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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bíróságnak a betegek azon jogával kapcsolatos ítéleteinek köszönhető 
nagyobb jogbiztonságot, mely szerint saját tagállamuktól eltérő tagállamban egészségügyi 
ellátásban részesülhetnek. Hangsúlyozza, hogy ez az ügy közvetlen jelentőséggel bír sok 
uniós állampolgár napi életére és jólétére nézve, különös tekintettel a lakosság egyre öregedő 
mivoltára.

Az előadó megerősíti a jogalapválasztást, és úgy találja, hogy az irányelvre irányuló javaslat 
megfelel a szubszidiaritás alapelvének. Ennek a nemzeti egészségügyi rendszerek védelmét és 
jövőbeni finanszírozásukra való hatásával kapcsolatos aggodalmak eloszlatását kell 
szolgálnia.

Az előadó ezenkívül felhívja a figyelmet az irányelvnek a 1804/71 rendelettel1 való 
kölcsönhatására és az általa betöltött kiegészítő szerepre. Valóban fontos megjegyezni, hogy a
javaslat nem próbálja mással helyettesíteni az e rendeletben előrevetített, határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásra vonatkozó keretet. Valójában a 1408/71 rendelet megszervezi a 
nemzeti társadalombiztosítási rendszerek koordinálását, míg a javasolt irányelvben szereplő 
rendelkezések és a 1408/71 rendelet rendelkezései alternatív mechanizmusokat alkotnak a 
más tagállamokban felmerült költségek átvállalására. Ennek eredményeként a betegnek van 
választási lehetősége: a biztosított személy vagy e rendelet mechanizmusát használja, vagy 
választhatja a javasolt irányelv rendszerét is.

A javasolt irányelv jogot biztosít az EU állampolgárai számára, hogy nem kórházi kezelést
kérjenek egy másik tagállamban anélkül, hogy ki kelljen kérniük nemzeti 
társadalombiztosításuk előzetes hozzájárulását. A betegeknek először fizetniük kell az 
ellátásért, aztán pedig igényelhetik a költségek megtérítését nemzeti 
társadalombiztosításuktól. A javaslat szerint az utólagos térítés fedezi majd az ellátás azon 
költségeit, amelyeket a nemzeti társadalombiztosítás fedezett volna, ha az ellátást az adott 
ország területén nyújtották volna.

Tekintettel arra, hogy az irányelv felvet bizonyos nemzetközi magánjogi kérdéseket (perekre 
kerülhet sor mind károkozási, mind szerződéses kérdésekben az orvosi ellátás nyújtása során), 
az előadó nem győzi hangsúlyozni, hogy a joghatóságra vonatkozó közösségi szabályok és a 
hatályos jogszabályok érvényesek. Nem fedezhető fel összeegyeztethetetlenség sem a Róma 
I2, sem a Róma II3 rendelettel.

Mindezek után az előadó rá kíván mutatni egy „befejezetlen ügyre”, vagyis arra, hogy a 
Parlament várja a Bizottság által megígért, a személyi sérüléses esetekben felmerülő károkról 
szóló tanulmányt. E szempont észben tartása mellett helyénvalónak ítélte egy, a Róma II 
rendeletből vett, a károkról szóló idézetnek a javasolt irányelvbe való belefoglalását.

                                               
1 A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet, HL L 148., 1974.6.5., 35. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról (Róma I.), HL L 177., 2008. 7. 4., 6. o.
3 A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló 2007. július 11-i 864/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (Róma II.) HL L 199., 2007. 7. 31., 40. o.
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Végül, ami a joghatóságot és a Brüsszel I rendelet1 alkalmazását illeti, az előadó úgy véli, 
hogy ahol a Bíróság Odenbreit2 ügyben hozott ítéletébe foglalt feltételek fennállnak, a sértett 
fél egy orvosi mulasztási esetben közvetlen lépéseket kell, hogy tudjon tenni biztosítója ellen 
abban a tagállamban, ahol a sértett fél lakhellyel rendelkezik.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre a határokon átnyúló
egészségügyi ellátásra vonatkozó 
betegjogok érvényesítéséről

Javaslat európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre a biztonságos, jó minőségű és 
hatékony egészségügyi ellátáshoz egyenlő 
feltételek mellett való hozzáférésre
vonatkozó betegjogok érvényesítéséről.

Indokolás

El  marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

                                               
1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 
szóló, 2000. december 22-i tanácsi rendelet (HL L 12., 2001.1.16., 1. o.)
2 C-463/06 FBTO ügy, Schadeverzekering kontra Odenbreit [2007] ECR I-11321.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az eddigiek sérelme nélkül a 
szerződéses vagy nem szerződéses 
felelősségen alapuló panaszok esetében a 
szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 
17-i 593/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (Róma I.)1 és a 
szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra 
alkalmazandó jogról szóló, 2008. július 
11-i 864/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (Róma II.)2

rendelkezéseinek megfelelően kell, hogy 
meghatározásra kerüljön. A joghatóságot 
a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 
2000. december 22-i, 44/2001/EK tanácsi 
rendeletnek3 megfelelően kell 
meghatározni, eszerint ha a feltételek 
teljesülnek, a sértett felek közvetlenül 
biztosítójuk ellen léphetnek fel a 
lakóhelyük szerinti tagállamban.
1HL L 177., 2004.4.30., 6. o.
2HL L 199., 2004.4.30., 40. o.
3HL L 12., 2001.16.1., 1. o.

Módosítás 3

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 általános keretet hoz létre
annak érdekében, hogy az uniós polgárok 
méltányos feltételek mellett 
hozzáférhessenek a biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi
ellátáshoz, és mechanizmusokat hoz létre 
a tagállamok között az egészségügyi
ellátás terén folytatott együttműködéshez, 
tiszteletben tartva az egészségügyi ellátás 
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szervezésével és nyújtásával kapcsolatos 
nemzeti hatásköröket.

Indokolás

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil:
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tagállam területén nyújtott ellátás terén 
a kockázat jellegével és mértékével 
arányos szakmai felelősségbiztosítási 
rendszerek működnek, vagy olyan garancia 
vagy hasonló szabályozás létezik, amely a
célok tekintetében az előbbiekkel azonos 
vagy alapvetően összehasonlítható a
tagállam területén nyújtott ellátás céljából;

e) a tagállam területén nyújtott elegendő és 
hatékony ellátás terén a kockázat jellegével 
és mértékével arányos szakmai 
felelősségbiztosítási rendszerek működnek, 
vagy olyan garancia vagy hasonló 
szabályozás létezik a tagállam területén 
nyújtott ellátás céljából;

Indokolás

A törölt szöveg aggodalmunk szerint legitimálhat tetszés szerinti juttatási rendszereket.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy másik tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátásra vonatkozó 
szabályok

Egy másik tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátásra vonatkozó 
szabályok és a szerződéses vagy nem 
szerződéses felelősség alapján felmerülő 
követelésekre vonatkozó jogszabályok

Indokolás

E rendelkezésben különbséget kell tenni az egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályok és az e 
szolgáltatások nyújtása következtében esetleg felmerülő követelésekre vonatkozó jogszabályok 
között.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az egészségügyi ellátást olyan 
tagállamban nyújtják, amely nem a beteg 
biztosítási helye szerinti tagállam, vagy 
nem az egészségügyi szolgáltató lakóhelye, 
nyilvántartás szerinti vagy letelepedési 
helye szerinti tagállam, az egészségügyi 
ellátást az 5. cikkel összhangban az ellátás 
helye szerinti tagállam jogszabályai szerint 
nyújtják.

(1) Ha az egészségügyi ellátást olyan 
tagállamban nyújtják, amely nem a beteg 
biztosítási helye szerinti tagállam, vagy 
nem az egészségügyi szolgáltató lakóhelye, 
nyilvántartás szerinti vagy letelepedési 
helye szerinti tagállam, az egészségügyi 
ellátást az 5. cikkel összhangban és az 
ellátás helye szerinti tagállam jogszabályai 
szerint nyújtják.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben az egészségügyi ellátást, 
amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, ahol a beteg biztosítva van, 
szerződéses vagy nem szerződéses 
felelősségen alapuló követelésekre ad 
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okot, az érvényes jogszabályokat az 
593/2008/EK, valamint a 864/2007/EK 
rendeleteknek megfelelően kell 
meghatározni. A joghatóságot 
44/2001/EK tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell meghatározni, eszerint 
ha a feltételek teljesülnek, a sértett felek 
közvetlenül biztosítójuk ellen léphetnek fel 
a lakóhelyük szerinti tagállamban.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) információ és segítség biztosítása a 
betegek mint sértett felek számára, ha 
közvetlenül a lakhelyük szerinti 
tagállamban székelő biztosítójuk ellen 
tesznek lépéseket.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A biztosítás helye szerinti 
tagállamban lévő nemzeti kapcsolattartó, 
a betegek kérésére rendelkezésükre 
bocsátja a más tagállamokban található 
nemzeti kapcsolattartók elérhetőségét. 

Indokolás

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Módosítás 10

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, a regionális és helyi 
hatóságokkal együttműködve, ha ők 
felelősek az egészségügyi rendszerért.
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