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RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója üdvözli a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó 
betegjogok érvényesítéséről szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslatot, mivel annak célja 
az átláthatóság és a betegek jogbiztonságának növelése. Az egészségügyi ellátó 
intézményekben a minőségi kínálat növekedéséből és a betegek jobb tájékoztatásából arra 
lehet következtetni, hogy a betegmobilitás egyre jelentősebb lesz. Tovább kell erősíteni azt az 
értéktöbbletet, amelyet az egészségügyi politika a hálózatosabban kiépített egészségügyi 
ellátó intézményekből nyerhet Európa-szerte. Biztosítani kell ugyanakkor, hogy az irányelvre 
irányuló javaslat ne sújtsa a tagállamokat egyoldalú költségterhekkel, és ne érje kár sem a 
nemzeti szintű egészségügyi ellátást, sem pedig a szolgáltatások kínálatát, ha az egészségügyi 
szolgáltatások iránti kereslet túlzott mértékben megnövekszik a betegek részéről.

Az egészségügyi szolgáltatások kikerültek a szolgáltatási irányelv alkalmazási köréből, mivel 
magasabb értéket testesítenek meg, amelyeket önálló európai szintű jogszabályokkal kell 
elismerni. Mindezek hátterében az Európai Parlament 2008 májusában saját kezdeményezésű 
jelentésben kérte a Bizottságtól, hogy teremtsen új európai szabályozási keretet a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatban. A Bizottság 2008 júliusában a szociális csomag 
keretében tette közzé a jelenlegi irányelvre irányuló javaslatot, amely elsősorban az Európai 
Bíróság határokon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos ítélkezései gyakorlatát foglalta 
egységes szerkezetbe.

A vélemény előadója támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy javítsák a határokon 
átnyúló betegmobilitást, a betegek jogait pedig másodlagos jogi eszközökkel tisztázzák. A 
betegek érdekében lehetővé kell tenni legalább azt, hogy az orvostudomány területén minden 
szinergiát kihasználjanak, amihez gazdaságpolitikai, biztosítástechnikai és szervezési 
előkészületekre van szükség – például a tagállamok ágy- és finanszírozási kapacitása 
tekintetében. Annak érdekében, hogy a más tagállamokból érkező nagyszámú beteg ne 
okozzon fennakadást a tagállam saját lakosságának ellátásában, a betegeknek lehetővé kell 
tenni a hozzáférést az európai intézményekhez, figyelembe véve a tagállamok aktuális 
kapacitását és a pénzügyi lehetőségeket.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikke és az EK-Szerződés 152. cikkének (1) 
bekezdése alapján a tagállamoknak biztosítaniuk kell az egészségvédelem magas szintjét. Az 
egészségügyi szolgáltatások kínálata jelenleg erőteljesen különbözik az egyes tagállamokban. 
Ezt a kínálatot kell tovább fejleszteni, megtartva a minőség magas színvonalát. Az egészséget 
mint magasabb értéket szerződéspolitikai és minőségbiztosítási eszközökkel, valamint 
ombudsman által hozott szabályokkal kell támogatni. A határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás lehetősége nem ösztönözheti az egyes tagállamokat arra, hogy ne fejlesszék tovább 
saját egészségügyi intézményeiket és a határaikon kívül történő kezeléseket támogassák.

A vélemény előadója egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy a tagállamok számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az egészségügyi rendszer pénzügyi egyensúlyának 
és/vagy egy tagállamban a kórházi ellátás súlyos veszélyeztetése esetén előzetes 
engedélyeztetést vezessen be a költség-visszatérítésre. Ezzel összefüggésben fel kell hívni a 
figyelmet arra is, hogy a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
szolgáltatás tényleges és teljes költségeit felszámítsák azoknak a rendszereknek, amelyekből a 
betegek érkeznek. A kórházi kezeléseket néhány tagállamban részben a társadalombiztosítási 
járulékokból, részben az adókból finanszírozzák. Amennyiben a más tagállamból érkező 
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beteg számára csupán a társadalombiztosítási tarifát számítják fel, azokat a tagállamokat, 
amelyekben az elégtelen kínálat következtében a betegek esetleg más tagállamban kezeltetnék 
magukat, jogtalanul tehermentesítenék a célország adófizetői.

JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a Szerződés 95. cikke mint 
jogalap alkalmazásának feltételei 
teljesülnek, a közösségi jogalkotás akkor is 
erre a jogalapra támaszkodik, ha a 
közegészség védelme döntő tényező a 
meghozott döntésekben, ebben a 
tekintetben a Szerződés 95. cikkének (3) 
bekezdése kifejezetten előírja, hogy a 
harmonizáció során biztosítani kell az 
emberi egészség védelmének magas 
szintjét, különös figyelemmel a 
tudományos tényeken alapuló új 
fejleményekre.

(2) Mivel a Szerződés 95. cikke mint 
jogalap alkalmazásának feltételei 
teljesülnek, a közösségi jogalkotás akkor is 
erre a jogalapra támaszkodik, ha a 
közegészség védelme döntő tényező a 
meghozott döntésekben, ebben a 
tekintetben a Szerződés 95. cikkének (3) 
bekezdése kifejezetten előírja, hogy az 
emberi egészség védelmének magas 
szintjéből kell kiindulni, különös 
figyelemmel a tudományos tényeken 
alapuló új fejleményekre.

Indokolás

Az irányelv célja az, hogy tisztázza a betegek jogait és nem az, hogy harmonizálja az 
egészségügy megszervezését. Ez utóbbi kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Közösség egészségügyi rendszerei 
Európa magas szintű szociális védelmének 
alapvető elemét jelentik, melyek 
hozzájárulnak a társadalmi kohézióhoz és a 
szociális igazságossághoz, valamint a 
fenntartható fejlődéshez. Emellett az 

(4) A Közösség egészségügyi rendszerei 
Európa magas szintű szociális védelmének 
alapvető elemét jelentik, melyek 
hozzájárulnak a társadalmi kohézióhoz és a 
szociális igazságossághoz, valamint a 
fenntartható fejlődéshez. Emellett az 
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általános érdekű szolgáltatások átfogóbb 
keretének is részei.

általános érdekű szolgáltatások átfogóbb 
keretének is részei. A betegbiztonság és a 
közegészség-védelem biztosításának 
elsődleges célkitűzései miatt pedig 
különleges helyzetet foglalnak el az 
általános érdekű szolgáltatások között.

Indokolás

Bár a jelenlegi irányelv önálló jogszabályi keret hoz létre a szolgáltatási irányelvből kiemelt 
egészségügyi szolgáltatások számára, az egészségügy témáját hasonló módon kezeljük, mint 
ahogy azt azelőtt a szolgáltatási irányelv keretében szándékoztuk kezelni. Biztosítani kell,
hogy az egészségügyi szolgáltatások magasabb értéket testesítsenek meg, mint más 
szolgáltatások.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Kutatási eredmények szerint az 
egészségügyi ellátás során az esetek 
mintegy 10%-ában fordul elő károkozás. 
Az egészségügyi ellátás más 
tagállamokban történő igénybevétele iránti 
bizalmatlanság megelőzése szempontjából 
ezért alapvető fontosságú a közös 
kötelezettségek egyértelmű 
megfogalmazása az egészségügyi ellátás 
során történt károkozás esetére. Az ellátás 
helyszíne szerinti tagállam rendszerei által 
a károkozás esetében biztosított fedezet és 
kártérítés nem érinti a tagállamok azon 
lehetőségét, hogy belföldi rendszereiket 
kiterjesszék országuk olyan betegeire, akik 
külföldi ellátást vesznek igénybe, 
amennyiben ez megfelelőbb a beteg 
számára, különösen abban az esetben, ha a 
beteg számára szükséges a másik 
tagállamban való egészségügyi ellátás 
igénybevétele.

(15) Kutatási eredmények szerint az 
egészségügyi ellátás során az esetek 
mintegy 10%-ában fordul elő fizikai 
károkozás. Az egészségügyi ellátás más 
tagállamokban történő igénybevétele iránti 
bizalmatlanság megelőzése szempontjából 
ezért alapvető fontosságú a közös 
kötelezettségek egyértelmű 
megfogalmazása az egészségügyi ellátás 
során történt károkozás esetére. Az ellátás 
helyszíne szerinti tagállam rendszerei által 
a károkozás esetében biztosított fedezet és 
kártérítés nem érinti a tagállamok azon 
lehetőségét, hogy belföldi rendszereiket 
kiterjesszék országuk olyan betegeire, akik 
külföldi ellátást vesznek igénybe, 
amennyiben ez megfelelőbb a beteg 
számára, különösen abban az esetben, ha a 
beteg számára szükséges a másik 
tagállamban való egészségügyi ellátás 
igénybevétele.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A betegnek nem származhat pénzügyi 
előnye a más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátásból, ezért a költségek 
átvállalását az igénybe vett egészségügyi 
ellátás tényleges költségeire kell 
korlátozni.

(24) A betegnek nem származhat pénzügyi 
előnye a más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátásból, ezért a költségek 
átvállalását az igénybe vett egészségügyi 
ellátás tényleges költségeire kell 
korlátozni. Az ellátás igénybe vétele 
szerinti tagállamnak az egyéb járulékos 
költségeket – például a terápiás kezelés 
költségeit – is vissza kell térítenie.

Indokolás

Bár a jelenlegi irányelv önálló jogszabályi keret hoz létre a szolgáltatási irányelvből kiemelt 
egészségügyi szolgáltatások számára, az egészségügy témáját hasonló módon kezeljük, mint 
ahogy azt azelőtt a szolgáltatási irányelv keretében szándékoztuk kezelni. Biztosítani kell, 
hogy az egészségügyi szolgáltatások magasabb értéket testesítsenek meg, mint más 
szolgáltatások.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Fel kell venni a „határokon átnyúló” kifejezést, különben a hely összeegyeztethetetlen az EK-
Szerződés 152. cikkével (a Közösség kiegészítő fellépése).

Módosítás 6
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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/EK 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 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) Az életbiztosításról szóló, 2002. 
november 5-i 2002/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1;
1 HL L 345., 2002.12.19, 1. o.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) Az életbiztosítás körén kívül eső 
közvetlen biztosítási tevékenység 
megkezdésére és gyakorlására vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló, 
1973. július 24-i 73/239/EGK első tanácsi 
irányelv1;
1 HL L 228., 1973. 8. 16, 3. o.
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Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) Az életbiztosítás körén kívül eső 
közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 
92/49/EGK tanácsi irányelv (harmadik 
nem életbiztosítási irányelv)1.
1 HL L 228., 1992. 8. 11, 1. o.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A 883/2004/EK rendelet
hatálybalépésének időpontjáig, 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. 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.
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Indokolás

A törlendő mondat az 1408/71/EK irányelvből egy „opt in” (részvételt megengedő) 
szabályozást vesz át a jelenlegi irányelvbe. Ennek következményei és az adminisztratív 
lehetőségek nem egyértelműek, az 1408/71/EK irányelv aláásását pedig el kell utasítani.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatályon kívül helyezett 883/2004/EK 
rendelet hatálybalépésének időpontjától.
ha teljesülnek a feltételek, amelyek 
alapján az 883/2004/EGK rendelet 20. 
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 
883/2004/EGK tanácsi rendelet 20. cikkét 
nem kell alkalmazni. Ha azonban 
teljesülnek az engedély megadásához 
szükséges, a 883/2004/EK rendelet 20. 
cikkének (2) bekezdésében előírt 
feltételek, mindig 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 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia) a megfelelő magán betegbiztosítási 
rendszerek biztosítási feltételeiben 



PE416.293v02-00 10/19 AD\773699HU.doc

HU

meghatározott biztosított személy;

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Szerződés 152. cikkével 
összhangban az egészségügy szervezése és
az orvosi ellátás nyújtása teljes mértékben 
az ellátás helye szerinti tagállam 
felelőssége.

Indokolás

A „fogadó” oldalról nem esik szó, ezért szükséges itt utalni az EK-Szerződésre.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az ellátás helye szerinti tagállam 
hatóságai a 12. cikk (2) bekezdésének da) 
pontjával összhangban felelősek az 
összegyűjtött adatok alapján végzett 
folyamatos ellenőrzésért. A hatóságok 
ezen ellenőrzés eredményei alapján adott 
esetben azonnal intézkednek annak 
érdekében, hogy biztosítsák a 
közegészségügyet és a szociális biztonsági 
rendszerek pénzügyi egyensúlyának 
fenntartását.

Indokolás

Mivel az adatokat egyébként is összegyűjtik, azokat akár azonnal fel is lehet használni arra, 
hogy támogassák a tagállamokat nemzeti egészségügyi politikájuk kialakításában („reagálás 
helyett cselekvés”).

Módosítás 15
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Tekintettel a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás minősége és 
biztonsága biztosításának kiemelkedő 
jelentőségére, különösen a betegek 
tekintetében, az (1) és (3) bekezdésben 
említett szabványok és iránymutatások 
kidolgozásában részt vevő szervezetek 
közé kell tartoznia legalább a betegek –
különösen a határokon átnyúló jellegű –
szervezeteinek.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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. A biztosítás helye 
szerinti tagállam illetékes intézménye a 
biztosított személynek visszatéríti az 
ellátás tényleges költségeit. Ha egy adott 
betegség vagy sérülés gyógyítására több 
módszer is létezik, a betegnek joga van 
valamennyi olyan gyógymód 
visszatérítésére, amelyet a nemzetközi 
orvostudomány kielégítően tesztelt, még 
akkor is, ha az nem elérhető a biztosítás 
helye szerinti tagállamban. Minden 
esetben a biztosítás helye szerinti tagállam 
határozza meg, mely egészségügyi ellátás 
részesül visszatérítésben, tekintet nélkül 
arra, hogy az egészségügyi ellátást hol 
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igénybe. veszik igénybe.

Indokolás

Annak tisztázása, hogy nem a tagállamnak, hanem a megfelelő társadalombiztosítási 
intézmény(ek)nek kell visszatérítenie/visszatéríteniük a költségeket. Annak tisztázása, hogy 
nemcsak a kötelező társadalombiztosítás által fizetendő költségeket, hanem az államilag 
finanszírozott egészségügyi rendszerek által fizetendő költségeket is meg kell téríteni a 
költség-visszatérítés során.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

Annak tisztázása, hogy nem a tagállamnak, hanem a megfelelő társadalombiztosítási 
intézmény(ek)nek kell visszatérítenie/visszatéríteniük a költségeket.

Módosítás 18

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,

(4) A tagállamok mechanizmust vezetnek 
be azon költségek visszatérítésére, 
melyeket a biztosított személy számára a 
másik tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátásért felelős kötelező 
egészségügyi rendszernek vissza kell 
térítenie. Ennek a mechanizmusnak 
objektív, megkülönböztetéstől mentes, 
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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.

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

Tisztázni kell, hogy nemcsak a kötelező társadalombiztosítás, hanem az államilag 
finanszírozott egészségügyi rendszerek, illetve a vegyes rendszerek által fizetendő költségeket 
is meg kell téríteni a költség-visszatérítés során.

Módosítás 19

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 
elfogadni.

(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 
elfogadni. E jegyzék létrehozásakor a 
Bizottság figyelembe veszi az európai 
referenciahálózatok 15. cikkben említett 
különleges helyzetét. 

Módosítás 20

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 
alkalmazandó, és arra korlátozódik, ami az 
ilyen hatás elkerüléséhez szükséges és 
azzal arányos, és nem jelenthet önkényes 
megkülönböztetést.
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Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A kórházi és szakorvosi ellátás elutasítása
8a. Az ellátást nyújtó tagállamok 
feljogosíthatják az egyes egészségügyi 
szolgáltatókat, hogy megtagadják a 
kórházi és szakorvosi ellátást más 
tagállamok olyan betegeitől, akik abban a 
tagállamban kezeltetik magukat, 
amennyiben ez más, hasonló egészségügyi 
szükségletekkel rendelkező betegek 
rovására történik, például az ellátás 
várakozási idejének növelése révén.

Indokolás

A (12) preambulumbekezdés utolsó mondatának átvétele. A preambulumbekezdések közül ez a 
fontos mondat hiányzik az irányelv szövegéből – a jogbiztonság és a jobb érthetőség 
érdekében ezt a mondatot itt is szerepeltetni kell. A más tagállamokból érkező 
„vendégbetegek” korlátlan hozzáférése nem hiúsíthatja meg azt a célkitűzést, hogy a 
betegeknek lehetőségük legyen lakóhelyükhöz, illetve munkahelyükhöz közeli egészségügyi 
ellátásban részesülniük.

Módosítás 22

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 
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 

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



AD\773699HU.doc 15/19 PE416.293v02-00

HU

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.

alapulnak, melyek szükségesek és 
arányosak az elérendő célkitűzés 
tekintetében. A 883/2004/EK rendelet 
hatályba lépésének időpontjáig, a 
1408/71/EK rendelet 22. cikkével
összhangban, a biztosított személy a 3. 
cikk (1) bekezdésének f) pontjában 
említett, a szociális biztonsági rendszerek 
összehangolásáról szóló rendeletek alapján 
megkapja az engedélyt. A 883/2004/EK 
rendelet hatályba lépésének időpontjától, 
a 883/2004/EK rendelet 20. cikkével 
összhangban, a biztosított személy a 3. 
cikk (1) bekezdésének f) pontjában 
említett, a szociális biztonsági rendszerek 
összehangolásáról szóló rendeletek 
alapján megkapja az engedélyt.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 24
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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 a betegek szervezeteit, az 
egészségbiztosítási alapokat és az 
egészségügyi szolgáltatókat bevonják e 
nemzeti kapcsolattartók munkájába. 

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a 6., 7., 8., 9. és 15. cikk alapján az 
ellátást nyújtó tagállamban valamennyi 
tevékenység nyilvántartásba vétele és 
jelentése az ellátást nyújtó tagállam 
illetékes hatóságainak, beleértve azt, hogy 
az egészségügyi szolgáltatók a beérkezés 
pillanatában azonnal továbbítják a 
szükséges információt.

Indokolás

Az eljárás lehetőség szerinti zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

Módosítás 26

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 e tekintetben 
megállapodásokat kötnek.

Módosítás 27



AD\773699HU.doc 17/19 PE416.293v02-00

HU

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 nemzeti,
regionális és helyi szinten, valamint 
információs és kommunikációs 
technológiákkal és az átmeneti vagy 
alkalmi jellegű határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás nyújtásában, valamint 
megállapodásokat kötnek erre a kérdésre 
vonatkozóan.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15 a. cikk
Határ menti régiók

Annak érdekében, hogy a jövőben a lehető 
leghatékonyabb egészségügyi ellátási 
politikát alakítsák ki, a Bizottság olyan 
kísérleti területeknek jelöl ki határ menti 
régiókat, amelyeken a határokon átnyúló 
ellátás alaposan megvizsgálható, 
elemezhető és értékelhető. 

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felelős a betegek és az orvosok 
határokon átnyúló mozgásának 
feltérképezéséhez szükséges információk 
gyűjtéséért annak érdekében, hogy a 
káros hatásokat azonnal el lehessen 
hárítani és a pozitív hatásokat tovább 
lehessen ösztönözni. A Bizottság felveszi 
ezeket az információkat az (1) 
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bekezdésben említett jelentésbe.
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