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Módosítás 440
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk törölve.

Or. en

Indokolás

Az EK-Szerződés 152. cikke értelmében a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik annak 
eldöntése, hogy miként szervezik és finanszírozzák egészségügyi rendszereiket, és ez kiterjed 
annak meghatározására irányuló hatáskörükre is, hogy mit kell kórházi ellátásnak tekinteni.
Az Európai Uniónak és különösen az Európai Bizottságnak ezen a területen nincs hatásköre, 
ennélfogva a 8. cikket törölni kell. Másodsorban a Bizottságnak a másik tagállamban nyújtott 
kórházi ellátással kapcsolatos előzetes engedélyezési rendszerekre vonatkozó javaslata jóval 
túlmutat az Európai Bíróság esetjogán, és azt ugyanúgy el kell utasítani.

Módosítás 441
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kórházi és szakorvosi egészségügyi ellátás Előzetes engedélyezés

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás elismeri, hogy az előzetes engedélyezési rendszerek hasznosak a betegek 
szempontjából a tekintetben, hogy egyértelmű választ adnak számukra többek között olyan 
kérdésekben, hogy 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 probléma merül fel. Ezek a megfontolások 
egyformán vonatkoznak a kórházakban és másutt nyújtott ellátásokra, csakúgy, mint az 
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egészségügyi rendszereket működtető szereplők számára a szolgáltatások megtervezésének és 
a pénzügyi források kezelésének szükségességével kapcsolatos kérdések.

Módosítás 442
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kórházi és szakorvosi egészségügyi ellátás Egészségügyi ellátás

Or. pl

Módosítás 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségének ezen 
irányelvvel összhangban történő 
visszatérítése alkalmazásában a kórházi 
ellátás és a szakorvosi egészségügyi ellátás 
a biztosítás helye szerinti tagállam jogi 
szabályozása értelmében olyan 
egészségügyi ellátás, amely előzetes 
tervezést tesz szükségessé abban a 
tekintetben, hogy az érintett beteg 
legalább egy éjszakára vonatkozó kórházi 
tartózkodását vagy speciális és költséges 
orvosi infrastruktúra vagy orvosi 
berendezések alkalmazását teszi-e 
szükségessé vagy olyan kezeléseket jelent, 
amelyek a beteg vagy a lakosság 
szempontjából kiemelt kockázattal bírnak.

(a) olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé;
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(b) olyan, speciális jegyzéken szereplő 
egészségügyi ellátás, amely nem igényel 
legalább egyéjszakás kórházi tartózkodást 
Ez a jegyzék a következőkre korlátozódik: 
- olyan egészségügyi ellátás, amelyhez 
speciális és költséges orvosi infrastruktúra 
vagy orvosi berendezések szükségesek; 
- olyan egészségügyi ellátás, amely a beteg 
vagy a lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bír.
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.
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 – az (1) 
bekezdésnek megfelelően a biztosítás 
helye szerinti tagállam meghatározása 
szerinti – kórházi vagy szakorvosi 
egészségügyi ellátás költségeinek 
kifizetését vagy visszatérítését benyújta
előzetes engedélyezésre.

(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 
kiegyensúlyozatlansága és a logisztikai és 
pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében 
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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.
4. Az előzetes engedélyezési rendszer arra 
korlátozódik, ami az ilyen hatás 
elkerüléséhez szükséges és azzal arányos, 
és nem jelenthet önkényes 
megkülönböztetést.

4. Az előzetes engedély visszautasítása
arra korlátozódik, ami az ilyen hatás 
elkerüléséhez szükséges és azzal arányos, 
és nem jelenthet önkényes 
megkülönböztetést.

4a. Az (1) bekezdés értelmében szükséges 
engedélyt vissza lehet utasítani, 
amennyiben megállapításra kerül, hogy a 
helyváltoztatás veszélyeztetheti a beteg 
egészségi állapotát vagy az orvosi kezelést. 

5. A tagállam a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszi a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban bevezetett 
előzetes engedélyezési rendszerekre 
vonatkozó releváns információkat.

5. A tagállam a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszi a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban bevezetett 
előzetes engedélyezési rendszerekre 
vonatkozó releváns információkat.

Or. fr

Indokolás

Mivel az eredeti javaslat elismerte a tagállamok közti eltéréseket a kezelések 
társadalombiztosítási finanszírozása terén, nem tűnik helyénvalónak, hogy a kórházi 
kezelések jegyzékét komitológiai eljárás révén határozzák meg, mivel ez a kérdés a 
szubszidiaritás elvének értelmében szigorúan a tagállamok hatáskörébe tartozik.  
Mindazonáltal meg kell határozni közös kritériumokat. Továbbá előnyösebb lenne a betegek 
számára, ha a biztosítás helye szerinti tagállam határozná meg, mely jogalkotási szöveg 
alkalmazható a betegekre.

Módosítás 444
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségének ezen

1. A fekvőbeteg-ellátást és az azzal 
egyenértékű ellátást a 1408/71/EGK 
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irányelvvel összhangban történő
visszatérítése alkalmazásában a kórházi 
ellátás:

rendelet szabályozza, a 6. cikk 
rendelkezései azokra nem vonatkoznak. A 
tagállamok meghatározzák a fekvőbeteg-
ellátást ezen irányelv alkalmazásában. 

(a) olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé.

A tagállamok jegyzéket készítenek azon 
kezelésekről, amelyekhez speciális és 
költséges orvosi infrastruktúrára vagy 
berendezésekre van szükség, vagy amelyek 
különleges kockázattal járnak a betegre 
vagy a lakosságra nézve, ezért a 
fekvőbeteg-ellátással egyenértékűek.

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

Or. nl

Indokolás

Het amendement komt hieraan tegemoet door duidelijk te stellen dat voor ambulante zorg de 
de naast elkaar bestaande procedures (verordening en D&K-procedure) blijven bestaan.
Voor ziekenhuiszorg is het belangrijk dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot  not toe 
geoordeeld dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. 
Dit heeft te maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de 
mogelijkheid om het eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen 
plannen.
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Módosítás 445
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségének ezen 
irányelvvel összhangban történő 
visszatérítése alkalmazásában a kórházi 
ellátás magas orvosi és technikai 
képességeket igénylő, tervezett szakorvosi 
ellátás. A tagállamok döntenek arról, mely 
intézkedéseket tekintik szakorvosi 
ellátásnak.

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

beteg vagy a lakosság szempontjából 
kiemelt kockázattal bír. 

Or. sv

Indokolás

Fontos, hogy a kórházi ellátás meghatározása ne azon a kritériumon alapuljon, hogy a beteg 
legalább egy éjszakát a kórházban tölt, mert egy ilyen definíció félrevezető lenne. A 
meghatározásnak ehelyett arra kellene alapulnia, hogy olyan szakorvosi ellátásról van-e szó, 
amely magas szintű orvosi és technikai képességeket igényel.
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Módosítás 446
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

- olyan egészségügyi ellátás, amely magas 
szinten specializált és/vagy amelyhez 
költséges orvosi infrastruktúra vagy orvosi 
berendezések szükségesek; vagy

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

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

Or. sv

Indokolás

Az egyéjszakás tartózkodás kritériuma elavult és gátolhatja a fejlődést az egészségügyi 
ágazatban. A kritérium önkényes is, mivel eltérések vannak az országok között és az 
országokon belül abban a tekintetben, hogy mely kezelések követelik meg, hogy a betegek egy 
éjszakát a kórházban töltsenek. Továbbá, nehéz is alkalmazni. A kórházi ellátás 
meghatározását inkább az ilyen ellátás specializált és/vagy költséges jellegére kell alapozni, 
tekintet nélkül arra, hogy a betegeknek egy éjszakát a kórházban kell-e tölteni.
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Módosítás 447
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségének ezen 
irányelvvel összhangban történő 
visszatérítése alkalmazásában kórházi és 
szakorvosi ellátásnak minősül az olyan 
egészségügyi szolgáltatás, amely 
tekintetében a biztosítás helye szerinti 
tagállamban érvényes szabályozás szerint 
szükség van az ellátás és a igények 
megfelelő tervezésére annak érdekében, 
hogy az adott tagállamban biztosítva 
legyen a hatékony, gazdaságos és 
általános orvosi ellátás. Az olyan 
egészségügyi ellátáson kívül, amely 
esetében az adott betegnek legalább egy 
éjszakát a kórházban kell tartózkodnia, 
vagy amelyhez speciális és költséges 
orvosi infrastruktúrára vagy orvosi 
berendezésekre van szükség, vagy olyan 
kezelésekere, amelyek a beteg vagy a 
lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bírnak, az efféle egészségügyi 
ellátás magában foglalhatja az olyan 
ellátásokat is, amelyek céljából az adott 
biztosítás szerinti tagállamban alkalmazott 
egészségügyi politika értelmében más 
okok miatt van szükség tervezett 
infrastruktúrára.

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

Or. de

Indokolás

A kórházi és a szakorvosi ellátás javasolt fogalommeghatározása túl szűk. Németországban 
nem terjedne ki sem a részben kórházi vagy ambuláns kórházi kezelésekre, sem a mentálisan 
sérült betegek egynapos klinikákon történő ellátására. A tervezést igénylő kórházi ellátás 
fogalmának meghatározása kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Módosítás 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségének ezen 
irányelvvel összhangban történő 
visszatérítése alkalmazásában a kórházi 
ellátás és a szakorvosi ellátás, a biztosítás 
helye szerinti tagállam szabályozásában 
szereplő meghatározás szerint, olyan 
tervezett egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodásával jár, 
vagy amelyhez speciális és költséges 
orvosi infrastruktúra vagy orvosi 
berendezések szükségesek, vagy amelyek a 
beteg vagy a lakosság számára különleges 
kockázatot jelentő kezelésekkel járnak.

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

Or. es

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő meghatározás nem felel meg a mai realitásoknak, illetve a 
kórházi ellátás vagy szakorvosi ellátás jelenlegi körülményeinek.

Módosítás 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé.

a) olyan egészségügyi ellátás, amely
magas szinten specializált és/vagy 
amelyhez költséges orvosi infrastruktúra 
vagy orvosi berendezések szükségesek; 

b) olyan, speciális jegyzéken szereplő
egészségügyi ellátás, amely nem igényel 
legalább egyéjszakás kórházi tartózkodást 
Ez a jegyzék a következőkre korlátozódik: 

b)  olyan egészségügyi ellátás, amely a 
beteg vagy a lakosság szempontjából 
kiemelt kockázattal bír, vagy

- olyan egészségügyi ellátás, amelyhez 
speciális és költséges orvosi infrastruktúra 
vagy orvosi berendezések szükségesek; 
vagy 

c) más jellegű kezelések, amelyeket a 
betegség természetéből adódóan legjobban 
kórházban lehet biztosítani.

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

Or. da

Módosítás 450
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségének ezen 
irányelvvel összhangban történő 
visszatérítése alkalmazásában a kórházi 
ellátás a biztosítás helye szerinti tagállam 
által elkészített jegyzék szerint 
meghatározott ellátás, amely az alábbi 
területekre korlátozódik:

(a) olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé.

a) olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé; vagy

(b) olyan, speciális jegyzéken szereplő
egészségügyi ellátás, amely nem igényel 
legalább egyéjszakás kórházi tartózkodást 
Ez a jegyzék a következőkre korlátozódik: 

b) olyan egészségügyi ellátás, amely
magas szinten specializált és/vagy 
amelyhez költséges orvosi infrastruktúra 
vagy orvosi berendezések szükségesek; 
vagy

- olyan egészségügyi ellátás, amelyhez 
speciális és költséges orvosi infrastruktúra
vagy orvosi berendezések szükségesek; 
vagy 

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

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

Or. en

Indokolás

A jogosultságok és a klinikai gyakorlatok tekintetében a tagállamok között fennálló 
különbségek a gyakorlatban azt jelentik, hogy egy egységes uniós jegyzék meghatározása az 
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előzetes engedélyezéshez kötött ellátásokról csak zavart okozna a betegek körében. A betegek 
számára lehetővé kell tenni, hogy tanulmányozhassák a hazai rendszerben előzetes 
engedélyezéshez kötött kezelésekről készített jegyzéket.

Módosítás 451
Colm Burke

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(a) olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé.

- olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé, vagy olyan egészségügyi 
ellátás, amelyhez speciális és költséges 
orvosi infrastruktúra vagy orvosi 
berendezések szükségesek; or

(b) olyan, speciális jegyzéken szereplő
egészségügyi ellátás, amely nem igényel 
legalább egyéjszakás kórházi tartózkodást 
Ez a jegyzék a következőkre korlátozódik: 

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

- olyan egészségügyi ellátás, amelyhez 
speciális és költséges orvosi infrastruktúra 
vagy orvosi berendezések szükségesek; 
vagy 
- olyan egészségügyi ellátás, amely a beteg 
vagy a lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bír. 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az előadó eredeti ötletének kiegészítése a kórházi ellátás közegészségügy-
elméletben standard definícióként használt, általánosan elfogadott meghatározásával.



AM\764106HU.doc 15/87 PE418.342v01-00

HU

Módosítás 452
Niels Busk

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé.

a) olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé.

b) olyan, speciális jegyzéken szereplő
egészségügyi ellátás, amely nem igényel 
legalább egyéjszakás kórházi tartózkodást
Ez a jegyzék a következőkre korlátozódik: 

b) olyan egészségügyi ellátás, amely nem 
igényel legalább egyéjszakás kórházi 
tartózkodást, azonban:

- olyan egészségügyi ellátás, amelyhez 
speciális és költséges orvosi infrastruktúra 
vagy orvosi berendezések szükségesek;
vagy

- amelyhez speciális és költséges orvosi 
infrastruktúra vagy orvosi berendezések 
szükségesek; vagy

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

- a beteg vagy a lakosság számára 
különleges kockázatot jelentő kezelésekkel 
jár.

Or. da

Módosítás 453
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségének ezen 
irányelvvel összhangban történő 
visszatérítése alkalmazásában a kórházi és 
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ellátás: a szakorvosi ellátásba legalább a 
következők tartoznak bele:

(a) olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé.

a) olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé.

(b) olyan, speciális jegyzéken szereplő
egészségügyi ellátás, amely nem igényel 
legalább egyéjszakás kórházi tartózkodást 
Ez a jegyzék a következőkre korlátozódik:

b) olyan egészségügyi ellátás, amelyhez 
speciális és költséges orvosi infrastruktúra 
vagy orvosi berendezések szükségesek;
vagy olyan egészségügyi ellátás, amelyek 
a betegre vagy a lakosságra nézve különös 
kockázatot jelentő kezelésekkel jár.

- olyan egészségügyi ellátás, amelyhez 
speciális és költséges orvosi infrastruktúra 
vagy orvosi berendezések szükségesek; 
vagy

ba) olyan egészségügyi ellátás, amely 
tekintetében előzetes tervezésre van 
szükség az egyetemes hozzáférés, a 
megfizethetőség és az egyenlő területi 
hozzáférhetőség fenntartása, a költségek 
ellenőrzése, valamint a pénzügyi, 
technikai és humán erőforrások bármiféle 
jelentős pazarlásának megelőzése 
érdekében. 

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

bb) azok az egészségügyi ellátások, 
amelyeket krónikus betegségekben 
szenvedő betegeknek nyújtanak, akiknek a 
hagyományos értékesítési csatornákon 
keresztül nem biztosított ellátásra és/vagy
olyan gyógyszerekre van szükségük, 
amelyeket saját maguk nem szedhetnek 
be, és amelyek ennélfogva kórházi vagy
szakellátási intézmény részéről történő 
beadást vagy biztosítást igényelnek.

Or. en

Indokolás

A módosítás a cikk címével összhangban tartalmazza a szakorvosi ellátás fogalmát is.

Az EB ítélkezési gyakorlata szerint a kórházi ellátás elválaszthatatlanul kapcsolódik a 
tervezés szükségességéhez.
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Módosítás 454
Urszula Krupa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) életveszélyes állapot fennállása vagy a 
tartós egészségkárosodás orvosilag előre 
látható kockázata esetén nyújtott 
valamennyi egészségügyi ellátás.  

Or. pl

Módosítás 455
Thomas Ulmer

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 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé.

a) olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé, vagy amelyet a biztosítás 
helye szerinti tagállamban érvényes 
szabályozás ilyenként határoz meg;

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő meghatározás nem felel meg a realitásoknak a gyakorlatban 
nyújtott szolgáltatások terén, például az ambuláns műtétek esetében. A kórházi ellátások 
definícióját ezért a realitásoknak való megfelelés érdekében a biztosítás szerinti tagállamban 
alkalmazott meghatározások alapján kell megalkotni.
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Módosítás 456
Bill Newton Dunn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A kórházi járóbeteg-ellátás keretében 
rendszeresen végzett diagnosztikai tesztek, 
CT-vizsgálatok és röntgenvizsgálatok nem 
tekintendőek kórházi kezelésnek, 
amennyiben az előzetes engedélyezés azt 
jelentené, hogy a betegnek újból 
határokon átnyúló konzultációra kellene 
mennie.

Or. en

Indokolás

A beteg nem tudhatja előre, hogy az egészségügyi szakember milyen diagnosztikai 
vizsgálatokat ír elő. A jelenlegi megfogalmazás valójában arra kényszeríti a beteget, hogy 
előzetes engedélyezést kérjen a konzultációhoz és mindenféle diagnosztikai vizsgálathoz, vagy 
fizessen még egy konzultációért.

Módosítás 457
Thomas Ulmer

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.

törölve

Or. de
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Módosítás 458
Marianne Thyssen

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.

törölve

Or. nl

Indokolás

Lásd a 8. cikk (1) bekezdéséhez kapcsolódó módosítás indokolását.

Módosítás 459
Linda McAvan

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.

törölve

Or. en
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Indokolás

A módosítás a 8. cikk (1) bekezdésének egyik előző módosításához kapcsolódik. A 
jogosultságok és a klinikai gyakorlatok tekintetében a tagállamok között fennálló különbségek 
a gyakorlatban azt jelentik, hogy egy egységes uniós jegyzék meghatározása az előzetes 
engedélyezéshez kötött ellátásokról csak zavart okozna a betegek körében. A betegek számára 
lehetővé kell tenni, hogy tanulmányozhassák a hazai rendszerben előzetes engedélyezéshez 
kötött kezelésekről készített jegyzéket.

Módosítás 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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.

törölve

Or. es

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat az egészségügyi szolgáltatások megszervezése terén korlátozza 
az EK-Szerződés 152. cikke szerint a tagállamokat megillető hatásköröket. Ez a 
szubszidiaritás elvének megszegését jelentené.

Módosítás 461
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezt a jegyzéket a Bizottság hozza létre 2. A jegyzékeket a tagállamok hozzák létre 



AM\764106HU.doc 21/87 PE418.342v01-00

HU

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.

és frissítik rendszeresen.

Or. hu

Indokolás

Lényeges, hogy az eltérő tagállami szempontok érvényesülhessenek a jegyzék összeállításánál, 
ezért elsősorban tagállami hatáskörbe sorolni javasoljuk a jegyzék elkészítését, másodsorban 
bizottsági hatáskörbe, de tagállamonként eltérően és a tagállamok javaslatai alapján.

Módosítás 462
Åsa Westlund

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. A biztosítás helye szerinti tagállam 
dönti el az (1) bekezdésben meghatározott 
kritériumok alapján, mely egészségügyi 
ellátás minősül kórházi ellátásnak, és e 
döntéséről értesíti a Bizottságot.

Or. sv

Indokolás

A tagállamoknak e kritériumok alapján saját maguknak kell elkészíteniük a jegyzékeiket arról, 
hogy mi minősül kórházi ellátásnak, és erről tájékoztatniuk kell a Bizottságot.   Ez 
összhangban áll a tagállamok egészségügyi ágazatban fennálló hatáskörével, és könnyebben 
is kezelhető, mint az uniós jegyzékre vonatkozó eredeti javaslat.
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Módosítás 463
Claude Turmes, Margrete Auken

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. A biztosítás helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai létrehozzák a kórházi 
vagy szakorvosi egészségügyi ellátásnak 
tekintett kezelések jegyzékét, és arról 
értesítik a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Mivel a biztosítás helye szerinti tagállam feladata az egészségügyi ellátási költségek 
visszatérítése, a tagállam feladata a kórházi és szakorvosi ellátások jegyzékének kidolgozása.

Módosítás 464
Karin Jöns

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. Az ennek megfelelő nemzeti jegyzékeket 
maguk a tagállamok készítik el. A 
jegyzékeket rendszeresen aktualizálják.

Or. de
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Módosítás 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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. 

Or. nl

Módosítás 466
Frieda Brepoels

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.

Or. nl
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Indokolás

"It is still unclear; however, when the “specific list” will be available and when and with 
what frequency it will be updated. It is extremely important to update it frequently since the 
technological innovation rate in the healthcare industry is very high. If the list is not regularly 
updated, a new cost-intensive medical treatment may enter the market and fall under the 
“non-hospital care” regulation that, as seen, does not require prior authorisation. If this 
technology is not rapidly introduced in the list, it may seriously undermine the financial 
balance of Member States.", Study "Patient Mobility in the European Union" of the 
Parliament's Policy Department, p. 22.

Módosítás 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok nem utasíthatják vissza 
a területükön sürgősségi helyzetben levő 
beteg kezelését, és a kezelés teljes költségét 
viselik.

Or. it

Indokolás

A szolidaritás elve azt jelenti, hogy sürgőssági helyzetben a betegek számára biztosítani kell 
az összes szükséges ellátást.

Módosítás 468
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3-5 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 

3. A biztosítás helye szerinti tagállam a 
más tagállamban igénybe vett kórházi 
ellátás költségének társadalombiztosítási 
rendszere által fizetett visszatérítéséhez 
előzetes engedélyt írt elő, kivéve, ha:
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feltételek teljesülése esetén:
(a) ha az egészségügyi ellátást a területén
nyújtották volna, annak költségeit a 
tagállam szociális biztonsági rendszere 
visszafizette volna; továbbá,

a) a rendkívül hosszú várólisták miatt az 
egészségügyi ellátás a saját területén nem 
biztosítható kellő időben; vagy

(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:

aa) a helyi lakosság számára – különösen 
a határok menti területeken – az 
egészségügyi rendszerek szervezésének 
leghatékonyabb módját a határokon 
átnyúló szolgáltatások jelentik;  vagy

(i) a tagállam szociális biztonsági 
rendszerének pénzügyi egyensúlyát; 
és/vagy

ab) az ellátás ritka betegségek kezelésére 
irányul; vagy

(ii) a kórházi ágazatban a kórházi fölös 
kapacitás, a kórházi ellátás kínálatának 
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.

ac) az ellátás biztosítása betegbiztosítók és 
külföldi egészségügyi intézmények közötti 
szerződésen alapul.

4. Az előzetes engedélyezési rendszer arra 
korlátozódik, ami az ilyen hatás 
elkerüléséhez szükséges és azzal arányos, 
és nem jelenthet önkényes 
megkülönböztetést.
5. A tagállam a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszi a (3) bekezdés
rendelkezéseivel összhangban bevezetett 
előzetes engedélyezési rendszerekre 
vonatkozó releváns információkat.

5. A tagállamok végrehajtási 
rendelkezéseket fogadnak el, amelyek 
meghatározzák a (3) bekezdés ab) és ac) 
pontjának részleteit, és tájékoztatják 
ezekről a Bizottságot.

Or. nl

Indokolás

Az előzetes engedélyezésnek kell az általános szabálynak lennie. A határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásnak azonban természetesnek és könnyen megszervezhetőnek kell lennie 
rendkívül hosszú várólisták („indokolatlan késedelem”), határmenti területeken élő betegek, 
nagyon ritka betegségekben szenvedő betegek, valamint szerződésen alapuló ellátás esetén.
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Módosítás 469
Marianne Thyssen

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:

törölve

(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 
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.

Or. nl

Indokolás

Lásd a 8. cikk (1) bekezdéséhez kapcsolódó módosítás indokolását.
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Módosítás 470
Anja Weisgerber

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 az 
általa az (1) bekezdés értelmében kórházi 
vagy szakorvosi egészségügyi ellátásnak 
tekintett, más tagállamban igénybe vett 
ellátás költségének visszatérítését előzetes
engedélyhez kötheti.

(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 
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.

Or. de

Indokolás

A javasolt irányelv értelmében a járóbeteg-ellátás külföldön csak akkor függhetne előzetes 
engedélytől, ha bizonyos, hogy a tagállam saját ellátási struktúrái egyébként veszélybe 
kerülnének. Ugyanakkor ilyen részletek rendelkezésre bocsátása nélkül is a tagállamokra kell 
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bízni annak meghatározását, hogy mely ellátási területeken tartják szükségesnek a 
szükséglettervezést, és erről hogyan gondoskodnak.

Módosítás 471
Richard Seeber

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 és 
szakorvosi egészségügyi ellátás 
költségének társadalombiztosítási 
rendszere által fizetett visszatérítéséhez
általános előzetes engedélyt írhat elő.

(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 
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. 

Or. en
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Indokolás

The provision on prior authorisation (paragraph 3) goes beyond the Commission’s 
competence as referred to in Article 152 EC Treaty. At present, patient mobility across 
Member States accounts for only a tiny proportion of all patients in the healthcare system. 
Under the directive however, one would expect patient mobility to increase, especially in 
border regions and for certain types of treatment such as elective surgery

A general system of prior authorisation for hospital treatment should be set up giving 
Member States the possibility to control and plan their entire healthcare systems. Member 
States of treatment would thus be more likely to receive payment for the services they 
provided, since patients would have received prior authorisation for the treatment from the 
Member State of affiliation.

Módosítás 472
Iles Braghetto

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 az 
egyes tagállamok által meghatározott 
kórházi ellátás és más szakorvosi 
egészségügyi ellátás költségének 
társadalombiztosítási rendszere által 
fizetett visszatérítéséhez előzetes engedélyt 
írhat elő.

(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;
and/or
(ii) a kórházi ágazatban a kórházi fölös 
kapacitás, a kórházi ellátás kínálatának 
kiegyensúlyozatlansága és a logisztikai és 
pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében 
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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.

Or. en

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 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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
megtérítheti az (1) bekezdés szerinti, más 
tagállamban biztosított kórházi ellátást és 
szakorvosi ellátást (a biztosítás szerinti 
tagállamban érvényes definíció 
függvényében), amennyiben az előzetes 
engedélyt megadták.

(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 
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rendszerének pénzügyi egyensúlyát; 
és/vagy 
(ii) a kórházi ágazatban a kórházi fölös 
kapacitás, a kórházi ellátás kínálatának 
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. 

Or. es
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Indokolás

Az előzetes engedélyre a közvélemény úgy tekinthet, mint a határokon átnyuló mobilitást gátló 
előírásra, valójában azonban egyfajta biztosítékként szolgál.

Amennyiben nem az egészségügyi szakemberek, hanem az egyes állampolgárok határozzák 
meg, melyik szakember biztosítsa az egészségügyi ellátást, nincs garancia arra, hogy az 
ellátás megfelel a szükséges minőségi és biztonsági normáknak. A szükségtelen kezelések 
elkerülése érdekében a döntést az egészségügyi szakemberek kezében kell hagyni.

Módosítás 474
Åsa Westlund

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. 

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

Or. sv

Indokolás

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos döntéseket elsősorban a tagállamnak kell meghoznia.
Ez vonatkozik az előzetes engedélyeztetés rendszerével kapcsolatos valamennyi lehetséges 
döntésre is.

Módosítás 475
Niels Busk

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.

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

Or. da

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy ők maguk határozzák meg az előzetes 
engedélyezés feltételeit és – feltéve, ha a beteget orvosilag indokolt időn belül kezelésben 
részesítik – elutasításának lehetséges okait.

Módosítás 476
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 és 3a bekezdés (új)

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 az 
általa az (1) bekezdés értelmében kórházi 
vagy szakorvosi egészségügyi ellátásnak 
tekintett, más tagállamban igénybe vett 
ellátás költségének visszatérítését előzetes
engedélyhez kötheti. A biztosítás helye 
szerinti tagállam előre és világosan 
meghatározza az előzetes engedélyezés 
elutasításának az alapvető közérdekhez 
kapcsolódó kritériumait. Az előzetes 
engedélyezést többek között az alábbi
okokból lehet elutasítani:

(a) ha az egészségügyi ellátást a területén 
nyújtották volna, annak költségeit a 
tagállam szociális biztonsági rendszere 
visszafizette volna; továbbá, 

i. A biztosító vagy az ellátás megrendelője 
nem rendelkezik bizonyítékkal arra nézve, 
hogy a kezelés klinikai szempontból 
indokolt;

(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:

ii. A biztosító vagy az ellátás megrendelője 
úgy határozott, hogy a betegnek nincs 
joga az adott kezeléshez;
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(i) a tagállam szociális biztonsági 
rendszerének pénzügyi egyensúlyát; 
és/vagy 

iii. A biztosító vagy az ellátás 
megrendelője úgy ítéli meg, hogy a 
külföldre utazás orvosi kockázattal jár a 
betegre vagy a közegészségre nézve, vagy 
hogy az adott kezelés tekintetében nem 
állnak rendelkezésre megfelelő utókezelési 
vagy nyomon követési lehetőségek.

(ii) a kórházi ágazatban a kórházi fölös 
kapacitás, a kórházi ellátás kínálatának 
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. 

iv. Amennyiben a biztosító vagy az ellátás 
megrendelője bizonyítékokkal rendelkezik 
arra nézve, hogy az a szolgáltató, akihez a 
beteg kezelés céljából utazni kíván,
hanyag vagy tisztességtelen.

3a. A tagállamok abban az esetben is 
elutasíthatnak kérelmeket, ha a betegek a 
biztosítás helye szerinti tagállamban is 
indokolatlan késedelem nélkül kezelésben 
részesülhetnek, és ha bizonyított, hogy a 
betegmobilitás károsítja vagy károsíthatja 
bizonyos kezelések biztosítását nemzeti 
vagy helyi szinten.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelműbb meghatározása, hogy egy másik tagállamban 
elvégzendő kezelésre történő jelentkezés esetén mikor lehet alkalmazni az előzetes 
engedélyezést, illetve milyen indokokkal lehet az előzetes engedélyt megtagadni.

Módosítás 477
Claude Turmes, Margrete Auken

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 

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

szakorvosi egészségügyi ellátás 
költségének társadalombiztosítási 
rendszere által fizetett visszatérítését
előzetes engedélyhez kötheti.

(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

a) a tagállam társadalombiztosítási 
rendszere pénzügyi egyensúlyának 
védelme; és/vagy

(ii) a kórházi ágazatban a kórházi fölös 
kapacitás, a kórházi ellátás kínálatának 
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.

b) az egészségügyi ágazatban elvégzett 
tervezés és racionalizálás védelme az 
egyetemes hozzáférés, a megfizethetőség 
és az egyenlő területi hozzáférhetőség 
fenntartása, a költségek ellenőrzése, 
valamint a pénzügyi, technikai és humán 
erőforrások bármiféle jelentős 
pazarlásának megelőzése érdekében.

Or. en

Indokolás

Lényeges annak biztosítása, hogy az adott egészségügyi rendszertől függetlenül mindig 
érvényben maradhasson az előzetes engedélyezési rendszer, amelynek célja az, hogy 
biztosítsa a betegek számára a más tagállamban kapott orvosi kezelés költségeinek 
visszatérítését. Az 1408/71/EGK és a 883/2004/EK rendeletek utalnak egy ezzel a céllal 
létrehozott előzetes engedélyezési rendszerre. Ezért az „előzetes engedélyezési rendszert ír 
elő” megfogalmazás félrevezető. Ez a módosítás az EB joggyakorlatában alkalmazott 
megfogalmazáshoz igazodik.
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Módosítás 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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
általános előzetes engedélyt írhat elő az 
alábbi feltételek teljesülése esetén:

a) ha az egészségügyi ellátást a területén 
nyújtották volna, annak költségeit a 
tagállam szociális biztonsági rendszere 
visszafizette volna; továbbá,

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:

b) ha a rendszer célja a betegeknek az e 
cikk végrehajtása következtében történő 
kiáramlása megoldása, valamint annak 
megakadályozása, hogy a rendszer 
veszélyeztesse vagy veszélyeztethesse az 
alábbiakat:

i) a tagállam szociális biztonsági
rendszerének pénzügyi egyensúlyát;
és/vagy

i. a tagállam társadalombiztosítási
rendszerének pénzügyi egyensúlyát;
és/vagy

ii) a kórházi ágazatban a kórházi fölös 
kapacitás, a kórházi ellátás kínálatának 
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.

ii. a kórházi ágazatban a kórházi fölös 
kapacitás, a kórházi ellátás kínálatának 
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.

Or. da
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Módosítás 479
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – (ba) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben ez multirezisztens 
baktériumok további elterjedésének 
megakadályozása érdekében szükséges

Or. sv

Módosítás 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ez az irányelv nem írja elő, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók és/vagy 
rendszerek más, hasonló egészségügyi 
szükségletekkel rendelkező betegek 
rovására – például az ellátás várakozási 
idejének növelése révén – fogadják a 
másik tagállamból származó beteget, 
illetve másik tagállamból származó 
beteget részesítsenek előnyben.

Or. en

Indokolás

A külföldi egészségügyi ellátások egyéni betegek általi használata nem csak a biztosítás helye 
szerinti tagállamban lehet hatással az egészségügyi rendszerek tervezésére, szervezésére és 
pénzügyi stabilitására, hanem a kezelés helye szerinti tagállamban is, ezért a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy intézkedéseket tegyenek annak biztosítására, hogy a más 
tagállamokból érkező betegek fogadása nem megy más betegek rovására.
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Módosítás 481
Claude Turmes, Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az előzetes engedélyt mindenképpen 
meg kell adni abban az esetben, ha a 
betegnek olyan orvosi kezelésre van 
szüksége, amelyet rendes esetben fedez a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
társadalombiztosítási rendszere, és a 
kezelést nem lehet elvégezni a biztosítás 
helye szerinti tagállamban orvosilag 
indokolt határidőn belül, az 1408/71/EGK 
és a 883/2004/EK rendeleteknek 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 482
Claude Turmes, Margrete Auken

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 engedélyezésre vonatkozó 
kötelezettség arra korlátozódik, ami 
szükséges és arányos ahhoz, hogy a 
biztosítás helye szerinti tagállam számára 
lehetővé váljon a területén biztonságos és
kiváló minőségű egészségügyi ellátás 
megszervezése és nyújtása, az egyetemes 
hozzáférés, a szolidaritás, a 
megfizethetőség, az egyenlő területi 
hozzáférhetőség és a demokratikus 
ellenőrzés elveivel összhangban, és nem 
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jelenthet önkényes megkülönböztetést.

Or. en

Indokolás

Lényeges annak biztosítása, hogy az adott egészségügyi rendszertől függetlenül mindig 
érvényben maradhasson az előzetes engedélyezési rendszer, amelynek célja az, hogy 
biztosítsa a betegek számára a más tagállamban kapott orvosi kezelés költségeinek 
visszatérítését. Az 1408/71/EGK és a 883/2004/EK rendeletek utalnak egy ezzel a céllal 
létrehozott előzetes engedélyezési rendszerre. Ezért az „előzetes engedélyezési rendszert ír 
elő” megfogalmazás félrevezető. Ez a módosítás az EB joggyakorlatában alkalmazott 
megfogalmazáshoz igazodik.

Módosítás 483
Linda McAvan

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 nem 
jelenthet önkényes megkülönböztetést.

Or. en

Indokolás

A „szükséges” és „arányos” szavak jogilag nem egyértelműek, és további bírósági esetekhez 
vezethetnek.
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Módosítás 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 nem 
jelenthet önkényes megkülönböztetést.

Or. da

Módosítás 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 arra 
korlátozódik, ami szükséges és arányos, és 
nem jelenthet önkényes 
megkülönböztetést.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja az összhang biztosítása az ugyanezen bekezdésre vonatkozó előző 
módosítással.
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Módosítás 486
Åsa Westlund

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 arra 
korlátozódik, ami szükséges és arányos, és 
nem jelenthet önkényes 
megkülönböztetést.

Or. sv

Módosítás 487
Niels Busk

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 arra 
korlátozódik, ami szükséges és arányos, és 
nem jelenthet önkényes 
megkülönböztetést.

Or. da

Módosítás 488
Marianne Thyssen

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 

4. Az (1) bekezdésben említett előzetes 
engedélyezési rendszer arra korlátozódik, 
ami az ilyen hatás elkerüléséhez szükséges 
és azzal arányos, és nem jelenthet 
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megkülönböztetést. önkényes megkülönböztetést.

Or. nl

Indokolás

Lásd a 8. cikk (1) bekezdéséhez kapcsolódó módosítás indokolását.

Módosítás 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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.

Or. nl

Módosítás 490
Dagmar Roth-Behrendt

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 arra 
korlátozódik, ami az ilyen hatás 
elkerüléséhez szükséges és azzal arányos,
méltányos, egyértelmű és átlátható 
kritériumokon alapul, és nem jelenthet 
önkényes megkülönböztetést.

Or. en
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Indokolás

Amennyiben a tagállamok az előzetes engedélyezés mellett döntenek, annak méltányos, 
egyértelmű és átlátható kritériumokon kell alapulnia. A létrejött rendszernek működőképesnek 
és gyorsnak kell lennie, és nem szabad a betegek szempontjából tarthatatlanul hosszú 
várakozási idők kialakulásához vezetnie („indokolatlan késedelem”).

Módosítás 491
Bill Newton Dunn

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 arra 
korlátozódik, ami az ilyen hatás 
elkerüléséhez szükséges és azzal arányos, 
és nem jelenthet önkényes 
megkülönböztetést. Jelen irányelv 
feltételezi, hogy a betegeknek joguk van 
arra, hogy határokon átnyúló 
egészségügyi ellátást válasszanak.  Az 
előzetes engedélyezés követelménye a 
kivétel, nem pedig a szabály. A határokon 
átnyúló egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételét fontolgató betegeknek 
tájékoztatniuk kell a nemzeti egészségügyi 
szervet arra az esetre, ha korlátozások 
lennének érvényben. A határokon átnyúló 
egészségügyi szolgáltatást igénylő egyedi 
esetek vagy kisszámú beteg valószínűleg 
nem veszélyeztetik a nemzeti egészségügyi 
ellátó rendszerek megfelelő működését és 
finanszírozását. A tagállamoknak 
nyilvánossá kell tenniük az előzetes 
engedélyezésre vonatkozó kritériumaikat, 
és egyértelműen különbséget kell tenniük 
az orvosi, igazgatási és pénzügyi tényezők 
között.

Or. en

Indokolás

Az irányelvtervezet előzetes engedélyezéssel kapcsolatos korábbi módosításai csak azzal a 
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kérdéssel foglalkoztak, hogy az állam kizárólag stratégiai érdekek veszélyeztetésekor, nem 
pedig eseti alapon lépjen közbe. Mivel a visszatérítés az államilag jóváhagyott kezelések 
költségeire korlátozódik, a rutinszerű előzetes engedélyezés további szükségtelen terhet 
jelentene az erőforrások szempontjából, és potenciálisan veszélyeztetné a betegeket is. A 
betegek egyértelmű tájékoztatása érdekében ez a módosítás a tagállamok számára nyújtott 
kulcsfontosságú biztosítékoknak megfelelő egyértelmű minimumnormát ír elő.

Módosítás 492
John Bowis

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 arra 
korlátozódik, ami az ilyen hatás 
elkerüléséhez szükséges és azzal arányos, 
és nem jelenthet önkényes 
megkülönböztetést, illetve nem 
akadályozza a személyek szabad mozgását.
A biztosítás helye szerinti tagállamban 
érvényes beutalási eljárások 
függvényében a ritka betegségben 
szenvedő betegek számára előzetes 
engedélyezés nélkül biztosítani kell azt a 
jogot, hogy megválasszák, hol kívánnak 
egészségügyi ellátásban részesülni.

Or. en

Módosítás 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Amennyiben az előzetes engedélyezést 
kérelmezték és megadták, a biztosítás 
helye szerinti tagállam biztosítja, hogy a 
betegnek csak azon költségeket kelljen 
előre kifizetnie, amelyeket akkor is ki 
kellene ilyen formában fizetnie, ha a 
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biztosítás szerinti tagállam egészségügyi 
rendszerében részesülne ellátásban. A 
tagállamoknak törekedniük kell arra, 
hogy a pénzeszközöket közvetlenül a 
finanszírozók és a szolgáltatók között 
utalják át bármely más költség 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 494
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az előzetes engedélyezési rendszernek 
és a betegek határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásra vonatkozó joga 
bármilyen korlátozásának nem szabad 
általánosnak lennie, hanem minden egyes 
esetben meghatározott kezelési 
módszerekre kell vonatkoznia.

Or. sv

Indokolás

Annak könnyebb meghatározására, hogy melyik előzetes engedélyezés felel meg a 8. cikk (3a) 
és/vagy (3b) bekezdésének, lényeges annak pontosítása, hogy mely kezelések esetén van 
szükség előzetes engedélyezésre. Ez növeli a jogbiztonságot, és csökkenti a 
félreértelmezéseket. Ez elsősorban a tagállamok számára hasznos, hiszen így elkerülik a 
jövőbeni jogvitákat, és világosabban tudják tájékoztatni a polgáraikat. 
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Módosítás 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállam a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszi a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban bevezetett 
előzetes engedélyezési rendszerekre 
vonatkozó releváns információkat.

5. A biztosítás helye szerinti tagállam a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi 
a kórházak és a szakirányú egészségügyi 
szolgáltatások jegyzékét és a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban bevezetett 
előzetes engedélyezési rendszerekre 
vonatkozó releváns információkat.

Or. es

Módosítás 496
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállam a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszi a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban bevezetett 
előzetes engedélyezési rendszerekre 
vonatkozó releváns információkat.

5. A tagállam a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszi a (1) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban bevezetett 
előzetes engedélyezési rendszerekre 
vonatkozó releváns információkat.

Or. nl

Indokolás

Lásd a 8. cikk (1) bekezdéséhez kapcsolódó módosítás indokolását.
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Módosítás 497
Gyula Hegyi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben a biztosítás helye 
szerinti tagállamban nemzeti jogszabály 
az egészségügyi szolgáltatás 
finanszírozását ahhoz köti, hogy a 
biztosítási jogviszonyban álló beteg az 
egészségügyi szolgáltatást 
közfinanszírozott egészségügyi 
szolgáltatónál vegye igénybe, akkor a 
biztosítás helye szerinti tagállam csak az 
ellátás helye szerinti tagállamban nyújtott 
azon ellátás költségeit köteles megtéríteni, 
amely ellátást a beteg az ellátás helye 
szerinti tagállamban biztosítottakkal 
azonos feltételekkel vett igénybe.

Or. hu

Indokolás

A más tagállamban egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő biztosítottak az ellátás helye 
szerinti tagállamban magánszolgáltatóknál igénybe vett olyan ellátások megtérítését kérhetik 
a biztosítás helye szerinti tagállamtól, amely ellátások megtérítésére a biztosítás helye szerinti 
tagállamban a biztosítottak nem jogosultak.

Módosítás 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az egyetemes állami egészségügyi 
rendszerrel rendelkező tagállamokban a 
rendszert használni kívánó betegek 
választási szabadsága tekintetében a 
kezelés helye szerinti tagállamban 
érvényes szabályozási és eljárási keret az 
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irányadó, tekintettel arra, hogy biztosítani 
kell azt, hogy nem áll fenn a más 
tagállamokból érkező betegeknek kedvező 
pozitív megkülönböztetés. 

Or. es

Indokolás

Egy adott tagállamban kezelt valamennyi beteget ugyanolyan jogok illetnek még, és 
ugyanazon jogi keret vonatkozik rájuk.

Módosítás 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Amennyiben egy biztosított személy 
kérelmezi, hogy egészségügyi ellátást 
vehessen igénybe egy másik tagállamban, 
a biztosítás helye szerinti tagállamnak 
meg kell győződnie arról, hogy 
betartották-e a 883/2004/EK rendeletben 
előírt feltételeket, és ha igen, a rendelet 
értelmében meg kell adnia az előzetes 
engedélyt.

Or. es

Indokolás

Új (5) bekezdés, összhangban az ezen cikk (2) bekezdését törlő módosítással. Az irányelvre 
irányuló javaslat ellentétes a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó 
meglévő rendelettel. Az irányelvek és rendeletek közötti átfedések eredményeként a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás vonatkozásában két párhuzamos rendszer jön létre, melyek közül 
a betegek választhatnának. A javaslat tehát jogbizonytalanságot teremt.
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Módosítás 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. Az alapvető közérdekkel kapcsolatos 
megfontolások tekintetében a 
tagállamoknak az előzetes engedélyezés 
elutasításának kritériumait előzetesen és 
átlátható módon kell meghatározniuk.

Or. es

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat egyenlőtlenségekhez vezethet az egyes betegeknek nyújtott 
kezelések terén. Néhány tagállam úgy szervezte meg egészségügyi szolgáltatásait, hogy nem 
ismeri el a visszatérítéshez való jogot olyan ellátás tekintetében, amelyet a saját rendszerén 
kívül terveznek be. Az ilyen jogosultságnak egy kisebbség számára történő bevezetése 
egyenlőtlenségeket hozna létre a betegek nagy többségéhez képest. A jogosultság összes 
betegre történő kiterjesztése pedig azt jelentené, hogy őket történelmileg jellemző alapoktól 
nagyon eltérő alapokon kellene a tagállamok egészségügyi rendszereit újjászervezni. Itt 
olyan kérdésről van szó, amely kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Módosítás 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A tagállam minden körülmények 
között megtagadhatja az előzetes engedély 
megadását, amennyiben figyelembe véve 
az érintett személy aktuális egészségi 
állapotát és betegségének valószínűsíthető 
alakulását, orvosilag indokolt határidőn 
belül ugyanaz a kezelés saját területén is 
biztosítható. 
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Or. es

Indokolás

Új (7) bekezdés, amely figyelembe veszi a (2) bekezdés törlését. A javaslat szerint a nemzeti 
egészségügyi hatóságok felelnek (az előzetes engedélyezés révén) azért, hogy a polgárok 
számára egészségügyi szakemberek nyújtsanak egészségügyi ellátást, megfelelő minőségi és 
biztonsági normáknak megfelelő egészségügyi központokban. A szükségtelen kezelések 
elkerülése érdekében a más tagállamokban végzett kezelésre vonatkozó döntéseket meg kell 
hagyni az egészségügyi szakemberek kezében.

Módosítás 502
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az előzetes engedélyezési rendszer 
nem alkalmazható azonnali beavatkozást 
igénylő akut megbetegedés és vészhelyzet 
esetén. Emellett az egyik kórházból egy 
másik tagállamban lévő másik kórházba 
való átszállítás esetében is le kell mondani 
az előzetes engedélyezésre vonatkozó 
követelményéről.

Or. de

Indokolás

Akut esetekben az előzetes engedélyezés nem keresztülvihető. A vészhelyzeteket külön kell 
kezelni, mivel ezekben az esetekben az előzetes engedély nem szerezhető be. Hasonlóképpen, 
kórházban fekvő betegek esetében általában nem lehet megvárni a költségek megfizetését.
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Módosítás 503
Claude Turmes, Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv 5. cikke rögzíti a kezelés helye szerinti tagállamok hatáskörét a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás esetében. Jóllehet a betegek áramlásának a biztosítás helye 
szerinti tagállamok általi irányításának eszközeit máshol tárgyalja (a 8. cikkben), az irányelv 
nem rendelkezik a kezelés helye szerinti tagállam lehetőségeiről arra az esetre, ha a betegek 
olyan jelentős számban áramlanának be, ami veszélyeztetheti saját egészségügyi rendszerüket 
és saját feladataik ellátásának lehetőségét az egészségügyi ellátás terén.
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Módosítás 504
Jules Maaten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A ritka betegségben szenvedő betegek 
nem esnek előzetes engedélyezési 
kötelezettség hatálya alá.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a nemzeti szinten meglévő ismeret és szakértelem világszerte tapasztalható 
hiányára, el kellene ismerni a ritka betegségekben szenvedő diagnosztizált vagy nem 
diagnosztizált betegek jogát ahhoz, hogy előzetes engedélyezés nélkül megválasszák, hol 
vásárolják meg az egészségügyi ellátást. El kell ismerni azt a jogukat is, hogy a származás 
szerinti ország közvetlenül kifizesse gyakran költséges ellátásuk teljes költségét az ellátás 
helye szerinti országnak (anélkül, hogy a betegeknek előre kellene fizetniük), még akkor is –
sőt, különösen akkor –, ha az általuk igényelt ellátás nem létezik a biztosítás helye szerinti 
országban, mivel gyakran éppen ezért kell külföldre menniük.

Módosítás 505
Jules Maaten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Azon betegek, akik a biztosítás helye 
szerinti tagállamukban valamely orvosi 
kezelés várólistáján szerepelnek, és sürgős 
ellátást igényelnek, nem esnek előzetes 
engedélyezési kötelezettség hatálya alá. 

Or. en

Indokolás

Azoknak a betegeknek, akik hazájukban várólistán szerepelnek, és sürgős ellátásra van 
szükségük, jogot kell kapniuk arra, hogy megfelelő időben történő kezelést keressenek egy 
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másik tagállamban anélkül, hogy előzetes engedélyezésre köteleznék őket. El kell ismerni azt 
a jogukat is, hogy a származás szerinti ország közvetlenül kifizesse gyakran költséges 
ellátásuk teljes költségét az ellátás helye szerinti országnak (anélkül, hogy a betegeknek előre 
kellene fizetniük).

Módosítás 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Szakorvosi egészségügyi ellátás a 

kiválósági központokat alkotó 
kórházakban

(1) A Bizottság és a tagállamok 
tevékenységeik összehangolására 
ösztönzik a kiválósági központokat alkotó 
kórházakat, nem utolsósorban azzal a 
céllal, hogy adatbankot hozzanak létre a 
betegek számára a kezelések 
elérhetőségéről ezekben a kórházakban, 
és segítenek létrehozni a szakmai 
párbeszédhez, az információcseréhez, a 
fejlett technológiájú eszközök rotációs 
elven alapuló használatához és a betegek 
kezelésére vonatkozó helyes gyakorlatok 
átadásához szükséges hálózatokat. 
(2) A tagállamok kijelölik a betegek 
betegségeinek és szakorvosi egészségügyi 
ellátásuk szükségességének 
megállapításával, valamint a beteg 
állandó lakóhelyéül szolgáló tagállamtól 
eltérő tagállamban található kiválósági 
központban történő kezeléséhez szükséges 
előzetes engedélyek listájának 
összeállításával megbízott nemzeti 
szerveket. A nemzeti szervek szorosan 
együttműködnek az esetlegesen meglévő 
megfelelő regionális és helyi szervekkel. 
Ezt követően az érintett központ helye 
szerinti tagállam biztosítja az előzetes 
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engedélyt kapott kezelés finanszírozásához 
szükséges pénzeszközöket.

Or. it

Indokolás

A kiválósági központokat alkotó kórházak létrehozásához és tevékenységeik koordinálásához 
szabályozásra és ösztönzésre van szükség. 

Módosítás 507
Jules Maaten

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Európai ombudsman

A betegek előzetes engedélyezésre, a 
kezelés minőségére és a kifizetésekre 
vonatkozó panaszaival európai 
ombudsman foglalkozik.

Or. en

Indokolás

Indokolt, hogy a betegek európai szinten adhassanak hangot panaszaiknak olyan fontos 
kérdésekben, mint az előzetes engedélyezés, a kezelés minősége és a kifizetés.

Módosítás 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra 

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra 
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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 
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.

vonatkozó, a 8. cikk (2) 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 
alapulnak, melyek szükségesek és 
arányosak az elérendő célkitűzés 
tekintetében. 

(2) Az ilyen eljárási rendszereknek 
könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és 
biztosítaniuk kell, hogy a kérelmeket 
objektívan és elfogulatlanul dolgozzák fel a 
tagállam által meghatározott, előzetesen 
nyilvánosságra hozott határidőn belül.  

(2) Az ilyen eljárási rendszereknek 
könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és 
biztosítaniuk kell, hogy a kérelmeket 
objektívan és elfogulatlanul dolgozzák fel a 
tagállam által meghatározott, előzetesen 
nyilvánosságra hozott határidőn belül. 

(3) A tagállamoknak a 8. cikk (3)
bekezdésében említett előzetes 
engedélyezés elutasításának kritériumait 
előzetesen és átlátható módon kell 
meghatározniuk.

(3) A tagállamoknak a 8. cikk (2)
bekezdésében említett előzetes 
engedélyezés elutasításának kritériumait 
előzetesen és átlátható módon kell 
meghatározniuk.

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

(4) A tagállamok a más tagállamban 
igénybe venni kívánt egészségügyi 
ellátásra vonatkozó kérelem feldolgozása 
határidejének megállapításakor és e 
kérelmek elbírálásakor a következőket 
veszik figyelembe:

a) az adott egészségügyi állapot; a) az adott egészségügyi állapot;
b) a beteg által elszenvedett fájdalom 
mértéke; 

b) a beteg által elszenvedett fájdalom 
mértéke;  

c) a beteg akadályoztatásának foka, 
valamint  

c) a beteg akadályoztatásának foka, 
valamint  

d) a beteg arra irányuló képessége, hogy 
szakmai tevékenységet folytasson.

d) a beteg arra irányuló képessége, hogy 
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szakmai tevékenységet folytasson.
(5) A tagállamok biztosítják, hogy a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra vonatkozó adminisztratív 
határozatokat adminisztratív 
felülvizsgálatnak vetik alá, és képesek 
bírósági eljárásokon is helytállni, beleértve 
az időközi intézkedésekre vonatkozó 
rendelkezéseket.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra vonatkozó adminisztratív 
határozatokat vagy orvosi döntéseket
lehetőség szerint orvosi szakvéleményen 
alapuló adminisztratív felülvizsgálatnak 
vetik alá, és képesek bírósági eljárásokon is 
helytállni, beleértve az időközi 
intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket.

Or. fr

Indokolás

A 1408/71 rendelet elsőbbségének elvét a 8. cikk (3) bekezdése mondja ki. Biztosítani kell, 
hogy a cikk összhangban legyen a 8. cikkhez benyújtott módosításokkal.

Az adminisztratív felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumokat meg kell határozni.

Módosítás 509
Gyula Hegyi

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 alapulnak, 
melyek szükségesek és arányosak az 
elérendő célkitűzés tekintetében. A 
biztosított személy a 3. cikk (1) 
bekezdésének f) pontjában említett, a 

törölve
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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.

Or. hu

Indokolás

Úgy véljük, hogy az engedélyezési kérelmek visszautasítására vonatkozó tilalom kérdését a 
1408/71/EK rendelet idézett cikkei megfelelően szabályozzák; ezek további részletezése itt 
felesleges, sőt, inkább növeli a Bizottság által (egy irányelvtervezetben és a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendeletekben) bevezetni kívánt két különálló 
engedélyezési eljárást körülvevő bizonytalanságot. A 3. cikknek kell meghatároznia a két 
eszköz közötti viszonyt.

Módosítás 510
Kartika Tamara Liotard

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 
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 

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra 
vonatkozó, a 1408/71/EK rendelet 22. 
cikke (1) bekezdésének c) pontjában és 22. 
cikke (2) bekezdésében említett előzetes 
engedélyezéshez kapcsolódó 
adminisztratív eljárások, a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán felmerülő költségek 
fedezete, illetve a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett más feltételek és formalitások 
objektív, megkülönböztetéstől mentes 
kritériumokon alapulnak. A biztosított 
személy a 3. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában említett, a szociális biztonsági 
rendszerek összehangolásáról szóló 
rendeletekkel összhangban minden olyan 
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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.

esetben megkapja az engedélyt, ha az 
1408/71/EK rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában és 22. cikkének 
(2) bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek.

Or. en

Indokolás

Az EK-Szerződés 152. cikke értelmében a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik annak 
eldöntése, hogy miként szervezik és finanszírozzák egészségügyi rendszereiket, és ez magában 
foglalja azt a hatáskört is, hogy a külföldi kezelésre vonatkozó előzetes engedélyezési 
rendszereket hozzanak létre az Európai Bíróság esetjogának tiszteletben tartása mellett. 
Ismételjük, a Bizottságnak az előzetes engedélyezési rendszerekre vonatkozó javaslata jóval 
túlmegy az Európai Bíróság esetjogán, és azt ugyanúgy el kell utasítani.

Módosítás 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
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 

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra 
vonatkozó, a 8. cikk (2) bekezdésében 
említett előzetes engedélyezéshez 
kapcsolódó adminisztratív eljárások, a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán felmerülő költségek 
kiegyenlítése, 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. 
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megkapja az engedélyt, ha az 1408/71/EK 
rendelet 22. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjában és 22. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek.

Or. es

Indokolás

E módosítás célja, hogy tisztább jogi helyzetet teremtsen az irányelv és a rendelet között.

Módosítás 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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 
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.

(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 
alapulnak, melyek szükségesek és 
arányosak az elérendő célkitűzés 
tekintetében. A 883/2004/EK rendelet 
hatálybalépésének 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/EK 
rendelet 22. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjában és 22. cikkének (2) 
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bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek. A 883/2004/EK rendelet 
hatálybalépésének időpontjától kezdve 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 a 
883/2004/EK rendelet 20. cikkében 
meghatározott feltételek teljesülnek.

Or. nl

Módosítás 513
Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok korlátozhatják a 
szolgáltatóválasztást vagy más olyan 
tervezési intézkedéseket alkalmazhatnak 
belföldön, mint például a közpénzek 
egészségügyi ellátásban történő 
felhasználására vonatkozó feltételek, 
kritériumok, valamint a szabályozási és 
adminisztratív formalitások. Ezt a 
határokon átnyúló nem kórházi 
egészségügyi ellátás esetében is 
megtehetik, amennyiben tiszteletben 
tartják a belső piaci szabadságokat és 
amennyiben a nem kórházi egészségügyi 
ellátás minden ilyen korlátozása 
szükséges, arányos és 
megkülönböztetéstől mentes.

Or. sv

Indokolás

 Tekintettel arra, hogy az egészségügyi ellátás a tagállamok hatáskörébe tartozik, fontos, 
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hogy az irányelv elismerje azon jogukat, hogy megválaszthassák az ellátás típusát, az ellátás 
formáját és azt, hogy mit finanszírozzanak közpénzből. A szabályozás nem lehet 
diszkriminatív, és a kritériumoknak világosnak és előre ismertnek kell lenniük.

Módosítás 514
Colm Burke

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ilyen eljárási rendszereknek 
könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és 
biztosítaniuk kell, hogy a kérelmeket 
objektívan és elfogulatlanul dolgozzák fel 
a tagállam által meghatározott, előzetesen 
nyilvánosságra hozott határidőn belül. 

(2) Az ilyen eljárási rendszereknek 
könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és 
biztosítaniuk kell, hogy a kérelmeket 
objektívan és elfogulatlanul dolgozzák fel, 
tizenöt naptári napnál nem hosszabb 
határidőn belül.

Or. en

Indokolás

Nem indokolt, hogy a betegek kérelmeik feldolgozása során indokolatlan adminisztratív 
késedelmet szenvedjenek.  Ezért fontos annak biztosítása, hogy általánosan betartandó, 
egyértelmű határidők meghatározása révén kiküszöböljük e késedelmet.

Módosítás 515
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ilyen eljárási rendszereknek 
könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és 
biztosítaniuk kell, hogy a kérelmeket 
objektívan és elfogulatlanul dolgozzák fel a 
tagállam által meghatározott, előzetesen 
nyilvánosságra hozott határidőn belül.

(2) Az ilyen eljárási rendszereknek 
könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és 
biztosítaniuk kell, hogy a kérelmeket 
objektívan és elfogulatlanul dolgozzák fel a 
tagállam által meghatározott, előzetesen 
nyilvánosságra hozott, ésszerű határidőn 
belül. Az ilyen kérelmek kezelése során 
figyelembe kell venni a sürgősséget és az 
egyéni körülményeket.
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Or. en

Módosítás 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ilyen eljárási rendszereknek 
könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és 
biztosítaniuk kell, hogy a kérelmeket 
objektívan és elfogulatlanul dolgozzák fel a 
tagállam által meghatározott, előzetesen 
nyilvánosságra hozott határidőn belül. 

(2) Az ilyen eljárási rendszereknek 
könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és 
biztosítaniuk kell, hogy a kérelmeket 
objektívan és elfogulatlanul dolgozzák fel a 
tagállam által meghatározott, előzetesen 
nyilvánosságra hozott időhatárokon belül. 
A kérelmeknek figyelembe kell venniük a 
sürgősséget és az egyéni körülményeket. 

Or. es

Indokolás 

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Módosítás 517
Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben valamely tagállamban 
olyan szabályozás van érvényben, amely 
szerint a tevékenységeit részben 
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magánbiztosítás által finanszírozó 
magánszolgáltató által nyújtott kezelést 
közpénzből nem finanszírozzák, a 
tagállamok határozhatnak úgy, hogy e 
szabályozás a határokon átnyúló ellátásra 
is alkalmazandó, annak érdekében, hogy 
elkerüljék az egészségügyi szolgáltatókkal 
szembeni, székhely szerinti tagállam 
alapján történő hátrányos 
megkülönböztetést.

Or. sv

Indokolás

 Tekintettel arra, hogy az egészségügyi ellátás a tagállamok hatáskörébe tartozik, fontos, 
hogy az irányelv elismerje azon jogukat, hogy megválaszthassák az ellátás típusát, az ellátás 
formáját és azt, hogy mit finanszírozzanak közpénzből. A szabályozás nem lehet 
diszkriminatív, és a kritériumoknak világosnak és előre ismertnek kell lenniük.

Módosítás 518
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamoknak a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett előzetes 
engedélyezés elutasításának kritériumait 
előzetesen és átlátható módon kell 
meghatározniuk.

törölve

Or. de
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Módosítás 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamoknak a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett előzetes 
engedélyezés elutasításának kritériumait 
előzetesen és átlátható módon kell 
meghatározniuk.

törölve

Or. es

Indokolás

Ez a bekezdés bekerült a 8. cikkhez benyújtott módosításba (az új (5a) bekezdésbe), ezért 
feleslegesként törölni kell.

Módosítás 520
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamoknak a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett előzetes 
engedélyezés elutasításának kritériumait 
előzetesen és átlátható módon kell 
meghatározniuk.

(3) A tagállamoknak a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett előzetes 
engedélyezés elutasításának és/vagy az 
előzetes engedélyezés alóli kivételek
kritériumait előzetesen és átlátható módon 
kell meghatározniuk.

Or. nl
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Módosítás 521
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamoknak a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett előzetes 
engedélyezés elutasításának kritériumait 
előzetesen és átlátható módon kell 
meghatározniuk.

(3) A tagállamoknak az előzetes 
engedélyezés elutasításának kritériumait 
előzetesen és átlátható módon kell 
meghatározniuk.

Or. en

Indokolás

Az EK-Szerződés 152. cikke értelmében a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik annak 
eldöntése, hogy miként szervezik és finanszírozzák egészségügyi rendszereiket, és ez magában 
foglalja azt a hatáskört is, hogy a külföldi kezelésre vonatkozó előzetes engedélyezési 
rendszereket hozzanak létre az Európai Bíróság esetjogának tiszteletben tartása mellett. 
Ismételjük, a Bizottságnak az előzetes engedélyezési rendszerekre vonatkozó javaslata jóval 
túlmegy az Európai Bíróság esetjogán, és azt ugyanúgy el kell utasítani.

Módosítás 522
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az előzetes engedélyt minden esetben 
meg kell adni, amennyiben az érintett 
személy számára a kérdéses kezelést a 
biztosítás helye szerinti tagállamban az 
orvosilag indokolt határidőn belül nem 
tudják biztosítani, figyelembe véve a 
személy aktuális egészségi állapotát és 
betegségének várható lefolyását.

Or. en
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Indokolás

Az „indokolatlan késedelem” elvét bele kell foglalni az irányelvbe, mivel az az esetjog szerves 
része. Az elvet a 883/2004/EK rendelet (a 22. cikk (2) bekezdése) szövegével összhangban kell 
megfogalmazni, tehát indokolatlan késedelem esetén az előzetes engedélyt meg kell adni. Ha 
az irányelvben és a rendeletben azonos kritériumok szerepelnek, egyszerűbbé válik a két 
rendszer koordinálása és alkalmazása, és nagyobb a jogbiztonság.

Módosítás 523
John Bowis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok felajánlhatnak a 
betegeknek egy önkéntes előzetes értesítési 
rendszert, amelyben a beteg egy olyan 
utalványt kap, amelyen feltüntetésre kerül 
a maximálisan visszatéríthető összeg. Az 
utalványt ezt követően el lehet vinni a 
kezelést végző kórházba, majd a biztosítás 
helye szerinti tagállam közvetlenül 
gondoskodik a visszatérítésről.

Or. en

Módosítás 524
Riitta Myller

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok felajánlhatnak a 
betegeknek egy önkéntes előzetes 
engedélyezési rendszert, amelyben a beteg 
egy olyan utalványt kap, amely feltünteti a 
visszatérítésre jogosult kezeléseket és azok 
tényleges költségét. Az utalvány 
beváltható a kezelést végző kórházban, és 
később a biztosítás helye szerinti tagállam 
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közvetlenül gondoskodik a visszatérítésről.

Or. fi

Módosítás 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A biztosítás helye szerinti tagállamok 
biztosítják, hogy a külföldi egészségügyi 
ellátás igénybevételére előzetes engedélyt 
kapott betegeknek csak a biztosítás helye 
szerinti tagállamban előírtakkal 
megegyező mértékű előzetes kifizetést 
vagy önrészt kelljen teljesíteniük a kezelés 
helye szerinti tagállam egészségügyi 
ellátórendszerei és/vagy szolgáltatói felé.

Or. en

Indokolás

A tagállamok kötelesek elősegíteni a betegek mobilitását a megfelelő esetekben, továbbá 
biztosítani a külföldi egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést. Ezért meg kell 
szüntetniük az egészségügyi ellátás külföldön történő igénybevételét gátló minden akadályt, 
mint például a kezelés helye szerinti tagállam egészségügyi ellátórendszere vagy szolgáltatói 
felé fennálló előzetes vagy önrészfizetési kötelezettséget.

Módosítás 526
Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok felajánlhatnak a 
betegeknek egy olyan önkéntes előzetes 
engedélyezési rendszert, amelyben a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
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közvetlenül fizet egy másik tagállam 
egészségügyi szolgáltatójának.

Or. sv

Indokolás

A betegek egy másik tagállamban történő kezelése nem függhet attól, hogy a betegek 
megengedhetik-e maguknak a költségeket. Ezért szükség van a tagállamok és a szolgáltatók 
közötti közvetlen elszámolás rendszerére.

Módosítás 527
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) az adott egészségügyi állapot;
b) a beteg által elszenvedett fájdalom 
mértéke;
c) a beteg akadályoztatásának foka, 
valamint
d) a beteg arra irányuló képessége, hogy 
szakmai tevékenységet folytasson.

Or. en
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Módosítás 528
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) az adott egészségügyi állapot;
b) a beteg által elszenvedett fájdalom 
mértéke;
c)a beteg akadályoztatásának foka, 
valamint
d) a beteg arra irányuló képessége, hogy 
szakmai tevékenységet folytasson.

Or. de

Módosítás 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) az adott egészségügyi állapot; 

b) a beteg által elszenvedett fájdalom 
mértéke; 

c) a beteg akadályoztatásának foka, 
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valamint 

d) a beteg arra irányuló képessége, hogy 
szakmai tevékenységet folytasson.

Or. es

Indokolás

A 9. cikk (2) bekezdésének módosításával való összhang érdekében.

Módosítás 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamok a sorrendiség és a 
szükséglet elvével összhangban a más 
tagállamban igénybe venni kívánt 
egészségügyi ellátásra vonatkozó kérelem 
feldolgozása határidejének 
megállapításakor a következőket veszik 
figyelembe:

Or. da

Indokolás

A módosítás célja, hogy egyértelművé tegye, hogy az 1. cikk módosításával összhangban a 
sorrendiség és a szükséglet alapelvét kell alkalmazni.

Módosítás 531
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a más tagállamban (4) A tagállamok a más tagállamban 
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igénybe venni kívánt egészségügyi 
ellátásra vonatkozó kérelem feldolgozása 
határidejének megállapításakor a 
következőket veszik figyelembe:

igénybe venni kívánt egészségügyi 
ellátásra vonatkozó kérelem feldolgozása 
határidejének megállapításakor és e 
kérelmek elbírálásakor a következőket 
veszik figyelembe:

Or. fr

Módosítás 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamok a más tagállamban 
igénybe venni kívánt egészségügyi 
ellátásra vonatkozó kérelem feldolgozása 
határidejének megállapításakor a 
következőket veszik figyelembe, és ezek 
mérésre szolgáló kritériumokat 
határoznak meg:

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi állapot, a fájdalom mértéke, a szakmai tevékenység elvégzésére való 
képtelenség vagy képesség jellege figyelembe vételekor a tagállamoknak a határidőket, 
amennyire lehetséges, a betegek által előzetesen ismert kritériumok alapján kell 
meghatározniuk.

Módosítás 533
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott egészségügyi állapot; a) az adott egészségügyi állapot és 
szociális körülmények;
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Or. nl

Módosítás 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kezelés sürgőssége;

Or. en

Indokolás

Noha sok egészségügyi állapot nem jár feltétlenül fájdalommal, mégis sürgős kezelést 
igényelhet.

Módosítás 535
Urszula Krupa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kezelés elvégzésének lehetősége a 
lakóhely szerinti országban, a betegnek 
okozott kár nélkül, 

Or. pl

Indokolás

Noha minden tagállamnak mindenekelőtt a saját területén történő kezelést kell biztosítaniuk, 
minden esetben tájékoztatást kell adniuk határozataikról és ezek megfellebbezésének 
módjairól.
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Módosítás 536
Iles Braghetto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az egészségügyi szolgáltató hivatalos 
akkreditációja.

Or. it

Indokolás

Az akkreditáció az egyik kulcsfontosságú megfontolandó tényező azok számára, akik a 
biztosításuk helye szerinti országon kívül szakirányú szolgáltatók által kínált egészségügyi 
ellátást kívánnak igénybe venni.

Módosítás 537
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden esetben 
tájékoztatást adnak a határozatok elleni 
fellebbezés módjáról.

Or. pl

Indokolás

Noha minden tagállamnak mindenekelőtt a saját területén történő kezelést kell biztosítaniuk, 
minden esetben tájékoztatást kell adniuk határozataikról és ezek megfellebbezésének 
módjairól.
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Módosítás 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Tekintettel azokra a nehézségekre, 
amelyeket egyes közegészségügyi 
rendszerek számára a szolgáltatások és 
kezelések valamennyi formája pontos 
költségének megállapítása okoz, ezen 
irányelv elfogadásától számított négyéves 
időszak indul a költségek értékelése és a 
kínált szolgáltatások körének 
összehasonlítása céljából, kellőképpen 
figyelembe véve az egyes tagállamok 
közötti jelentős eltéréseket. 

Or. es

Indokolás

Azon nagyszámú tagállamokban, amelyek (a gyógyszerekre is kiterjedő) ingyenes és 
egyetemes egészségügyi rendszerekkel rendelkeznek, a kormányoknak a befizetések 
befogadására szolgáló párhuzamos rendszert kell létrehozniuk.

Módosítás 539
Claude Turmes, Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az előzetes engedélyezés kérelmezési 
rendszerének az adott tagállam 
egészségügyi rendszerének megfelelő 
igazgatási szintjén kell rendelkezésre 
állniuk, és a betegek számára 
hozzáférhetőnek és átláthatónak kell 
lenniük. Az előzetes engedélyezésre 
irányuló kérelmekkel és az azok 
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elutasításával kapcsolatos szabályoknak a 
kérelem benyújtása előtt rendelkezésre 
kell állniuk, annak érdekében, hogy a 
kérelmek benyújtása tisztességes és 
átlátható módon történhessen.

Or. en

Indokolás

Fontos az előzetes engedélyezés kérelmezési rendszere hozzáférhetőségének garantálása.

Módosítás 540
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra vonatkozó adminisztratív 
határozatokat adminisztratív 
felülvizsgálatnak vetik alá, és képesek 
bírósági eljárásokon is helytállni, beleértve 
az időközi intézkedésekre vonatkozó 
rendelkezéseket.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra vonatkozó adminisztratív 
határozatokat vagy orvosi döntéseket
egyedileg orvosi véleményezésnek vagy
adminisztratív felülvizsgálatnak vetik alá, 
és képesek bírósági eljárásokon is 
helytállni, beleértve az időközi 
intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket. 

Or. fr

Módosítás 541
Maria Berger

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra vonatkozó adminisztratív 
határozatokat adminisztratív 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra vonatkozó adminisztratív 
határozatokat, különösen a 8. cikk (3) 
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felülvizsgálatnak vetik alá, és képesek 
bírósági eljárásokon is helytállni, beleértve 
az időközi intézkedésekre vonatkozó 
rendelkezéseket.

bekezdésében említett előzetes 
engedélyezés elutasítását adminisztratív 
felülvizsgálatnak vetik alá, és képesek 
bírósági eljárásokon is helytállni, beleértve 
az időközi intézkedésekre vonatkozó 
rendelkezéseket.

Or. de

Módosítás 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra vonatkozó adminisztratív 
határozatokat adminisztratív 
felülvizsgálatnak vetik alá, és képesek 
bírósági eljárásokon is helytállni, beleértve 
az időközi intézkedésekre vonatkozó 
rendelkezéseket.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra vonatkozó adminisztratív 
határozatokat adminisztratív 
felülvizsgálatnak vetik alá, és képesek 
bírósági eljárásokon is helytállni, beleértve
az időközi intézkedésekre vonatkozó 
rendelkezéseket. A tagállamok elősegítik a 
nemzetközi bíróságon kívüli vitarendezési 
rendszerek kialakítását a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás során 
felmerülő viták rendezésére.

Or. es

Indokolás

Javasoljuk, a szöveg kiegészítését egy bekezdéssel – amely eredetileg a 12. cikk (2) 
bekezdésének d) pontját alkotta –, mivel minden ilyen intézkedés a tagállamok és nem a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás területén működő nemzeti kapcsolattartók feladata.
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Módosítás 543
Bill Newton Dunn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A fellebbezési eljárásnak –
függetlenül a választott rendszertől – a 
célra alkalmasnak és mindenki számára 
hozzáférhetőnek, azaz nyitottnak, 
gyorsnak, olcsónak, függetlennek és 
használhatónak kell lennie azon beteg 
vagy sérült személyek számára, akik 
esetében nem feltétlenül az adott tagállam 
nyelve az első nyelv. A fellebbezésre 
vonatkozó döntések kritériumait 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Indokolás

Néhány jelenlegi fellebbezési eljárás túlságosan nagy terhet jelent, az Egyesült Királyságban, 
például, az egyetlen hivatalos fellebbviteli út a bírósági felülvizsgálat, amely lassú, költséges 
és fáradságos. A betegek egyértelmű tájékoztatása érdekében ez a módosítás a tagállamok 
számára nyújtott kulcsfontosságú biztosítékokkal összhangban lévő egyértelmű 
minimumnormát ír elő.

Módosítás 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok ösztönzik a betegek 
számára kórházi tartózkodásuk alatt 
nyújtott nyelvi segítséget és a kezelésekről 
történő tájékoztatást célzó intézkedéseket 
és projekteket.

Or. it
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Indokolás

Fontos, hogy a betegek értsék, hogyan zajlik kezelésük, nem utolsósorban azért, mert ez 
lehetőséget nyújt számukra, hogy tájékozottan adják hozzájárulásukat a számukra nyújtott 
kezeléshez.

Módosítás 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

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. A tájékoztatás különösen 
az alábbiakra terjed ki:

• a biztosítás helye szerinti tagállam 
egészségügyi rendszere által fedezett 
egészségügyi ellátások listája és a 
visszafizetések vagy kifizetések mértéke;
• a kezelés helye szerinti tagállamban 
alkalmazott minőségi és biztonsági 
követelmények;
• az igénybevett egészségügyi ellátások 
rendelkezésre állása, díjai, minőségi 
tanúsítványai és kockázatai, valamint a 
biztosítás felelősségvállalásának, illetve a 
személyes vagy kollektív védelem egyéb 
eszközeinek részletei, tekintettel a kezelés 
helye szerinti tagállam egészségügyi 
szolgáltatóinak szakmai 
felelősségvállalására;
• a kezelés helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai által elismert egészségügyi 
szolgáltatók listája;
• a betegek jogosultságai, a jogosultságok 
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hozzáférésének szabályai és ezen 
jogosultságok sérelme esetén a 
jogorvoslati és kártérítési rendszerek;
• a feltételek, többek között abban az 
esetben, ha az egy másik tagállamban 
nyújtott egészségügyi ellátás során a 
beteget kár éri.

A tagállamok biztosítják, hogy ez a 
tájékoztatás megfeleljen a 
közegészségügyi szempontoknak, továbbá 
pártatlan, összehasonlítható és teljes körű.

(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, 
és a 13. cikkben említett együttműködési 
mechanizmus alapján kell összegyűjteni. 

(3) A Bizottság a 18. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban egységes közösségi 
formátumot alakíthat ki az (1) bekezdésben 
említett előzetes tájékoztatás érdekében.

(3) A Bizottság a 18. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban egységes közösségi 
formátumot alakíthat ki az (1) bekezdésben 
említett előzetes tájékoztatás érdekében.

Or. fr

Indokolás

A betegek optimális mértékű biztonságának biztosítása érdekében az irányelvnek meg kell 
határoznia az orvosi kezelésre másik tagállamba utazó beteg számára nyújtott tájékoztatás 
minimumát. Az egészségügyi tájékoztatásra vonatkozó alapelveket is újra le kell fektetnie.

Módosítás 546
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy megfelelő mechanizmusok 

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy megfelelő mechanizmusok 
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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.

működnek annak érdekében, hogy a 
betegeket kérésre haladéktalanul 
tájékoztassák a más tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátás igénybevételéről –
beleértve a tájékoztatást a betegek 
jogosultságai megállapításának módjáról, 
az említett jogosultságok elérésére 
irányuló eljárásokról, valamint a 
fellebbezés és jogorvoslat rendszereiről, 
amennyiben a beteget megfosztják e 
jogosultságoktól –, az alkalmazandó 
kikötésekről és feltételekről, többek között 
abban az esetben, ha az egy másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
során a beteget kár éri. A tagállamok 
konzultációt folytatnak az érdekelt 
felekkel annak biztosítása érdekében, 
hogy a tájékoztatás egyértelmű és 
hozzáférhető legyen.

Or. en

Indokolás

A módosítás a pontosítást célozza az (1) és (2) bekezdés egyesítésével.  A tájékoztatás 
érthetőségének biztosítása érdekében fontos a betegek érdekképviseleti csoportjaival és más 
érintett felekkel folytatott konzultáció is.

Módosítás 547
Claude Turmes, Margrete Auken

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 

(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. A határokon átnyúló 
egészségügyi ellátással kapcsolatos 
tájékoztatás során egyértelmű különbséget 
kell tenni a betegek azon jogai, amelyek 
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során a beteget kár éri. ezen irányelv alapján illetik meg őket, és a 
betegek azon jogai között, amelyek a 3. 
cikk (1) bekezdésének f) pontjában 
említett, a szociális biztonsági rendszerek 
összehangolásáról szóló rendeletekből 
adódnak.

Or. en

Indokolás

Ha a beteg saját akaratából választotta a másik tagállamban történő kezelést, a 
jogorvoslatra, utógondozásra stb. vonatkozó jogai eltérnek a szociális biztonsági rendszerek 
összehangolásáról szóló rendelet által biztosított jogoktól, mivel a döntéshozatali eljárás 
különböző. Igen lényeges, hogy a lehetséges páciensek a legmesszebbmenőkig tisztában 
legyenek a felelősségek és kockázatok különböző elemeivel.

Módosítás 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
tagállamok állampolgárai számára 
nyújtott egészségügyi ellátásról, az 
alkalmazandó kikötésekről és feltételekről, 
többek között abban az esetben, ha a saját
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
során a beteget kár éri.

Or. es

Indokolás

Ez a cikk arra kötelezné a tagállamokat, hogy olyan információkat biztosítsanak, amelyek más 
tagállamok birtokában vannak, ami túlzott terhet róna az előbbiekre. Emellett ez a 
tájékoztatás csak akkor használható a nyilvánosság számára, ha az információkat 
folyamatosan frissítik, ami kivitelezhetetlen. Elegendő kellene, hogy legyen, ha minden 
tagállam a saját területén nyújtott egészségügyi ellátásról biztosított információkért lenne 
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felelős.

Módosítás 549
Frieda Brepoels

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 tagállamok 
biztosítják, hogy a tájékoztatás független, 
teljes körű és elfogulatlan legyen. 

Or. en

Indokolás

A megbízható információk alapján történő döntéshez a betegeknek joguk van a jó minőségű 
tájékoztatáshoz. 

Módosítás 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 

(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 
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kikötésekről és feltételekről, többek között 
abban az esetben, ha az egy másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
során a beteget kár éri.

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 során egyértelmű 
különbséget kell tenni a betegek azon 
jogai, amelyek ezen irányelv alapján 
illetik meg őket, és a betegek azon jogai 
között, amelyek a 3. cikk (1) bekezdésének 
f) pontjában említett, a szociális 
biztonsági rendszerek összehangolásáról 
szóló rendeletekből adódnak.

Or. nl

Módosítás 551
Dagmar Roth-Behrendt

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. Az illetékes nemzeti 
hatóságokkal a betegek tájékoztatása 
terén folytatott együttműködésbe a 
betegszervezetek is bevonhatók.

Or. en

Indokolás

A betegeknek nyújtott közvetlen tájékoztatás és az információk közvetlen terjesztése révén a 
betegszervezetek értékes támogatást nyújthatnak a folyamatban résztvevő illetékes nemzeti 
hatóságok számára.
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Módosítás 552
Linda McAvan

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 10. cikk (1) bekezdéséhez benyújtott azon korábbi módosításhoz 
kapcsolódik, amely az érthetőség érdekében összevonta a két bekezdést.

Módosítás 553
Evangelia Tzampazi

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 személyek számára 
hozzáférhető formátumban kell 
közzétenni azt, és információt kell 
tartalmaznia a betegek jogosultságairól, az 
említett jogosultságok elérésére irányuló 
eljárásokról, valamint a fellebbezés és 
jogorvoslat rendszereiről, amennyiben a 
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beteget megfosztják e jogosultságoktól.

Or. en

Indokolás

Minden információt olyan formában kell közölni, hogy a fogyatékkal élők is hozzáférhessenek, 
mivel csak e módon tudják gyakorolni a jogaikat.

Módosítás 554
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 18. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban egységes közösségi 
formátumot alakíthat ki az (1) 
bekezdésben említett előzetes tájékoztatás 
érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó tájékoztatásnak figyelembe kell vennie 
az egészségügyi ellátórendszerek irányítási módjában és szervezeti felépítésében az egyes 
tagállamok között mutatkozó különbségeket. Ezért az egységes közösségi formátum az elérni 
kívánt céllal ellentétes hatású lehet. 

Módosítás 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 18. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 

(3) A tagállamok a Bizottság segítségével
a 18. cikk (2) bekezdésében említett 
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összhangban egységes közösségi 
formátumot alakíthat ki az (1) bekezdésben 
említett előzetes tájékoztatás érdekében.

eljárással összhangban egységes közösségi 
formátumot alakíthat ki az (1) bekezdésben
említett előzetes tájékoztatás érdekében.

Or. es

Indokolás

Nem indokolt, hogy egy ilyen jellegű egységes közösségi formátum kialakítása a Bizottság 
ügye legyen, annak a tagállamok közötti megállapodás eredményeként kell létrejönnie, a 
Bizottság által nyújtott támogatás lehetőségével.

Módosítás 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság nyomon követi ezen 
irányelv végrehajtását, támogatja a magas 
minőségi szintű egészségügyi ellátási 
normák koordinálását és terjesztését célzó 
tevékenységeket.

Or. it

Indokolás

Fokozni kell a teljes Európára kiterjedő koordinációt a magas színvonalú kezelések 
lehetőségének az európai betegek számára történő biztosítása érdekében.
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