egészségügyi ellátás 
igénybevételének szándéka céljából utazó 
betegek számára hozzáférést kell 
biztosítani egészségügyi 
dokumentációjukhoz a személyes adatok 
védelméről szóló közösségi 
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jogszabályokat, elsősorban a 95/46/EK és 
2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekkel összhangban.

jogszabályokat, elsősorban a 95/46/EK és 
2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekkel összhangban. Amennyiben 
egészségügyi dokumentációjukat 
elektronikus formában tárolják, a betegek 
számára biztosított e dokumentáció egy 
másolatának megszerzéséhez vagy a távoli 
hozzáféréshez való jog.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A más tagállamba egészségügyi ellátás
igénybevétele vagy egészségügyi ellátás 
igénybevételének szándéka céljából utazó
betegek számára hozzáférést kell 
biztosítani egészségügyi 
dokumentációjukhoz a személyes adatok 
védelméről szóló közösségi 
jogszabályokat, elsősorban a 95/46/EK és 
2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekkel összhangban.

(5) A biztosításuk helye szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban
egészségügyi ellátásban részesülő vagy 
egy másik tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátás igénybevételére 
törekvő betegek számára hozzáférést kell 
biztosítani egészségügyi
dokumentációjukhoz a személyes adatok 
védelméről szóló közösségi 
jogszabályokat, elsősorban a 95/46/EK és 
2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekkel összhangban.

Indokolás

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of ‘equal access for all’ to cross-border health services and the 
principles of equity and equal treatment regardless of patients’ income and treatment costs.
People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission’s much-vaunted ‘internal market freedom’ in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member States too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g.  Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients' rights in cross-border health care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Módosítás 57
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztosítás helye szerinti tagállam a más 
tagállamban igénybe vett nem kórházi 
ellátás költségeinek visszatérítését nem 
köti előzetes engedély feltételéhez, ha az 
ellátás költségét, amennyiben azt területén 
nyújtották volna, társadalombiztosítási 
rendszere fizette volna.

A biztosítás helye szerinti tagállam a más 
tagállamban igénybe vett nem kórházi 
ellátás költségeinek visszatérítését nem 
köti előzetes engedély feltételéhez, ha az 
ellátás költségét, amennyiben azt területén 
nyújtották volna, kötelező
társadalombiztosítási rendszere fizette 
volna.

Indokolás

Az egészségügyi ellátási költségek átvállalásával kapcsolatos elveket annyiban kell 
alkalmazni, amennyiben azok olyan ellátás költségeire vonatkoznak, amelyet – ha területén 
nyújtottak volna – a biztosítás helye szerinti tagállam kötelező társadalombiztosítási 
rendszerének keretében fizettek volna. Ez megfelel az irányelv 6. cikkében használt 
kifejezésnek.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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
vagy szakellátás a biztosítás helye szerinti 
tagállam által ekként meghatározott 
egészségügyi ellátás, amely szükségesség 
teszi az alábbiakat:

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 

a) az érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodása; vagy 
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vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé.

Indokolás

A Bizottság által adott fogalommeghatározás nem felel meg a tagállamokban nyújtott 
szolgáltatások valós természetének. Nem veszi figyelembe például az olyan szolgáltatásokat, 
mint az ambuláns műtétek. 
Annak érdekében, hogy megfeleljen a gyakorlatban nyújtott szolgáltatások valós 
természetének, a kórházi ellátás fogalommeghatározásának utalnia kell a beteg biztosításának 
helye szerinti tagállamban hatályos fogalommeghatározásra.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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; or

b) speciális és költséges orvosi 
infrastruktúra vagy orvosi berendezések; or

- olyan egészségügyi ellátás, amely a beteg 
vagy a lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bír.

c) a beteg vagy a lakosság számára 
különleges kockázatot jelentő kezelések.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a jegyzéket a Bizottság hozza létre 
és frissíti rendszeresen. Az ezen irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek –
annak kiegészítésével történő –
módosítására irányuló intézkedéseket a 
19. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 

törölve
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elfogadni.

Indokolás

Ez a módosítás elismeri, hogy az előzetes engedélyezési rendszerek hasznosak a betegek 
szempontjából a tekintetben, hogy egyértelműséget biztosítanak számukra olyan kérdésekkel 
kapcsolatban, mint például milyen visszatérítésre lesznek jogosultak és mely költségeket kell 
maguknak viselniük, továbbá az esetlegesen szükséges utókezelésekre vonatkozó 
rendelkezésekkel és azzal kapcsolatban, hogy mi történik, ha valami balul sül el. Ezek a 
megfontolások egyformán vonatkoznak a kórházakban és másutt nyújtott ellátásokra, csakúgy, 
mint a szolgáltatások megtervezésének és az egészségügyi rendszereket működtető szereplők 
számára a pénzügyi források kezelésének szükségességével kapcsolatos kérdések. 

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosítás helye szerinti tagállam a 
más tagállamban igénybe vett kórházi 
ellátás költségének társadalombiztosítási 
rendszere által fizetett visszatérítéséhez 
előzetes engedélyt írhat elő az alábbi 
feltételek teljesülése esetén:

(3) A biztosítás helye szerinti tagállam a 
más tagállamban igénybe vett kórházi 
ellátás költségének társadalombiztosítási 
rendszere által fizetett visszatérítéséhez 
előzetes engedélyt írhat elő, ha 
egészségügyi rendszerének fontos 
aspektusait érintheti, beleértve annak 
hatályát, költségét vagy pénzügyi 
szerkezetét. Ez a rendszer nem érinti az
1408/71/EGK rendeletet, illetve 
hatálybalépésének napjától a 
883/2004/EK rendeletet.

a) ha az egészségügyi ellátást a területén 
nyújtották volna, annak költségeit a 
tagállam szociális biztonsági rendszere 
visszafizette volna; továbbá
b) ha a rendszer célja a betegeknek az e 
cikk végrehajtása következtében történő 
kiáramlása megoldása, valamint annak 
megakadályozása, hogy a rendszer 
súlyosan veszélyeztesse vagy 
veszélyeztethesse az alábbiakat:
i) a tagállam szociális biztonsági 
rendszerének pénzügyi egyensúlyát;
és/vagy
ii) a kórházi ágazatban a kórházi fölös 
kapacitás, a kórházi ellátás kínálatának 



AD\767465HU.doc 42/64 PE413.995v02-00

HU

kiegyensúlyozatlansága és a logisztikai és 
pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében 
végzett tervezést és ésszerűsítést, a 
mindenki számára hozzáférhető, 
kiegyensúlyozott orvosi vagy kórházi 
ellátás fenntartását, a kezelési kapacitás 
vagy az orvosi szakértelem fenntartását az 
érintett tagállam területén.

Indokolás

This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az előzetes engedélyezési rendszer arra 
korlátozódik, ami az ilyen hatás 
elkerüléséhez szükséges és azzal arányos, 
és nem jelenthet önkényes 
megkülönböztetést.

(4) Az előzetes engedélyezési rendszer a 3. 
cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül 
érvényes, és arra korlátozódik, ami az ilyen 
hatás elkerüléséhez szükséges és azzal 
arányos, és nem jelenthet önkényes 
megkülönböztetést.

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az előzetes engedélyezési kérelmezési 
rendszereknek helyi/regionális szinten kell 
rendelkezésre állniuk, és azoknak a 
betegek számára hozzáférhetőnek és 
átláthatónak kell lenniük. Az előzetes 
engedélyezésre irányuló kérelmekkel és az 
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azok elutasításával kapcsolatos 
szabályoknak a kérelem benyújtása előtt 
rendelkezésre kell állniuk, annak 
érdekében, hogy a kérelmek benyújtása 
tisztességes és átlátható módon 
történhessen.

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben előzetes engedélyezést 
kértek és azt meg is adták, a biztosítás 
helye szerinti tagállam biztosítja, hogy a 
betegtől csak azon költségek előzetes 
kifizetését várják el, amelyeket akkor is 
ebben a formában kellene kifizetniük, ha 
az ellátást saját egészségügyi rendszerük 
keretében nyújtották volna számukra. A 
tagállamoknak törekedniük kell arra, 
hogy a pénzeszközöket közvetlenül a 
finanszírozók és a szolgáltatók között 
utalják át bármely más költség 
tekintetében.

   

Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Egy másik tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátást igénybe venni kívánó 
betegek számára garantálni kell annak 
jogát, hogy a biztosítás helye szerinti 
tagállamban előzetes engedélyezést 
kérhessenek.
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Indokolás

Abból a célból, hogy a határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való jog mindenki számára 
érvényesíthető jog legyen, és annak érdekében, hogy a betegek számára biztosítsák a 
lehetőséget, hogy biztosan megtudhassák, visszatérítésben fognak-e részesülni vagy sem, a 
betegek részére fontos biztosítani az ahhoz való jogot, hogy előzetes engedélyezést 
kérhessenek a biztosítás helye szerinti tagállamban. Egy olyan rendszer, amelyben nem 
biztosított az előzetes engedélyezésre irányuló kérelemhez való jog, komoly gazdasági 
bizonytalanságot eredményezne a betegek számára. Ez a bizonytalanság pedig csökkentené a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való jog vonzerejét az alacsony bevétellel 
rendelkezők számára, és ily módon az nem volna mindenki számára egyenlő mértékben 
hozzáférhető.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kezelés helye szerinti tagállam 
megfelelő intézkedéseket tehet a betegek 
beáramlásának kezelése, valamint annak 
megakadályozása érdekében, hogy ez a 
jelenség aláássa az egészségügyi 
rendszert. 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.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra 
vonatkozó, a 8. cikk (3) bekezdésében 
említett előzetes engedélyezéshez 

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra 
vonatkozó, a 8. cikk (3) bekezdésében 
említett előzetes engedélyezéshez 
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kapcsolódó adminisztratív eljárások, a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán felmerülő költségek 
visszatérítése, illetve a 6. cikk (3) 
bekezdésében említett más feltételek és 
formalitások objektív, megkülönböztetéstől 
mentes, előzetesen közzétett kritériumokon 
alapulnak, melyek szükségesek és 
arányosak az elérendő célkitűzés 
tekintetében. A biztosított személy a 3. 
cikk (1) bekezdésének f) pontjában 
említett, a szociális biztonsági rendszerek 
összehangolásáról szóló rendeletekkel 
összhangban minden olyan esetben 
megkapja az engedélyt, ha az 1408/71/EK
rendelet 22. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjában és 22. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek.

kapcsolódó adminisztratív eljárások, a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán felmerülő költségek 
visszatérítése, illetve a 6. cikk (3) 
bekezdésében említett más feltételek és 
formalitások objektív, megkülönböztetéstől 
mentes, előzetesen közzétett kritériumokon 
alapulnak, melyek szükségesek és 
arányosak az elérendő célkitűzés 
tekintetében. A 883/2004/EK rendelet 
alkalmazásának időpontjáig az a szabály 
alkalmazandó, miszerint a biztosított 
személy a 3. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában említett, a szociális biztonsági 
rendszerek összehangolásáról szóló 
rendeletekkel összhangban minden olyan 
esetben megkapja az engedélyt, ha az
1408/71/EGK rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában és 22. cikkének
(2) bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek. A 883/2004/EK rendelet 
alkalmazásának időpontjától az a szabály 
alkalmazandó, miszerint a biztosított 
személy a 3. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában említett, a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
rendeletek értelmében minden olyan 
esetben megkapja az engedélyt, amikor 
teljesülnek a 883/2004/EK rendelet 20. 
cikkében meghatározott feltételek.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a más tagállamban igénybe 
venni kívánt egészségügyi ellátásra 
vonatkozó kérelem feldolgozása 
határidejének megállapításakor a 
következőket veszik figyelembe:

A tagállamok a más tagállamban igénybe 
venni kívánt egészségügyi ellátásra 
vonatkozó kérelem feldolgozása 
határidejének megállapításakor a 
következőket veszik figyelembe, és olyan 
kritériumokat határoznak meg, 
amelyekkel a következőket mérhetik:
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Módosítás 70

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 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kezelés helye szerinti tagállamban az 
egészségügyi szolgáltatók akkreditálása.

Indokolás

Az akkreditálás fontos elem a többi tagállambeli egészségügyi szolgáltatók minőségének
értékelése érdekében.

Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a beteg kórtörténete.

Indokolás

Az Európai Bíróság úgy véli, hogy az illetékes intézménynek a beteg kórtörténetét is 
megfelelően figyelembe kell vennie annak megállapításához, hogy egy, a beteg számára 
ugyanúgy hatékony kezelés felesleges késedelem nélkül elérhető-e a lakóhely szerinti 
tagállamban (lásd a C-372/04. sz. Watts-ügyben hozott ítélet 62. pontját).
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Módosítás 73

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 pártatlan, 
összehasonlítható és teljes módon
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.

1a. A kezelés helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy megfelelő 
mechanizmusok működnek annak 
érdekében, hogy nyilvánosan 
rendelkezésre bocsássák a pártatlan, 
összehasonlítható és teljes információkat,
beleértve az egészségügyi ellátás 
igénybevételéről és az abban a 
tagállamban nyilvántartásba vett 
egészségügyi szakemberekről és 
szolgáltatókról, az alkalmazandó minőségi 
és biztonsági előírásokról, a hatályos 
szabályozási rendszerről, valamint a 
panaszok benyújtására irányuló eljárásról 
abban az esetben, ha az abban a 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
során a beteget kár éri.
1b. A határokon átnyúló egészségügyi 
ellátásról nyújtott tájékoztatásban 
egyértelmű különbséget kell tenni a 
betegeket ezen irányelv alapján megillető 
jogok, valamint őket a 3. cikk (1) 
bekezdésének f) pontjában említett, a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló rendeletek alapján 
megillető jogok között.
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Indokolás
Egy kórházra vonatkozóan a kiegyensúlyozott döntés meghozatalának lehetővé tétele 
érdekében szükség van a módosításban említett információkra.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
tájékoztatást könnyen hozzáférhetővé kell 
tenni, beleértve az elektronikus eszközöket, 
és információt kell tartalmaznia a betegek 
jogosultságairól, az említett jogosultságok 
elérésére irányuló eljárásokról, valamint a 
fellebbezés és jogorvoslat rendszereiről, 
amennyiben a beteget megfosztják e 
jogosultságoktól.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
tájékoztatást könnyen hozzáférhetővé kell 
tenni, beleértve az elektronikus eszközöket,
a fogyatékkal élő emberek számára 
többletköltség nélkül, könnyen 
hozzáférhető formátumban, és információt 
kell tartalmaznia a betegek 
jogosultságairól, az említett jogosultságok 
elérésére irányuló eljárásokról, valamint a 
fellebbezés és jogorvoslat rendszereiről, 
amennyiben a beteget megfosztják e 
jogosultságoktól.

   

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben körvonalazott 
tájékoztatáson túlmenően annak a 
tagállamnak, amelyben az egészségügyi 
szakembereket és egészségügyi 
szolgáltatókat nyilvántartásba vették, 
elektronikus eszközök révén könnyen 
hozzáférhetővé kell tennie az egészségügyi
szakemberekre és egészségügyi 
szolgáltatókra vonatkozó információkat, 
amelyeknek tartalmazniuk kell az 
egészségügyi szakember nevét, 
regisztrációs számát, praxisának címét, 
valamint a praxissal kapcsolatos bármely 
korlátozást;
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Indokolás

In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater 
transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health  
professionals and health service providers should be available in Member states so that 
patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if 
necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals 
providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients 
to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the 
publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available 
via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either 
via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by 
searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain 
should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the 
healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of 
their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions 
should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary 
reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
A kezelés helye szerinti tagállam biztosítja 
a következőket:

a. A betegek kérésre tájékoztatást kapnak 
a biztosított egészségügyi szolgáltatás 
minőségi és biztonsági garanciáiról.

b. A kezelés helye szerinti tagállam 
egészségügyi szolgáltatói tájékoztatást 
nyújtanak a biztosított egészségügyi 
ellátás hozzáférhetőségével, áraival és 
eredményeivel kapcsolatban, ideértve a 
biztosított egészségügyi ellátással 
összefüggésben rendelkezésre álló 
panaszeljárásokat és jogorvoslati 
lehetőségeket.

Indokolás

A betegeknek a legmegfelelőbb és leghasznosabb tájékoztatást kell adni. Ennek érdekében az 
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egyes tagállamoknak kell tájékoztatást adniuk saját egészségügyi ellátási rendszerükről. 
Amennyiben a tagállamoknak maguknak kellene tájékoztatást nyújtaniuk a többi 26 
tagállamról, fennállna annak veszélye, hogy a tájékoztatás nem megfelelő, a tájékoztatási 
rendszer pedig esetleg nem megbízható.

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás terén nemzeti 
kapcsolattartókat jelölnek ki, nevüket és 
elérhetőségüket pedig továbbítják a 
Bizottsághoz.

(1) A tagállamok a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás terén nemzeti 
kapcsolattartókat jelölnek ki, nevüket és 
elérhetőségüket pedig továbbítják a 
Bizottsághoz. A tagállamok biztosítják, 
hogy e nemzeti kapcsolattartók 
tevékenységébe bevonják a 
betegszervezeteket, az egészségbiztosítási 
pénztárakat és az betegellátó 
intézményeket is. 

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás terén nemzeti 
kapcsolattartókat jelölnek ki, nevüket és 
elérhetőségüket pedig továbbítják a 
Bizottsághoz.

(1) A tagállamok a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás terén nemzeti 
kapcsolattartókat jelölnek ki, nevüket és 
elérhetőségüket pedig továbbítják a 
Bizottsághoz. Emellett az érintettek 
érdekében elkészíthetik a kórházi és 
szakellátásuk nemzeti jegyzékét.
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Módosítás 79

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 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, továbbá a 
kiválósági központokról vagy a bizonyos 
betegségekre szakosodott egészségügyi 
ellátó központokról;

Indokolás

A beteg tájékoztatáshoz való jogának a kiválósági központokra és a szakosodott egészségügyi 
ellátó központokra vonatkozó információkkal kell kiegészülnie, egy kiegyensúlyozott döntés 
lehetővé tétele érdekében.

Módosítás 80

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 számára, elsősorban a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos 
jogaikról és a minőségi és biztonsági 
előírásokról, a személyes adatok 
védelméről, a panaszokra vonatkozó, az 
elérhető eljárásokról, a szakemberekre és 
szolgáltatókra irányadó szabályozási 
eszközökről, valamint azokról az 
eszközökről, amelyekkel szabályozási 
intézkedések tehetők, az abban a
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
vonatkozásában elérhető eljárásokról és 
jogorvoslati lehetőségekről, valamint az 
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alkalmazandó feltételekről;

  

Módosítás 81

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 82

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ellátás helye szerinti tagállam 
nemzeti kapcsolattartója elvégzi a 6., 7., 
8., 9. és 15. cikk szerinti összes 
tevékenységet, és erről értesíti az ellátás 
helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságait, valamint a biztosítás helye 
szerinti tagállam nemzeti 
kapcsolattartóját. Az egészségügyi 
szolgáltatók megadják tagállamuk nemzeti 
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kapcsolattartójának a szükséges 
információkat, amint azokról tudomást 
szereznek.

Indokolás

Az eljárás lehetőleg zökkenőmentes lefolytatásának biztosítása érdekében.

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok szükség esetén kölcsönös 
segítségnyújtást biztosítanak ezen irányelv 
végrehajtásához.

(1) A tagállamok szükség esetén az 
egészségügyi ellátás minőségének és 
biztonságának előmozdítására kölcsönös 
segítségnyújtást biztosítanak ezen irányelv 
végrehajtásához.

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok szükség esetén kölcsönös 
segítségnyújtást biztosítanak ezen irányelv 
végrehajtásához.

(1) A tagállamok szükség esetén kölcsönös 
segítségnyújtást biztosítanak ezen irányelv 
végrehajtásához, és erről 
megállapodásokat kötnek.

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok elősegítik az együttműködést 
a határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
nyújtásában regionális és helyi szinten, 
valamint információs és kommunikációs 
technológiákkal, az átmeneti vagy alkalmi 

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

jellegű határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás nyújtásában és a határokon átnyúló 
együttműködés más formáiban, és erről 
megállapodásokat kötnek.

Módosítás 86

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 biztosítás és a 
kezelés helye szerinti tagállamokban 
található egészségügyi szolgáltatók közötti 
kommunikációt az ellátás 
folyamatosságának jobb biztosítása 
érdekében, valamint az 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.

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok, különösen a 
szomszédos államok, az (1) és (2) bekezdés 
szerint megállapodásokat köthetnek 
egymással, többek között olyan hasznos 
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együttműködési kapcsolatokról, 
amelyeknek meg kell maradniuk, illetve 
amelyeket tovább kellene mélyíteni, 
valamint a betegek e tagállamok 
viszonylatában történő be- és 
kiáramlásáról, a tervezési 
mechanizmusokról és bizonyos kórházi 
ellátási formákról.

Indokolás

De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor 
instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige 
patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. Voor 
structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige 
zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze 
toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn 
toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze 
samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (2a) A tagállamok haladéktalanul és 
proaktívan tájékoztatják egymást az 
egészségügyi szolgáltatókról vagy 
egészségügyi szakemberekről, amikor 
szabályozási intézkedést tesznek 
nyilvántartásba vételük vagy 
szolgáltatásnyújtáshoz való joguk ellen. 

  

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a korlátozás az emberi egészségvédelem 
szempontjából szükséges és arányos,
megkülönböztetéstől mentes, vagy

a) a korlátozás az emberi egészségvédelem 
szempontjából nem szükséges és nem
arányos, megkülönböztető jellegű, vagy
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Indokolás

 A Bizottság változatában ez a szakasz hibás. Az a) pontban valójában azokat a kivételeket 
sorolják fel, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy ne tartsák be az általános 
szabályt: az egyedi rendelvények elismerésével kapcsolatos bármely korlátozás tilalma abban 
az esetben elfogadható, ha a rendelvények az emberi egészségvédelem szempontjából nem 
szükségesek és nem arányosak, továbbá megkülönböztető jellegűek.

Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az egy másik tagállamban kiadott 
rendelvények elismerése nem vetíti előre a 
tagállamok arra irányuló jogának 
módosítását, hogy meghatározzák azokat 
a szolgáltatásokat, amelyeket nyújtani 
fognak.

Indokolás

Az irányelvnek nem célja a szubszidiaritás elvének érvénytelenítése, amely elv lehetővé teszi a 
tagállamok számára az általuk nyújtani kívánt szolgáltatások meghatározását.

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az egyéni rendelvények visszatérítése 
kizárólag a biztosítás helye szerinti 
tagállam vonatkozó rendelkezésein alapul.

Indokolás

A rendelvények kölcsönös elismerésének kérdését a visszatérítés kérdésével összefüggésben 
kell tisztázni. Fontos, hogy a visszatérítés csak az olyan gyógyszerek esetében lehetséges, 
amelyek a beteg biztosításának helye szerinti tagállamban az ellátási csomag részét képezik.

Módosítás 92
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A biztosítás helye szerinti tagállam a 
más tagállamban történt gyógyszerfelírás 
vonatkozásában csak akkor köteles a 
költségeket megtéríteni, ha ezeket a 
költségeket a biztosítás helye szerinti 
tagállamban is vállalnák (pl. egy 
megtérítési szabályzat vagy pozitív lista 
keretében.

Indokolás
Máskülönben ellentmondás áll fenn a 11. cikkel. 

Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közösségi rendelvénysablon 
kidolgozásával és az e-rendelvények 
összehangolásának támogatásával olyan 
intézkedések, amelyek lehetővé teszik a 
gyógyszerészek vagy más egészségügyi 
szakemberek számára, hogy megállapítsák 
a rendelvény eredetiségét és azt, hogy a 
rendelvényt egy másik tagállamban erre
felhatalmazott személyt adta-e ki;

a) szabványos közösségi rendelvénysablon 
kidolgozásával és az e-rendelvények 
összehangolásának támogatásával olyan 
intézkedések, amelyek lehetővé teszik a 
gyógyszerészek vagy más egészségügyi 
szakemberek számára, hogy megállapítsák 
a rendelvény eredetiségét és azt, hogy a 
rendelvényt egy másik tagállamban erre 
felhatalmazott személyt adta-e ki;

Indokolás

 A határokon átnyúló ellátás tekintetében a kedvezőtlen eseményekkel vagy rendszerhibákkal 
kapcsolatos tendenciák és minták nyomon követése lehetővé fogja tenni a tagállamok és a 
Bizottság számára néhány olyan probléma azonosítását, amelyek ezen irányelv végrehajtását 
követően merülnek majd fel. 

Módosítás 94
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak biztosítására irányuló 
intézkedések, hogy az egyik tagállamban 
felírt és egy másikban felhasznált 
gyógyszereket megfelelően azonosították, 
és a beteg számára a gyógyszerre 
vonatkozóan nyújtott tájékoztatás érthető;

b) annak biztosítására irányuló 
intézkedések, hogy az egyik tagállamban 
felírt és egy másikban felhasznált 
gyógyszereket megfelelően azonosították, 
és a beteg számára a gyógyszerre 
vonatkozóan nyújtott tájékoztatás érthető; e 
közösségi formátum alapján történő 
gyógyszer-felírásokat a nemzetközi 
szabadnévnek (INN) megfelelően kell 
megfogalmazni;

Indokolás
Annak érdekében, hogy Európában mindenütt olvashatóak legyenek, a közösségi formátum 
szerint kiállított gyógyszer-felírásoknak közös nyelvezetet kell használniuk, azaz a nemzetközi 
szabadnevet (INN), amely a gyógyszekészítményeket molekuláik, nem pedig az államonként 
esetlegesen változó kereskedelmi nevük alapján azonosítja.

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan intézkedések, amelyek a 
közegészségügy védelme érdekében 
szükség esetén a rendelvények e cikkben 
előírt elismeréséből bizonyos gyógyszer-
kategóriákat kizárnak.

c) olyan intézkedések, amelyek az (1) 
bekezdésben említett feltételek teljesülése 
esetén vagy a közegészségügy védelme 
érdekében szükség esetén a rendelvények e 
cikkben előírt elismeréséből bizonyos 
gyógyszer-kategóriákat kizárnak.

Indokolás

 A nagyobb mértékű egyértelműség érdekében helyénvaló emlékeztetni arra, hogy melyek azok 
a feltételek, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy az egyedi rendelvények 
elismerésének bármely korlátozását ne tiltsák meg.

Módosítás 96
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az annak biztosítására irányuló 
intézkedések, hogy a kiadott rendelvények 
és a felírt gyógyszerekkel kapcsolatban 
nyújtott tájékoztatás hozzáférhető a 
fogyatékkal élő emberek számára.

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Kísérleti területek
Annak érdekében, hogy a jövőben minél 
hatékonyabb legyen az egészségügyi 
ellátásra vonatkozó politika, a Bizottság 
kísérleti határvidékeket jelöl ki, ahol a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátással 
kapcsolatos innovatív kezdeményezések 
alaposan tesztelhetők, elemezhetők és 
értékelhetők. 

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok elősegítik az 
egészségügyi szolgáltatók európai 
referenciahálózatának kialakítását. E 
hálózatok mindenkor nyitva állnak azon új 
egészségügyi szolgáltatók előtt, amelyek 
csatlakozni szeretnének, amennyiben az 
említett egészségügyi szolgáltatókra 
teljesül minden előírt feltétel és kritérium.

(1) A tagállamok elősegítik az 
egészségügyi szolgáltatók európai 
referenciahálózatának kialakítását, és 
növeli az európai, határokon átnyúló 
együttműködési csoportosulásokon 
keretében szerzett egészségügyi 
együttműködési tapasztalatokat. E 
hálózatok mindenkor nyitva állnak azon új 
egészségügyi szolgáltatók előtt, amelyek 
csatlakozni szeretnének, amennyiben az 
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említett egészségügyi szolgáltatókra 
teljesül minden előírt feltétel és kritérium.

Indokolás

Az EGCC – a határokon átnyúló egészségügyi együttműködés szintjén – fontos és már 
meglévő eszköz. Az EGCC legjobb gyakorlatait fel lehetne használni az ezen irányelvvel 
kapcsolatos területen végrehajtandó további előrelépésekhez.

Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) mindenki számára az egészségügyi 
ellátáshoz való tényleges hozzáférés 
biztosításának elősegítése, különösen az 
egészségügyi ellátás eredményei 
tekintetében – mind a tagállamok között, 
mind a tagállamokon belül – meglévő 
egyenlőtlenségek elleni küzdelem céljából;

Indokolás

Ez az egészségügyi ellátási politikák egyik központi eleme.

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) valamennyi egészségügyi szolgáltató 
adatbázisának létrehozása és információk 
az egyes szakosodásokról, a kiválósági 
központok jegyzékének létrehozása 
érdekében;

Indokolás

Ez segíthet a betegeknek abban, hogy egy adott kórház tekintetében helyes döntést hozzanak.

Módosítás 101
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  A más tagállambeli szolgáltatókkal és 
szakemberekkel elektronikus egészségügyi 
szolgáltatásokat vásárló tagállamok
biztosítják, hogy az ilyen szolgáltatók és 
szakemberek megfelelően szabályozottak 
és megfelelő képesítéssel rendelkeznek, 
továbbá hogy a megfelelő illetékes 
hatóságon keresztül bizonyították 
praktizálási és elektronikus egészségügyi 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
alkalmasságukat.

Módosítás102

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok összegyűjtik azokat a 
statisztikai és egyéb kiegészítő adatokat, 
amelyek a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás nyújtása, a nyújtott ellátás, a 
szolgáltatók és betegek, a költségek és 
eredmények ellenőrzése érdekében 
szükségesek. Ezeket az adatokat az 
egészségügyi ellátásra vonatkozó adatok 
gyűjtésére szolgáló általános rendszerük 
keretében gyűjtik, összhangban a 
statisztikai adatok előállítására és a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogszabályokkal.

(1) A tagállamok összegyűjtik azokat a 
statisztikai és egyéb kiegészítő adatokat, 
amelyek a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás nyújtása, a nyújtott ellátás, a 
szolgáltatók és betegek, a költségek és 
eredmények ellenőrzése érdekében 
szükségesek. Nyomon követik továbbá a 
határokon átnyúló ellátás tekintetében a 
kedvezőtlen eseményekkel vagy 
rendszerhibákkal kapcsolatos 
tendenciákat és mintákat. Ezeket az 
adatokat az egészségügyi ellátásra 
vonatkozó adatok gyűjtésére szolgáló 
általános rendszerük keretében gyűjtik, 
összhangban a statisztikai adatok 
előállítására és a személyes adatok 
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi 
jogszabályokkal.

Indokolás

 A határokon átnyúló ellátás tekintetében a kedvezőtlen eseményekkel vagy rendszerhibákkal 
kapcsolatos tendenciák és minták nyomon követése lehetővé fogja tenni a tagállamok és a 
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Bizottság számára néhány olyan probléma azonosítását, amelyek ezen irányelv végrehajtását 
követően merülnek majd fel.

Módosítás 103

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatgyűjtés célja annak 
értékelése, hogy az irányelv hozzájárul-e a 
betegek mobilitásához, általánosságban az 
egészségügyi ellátás minőségéhez és a 
mindenki számára egyenlő hozzáférés 
elvéhez.

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az irányelv céljára való tekintettel, az összegyűjtött adatoknak elő 
kell segíteniük annak értékelését, hogy az irányelv eléri-e a célját. Ennek kellene képeznie a 
jelentés (20. cikk) egyik legfőbb elemét.

Módosítás 104

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e cikk kapcsolatban végzett 
adatgyűjtést a migráns munkavállalók 
szociális biztonságával foglalkozó 
igazgatási bizottság által biztosított 
adatgyűjtéssel szoros együttműködésben 
végzik.

Indokolás

Az ezen irányelv szerinti adatgyűjtés és a szociális biztonsági rendszerek koordinálására 
vonatkozó szabályok szerinti adatgyűjtés közötti szoros együttműködés egy átfogóbb kép 
kirajzolódását fogja lehetővé tenni az egészségügyi ellátás területén az emberek határokon 
átnyúló áramlásairól.

Módosítás 105
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Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság gondoskodik megfelelő 
mennyiségű információ összegyűjtéséről a 
betegek és a szakmában dolgozók 
határokon átnyúló mozgásának 
feltérképezésére, annak érdekében, hogy 
gyorsan orvosolhatóvá váljanak az 
esetleges kedvezőtlen hatások, valamint 
hogy tovább erősíthessék a pozitív 
hatásokat. A Bizottság ezt az információt 
belefoglalja az (1) bekezdésben említett 
jelentésbe.



AD\767465HU.doc 64/64 PE413.995v02-00

HU

ELJÁRÁS

Cím A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok

Hivatkozások COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD)

Illetékes bizottság ENVI

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

EMPL
2.9.2008

Társbizottság(ok) - a plenáris ülésen 
való bejelentés dátuma

23.9.2008

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Iles Braghetto
9.9.2008

Vizsgálat a bizottságban 26.1.2009 10.2.2009

Az elfogadás dátuma 2.3.2009

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

35
2
4

A zárószavazáson jelen lévő tagok Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, 
Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis 
Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger 
Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth 
Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, 
Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele 
Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Françoise Castex, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Ibrisagic, 
Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, 
Georgios Toussas

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(178. cikk (2) bekezdés)

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, 
Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău


