
AM\764262HU.doc PE418.360v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2008/0142(COD)

23.1.2009

MÓDOSÍTÁS:
557 - 706

Jelentéstervezet
John Bowis
(PE415.355v01-00)

a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok 
érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról

Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))



PE418.360v01-00 2/97 AM\764262HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\764262HU.doc 3/97 PE418.360v01-00

HU

Módosítás 557
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve

Egy másik tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátásra vonatkozó 

szabályok

(1) Ha az egészségügyi ellátást olyan 
tagállamban nyújtják, amely nem a beteg 
biztosítási helye szerinti tagállam, vagy 
nem az egészségügyi szolgáltató 
lakóhelye, nyilvántartás szerinti vagy 
letelepedési helye szerinti tagállam, az 
egészségügyi ellátást az 5. cikkel 
összhangban az ellátás helye szerinti 
tagállam jogszabályai szerint nyújtják.
(2) Ez a cikk nem alkalmazandó a 
szakmai képesítések elismerése 
tekintetében.

Or. hu

Indokolás

A 11. cikkben megfogalmazott elvvel, mely az ellátás helye szerinti tagállam szabályainak 
alkalmazandóságát írja elő a határon átnyúló elemet tartalmazó szolgáltatásnyújtás esetére, 
egyetértünk, ugyanakkor az 5. cikk ezt már szabályozza.

A 11. cikk (2) bekezdés a 2005/36/EK irányelv rendelkezéseinek, azaz a szakképesítést 
kibocsátó állam szabályainak alkalmazását írja elő a szakmai képesítések elismerése 
tekintetében, mely kérdés rendezése itt szükségtelen, mert a két irányelv viszonyát a 3. cikk 
rendezi.
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Módosítás 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv csak a határokon átnyúló együttműködést és a betegmobilitás eseteit, 
vagyis az egyes betegek által külföldön igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokat szbályozza;
ezért törölni kell az egészségügyi ellátás nyújtásának egyéb módjaira történő utalást.
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Módosítás 559
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
nemzeti kapcsolattartói

törölve

(1) A tagállamok a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás terén nemzeti 
kapcsolattartókat jelölnek ki, nevüket és 
elérhetőségüket pedig továbbítják a 
Bizottsághoz.
(2) A biztosítás helye szerinti tagállam 
nemzeti kapcsolattartója más illetékes 
nemzeti hatóságokkal és más tagállamok, 
elsősorban az ellátás helye szerinti 
tagállam kapcsolattartóival és a 
Bizottsággal szoros együttműködésben az 
alábbiakért felelős:
a) információk biztosítása és terjesztése a 
betegek számára, elsősorban a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátással 
kapcsolatos jogaikról és a minőség és 
biztonság garanciáiról, a személyes 
adatok védelméről, a panaszokra 
vonatkozó, a más tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátás vonatkozásában 
elérhető eljárásokról és jogorvoslati 
lehetőségekről, valamint az alkalmazandó 
feltételekről;
b) a betegek támogatása abban, hogy 
megvédjék jogaikat és megfelelő 
jogorvoslatot keressenek a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán fellépő kár esetén; a 
nemzeti kapcsolattartók tájékoztatják a 
betegeket a vitarendezéssel kapcsolatos, 
rendelkezésre álló lehetőségekről, 
segítenek meghatározni az adott esetek 
bíróságon kívüli megfelelő rendezését és 
segítséget nyújtanak a betegeknek abban, 
hogy szükség esetén nyomon tudják 
követni ügyüket;
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c) részletes információkat gyűjtése a 
bíróságon kívüli vitarendezést végző 
nemzeti szervekről, és a velük való 
együttműködés elősegítése;
d) a nemzetközi bíróságon kívüli 
vitarendezési rendszerek kialakításának 
elősegítése a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás során felmerülő viták 
rendezésére;
(3) A Bizottság a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban elfogadja a következőket:
a) az ebben a cikkben előírt nemzeti 
kapcsolattartók hálózatának 
igazgatásához szükséges intézkedések;
b) a hálózaton belül összegyűjtendő és 
megosztandó adatok jellege és típusa;
c) iránymutatások az e cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában előírt, a 
betegek számára nyújtott tájékoztatásról.

Or. pl

Indokolás

Ez a tagállamokban már létező adminisztratív szervek indokolatlan megkettőzéséhez vezetne.

Módosítás 560
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl
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Módosítás 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás terén nemzeti 
kapcsolattartókat jelölnek ki, nevüket és 
elérhetőségüket pedig továbbítják a 
Bizottsághoz.A tagállamok biztosítják, 
hogy a nemzeti kapcsolattartók magukban 
foglalják a betegszervezeteket, az 
egészségbiztosítási alapokat és az 
egészségügyi szolgáltatókat.

Or. nl

Módosítás 562
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok – egészségügyi 
rendszereik szerkezetének sérelme nélkül 
– a határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
terén a már meglévő szervezeti egységek 
közül nemzeti kapcsolattartókat jelölnek ki, 
nevüket és elérhetőségüket pedig 
továbbítják a Bizottsághoz.

Or. fr

Indokolás

E kapcsolattartók kinevezése során tiszteletben kell tartani a tagállami egészségügyi 
rendszerek szerkezetét a Szerződések rendelkezéseivel összhangban.
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Módosítás 563
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás terén nemzeti 
kapcsolattartókat jelölnek ki, nevüket és 
elérhetőségüket pedig továbbítják a 
Bizottsághoz. E nemzeti kapcsolattartók 
kijelölése hatékony és átlátható módon 
történik. A létezésükről minden 
tagállamban tájékoztatják a 
nyilvánosságot, oly módon, hogy a 
betegek könnyen hozzáférjenek ehhez az 
információhoz.

Or. en

Indokolás

Elő kell írni a könnyen hozzáférhető információk biztosítását, hogy a betegek élhessenek 
jogaikkal a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatások terén.

Módosítás 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztosítás helye szerinti tagállam 
nemzeti kapcsolattartója más illetékes 
nemzeti hatóságokkal és más tagállamok, 
elsősorban az ellátás helye szerinti 
tagállam kapcsolattartóival és a 
Bizottsággal szoros együttműködésben az 
alábbiakért felelős:

(2) A biztosítás helye szerinti tagállam 
nemzeti kapcsolattartója más illetékes 
nemzeti hatóságokkal és más tagállamok 
kapcsolattartóival és a Bizottsággal szoros 
együttműködésben az alábbiakért felelős:

a) információk biztosítása és terjesztése a 
betegek számára, elsősorban a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos 
jogaikról és a minőség és biztonság 

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

garanciáiról, a személyes adatok 
védelméről, a panaszokra vonatkozó, az
egészségügyi ellátás vonatkozásában 
elérhető eljárásokról és jogorvoslati 
lehetőségekről, valamint az alkalmazandó 
feltételekről;

b) a betegek támogatása abban, hogy 
megvédjék jogaikat és megfelelő 
jogorvoslatot keressenek a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán fellépő kár esetén; a 
nemzeti kapcsolattartók tájékoztatják a 
betegeket a vitarendezéssel kapcsolatos, 
rendelkezésre álló lehetőségekről, 
segítenek meghatározni az adott esetek 
bíróságon kívüli megfelelő rendezését és 
segítséget nyújtanak a betegeknek abban, 
hogy szükség esetén nyomon tudják 
követni ügyüket;

b) átlátható és lényeges információk 
meghatározása és megosztása más 
illetékes egészségügyi szabályozó 
szervekkel az egészségügyi szakemberek 
mobilitásával kapcsolatban; ilyenek 
többek között a bűncselekmény vagy 
szakmai kötelességszegés miatt kirótt 
szankciókra és intézkedésekre, valamint a 
praktizáláshoz szükséges alkalmasság 
csorbulásának eredményeként kiszabott 
szankciókra vonatkozó információk;

c) részletes információkat gyűjtése a 
bíróságon kívüli vitarendezést végző 
nemzeti szervekről, és a velük való 
együttműködés elősegítése;
d) a nemzetközi bíróságon kívüli 
vitarendezési rendszerek kialakításának 
elősegítése a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás során felmerülő viták 
rendezésére;

Or. en

Indokolás

Maguk a kapcsolattartók nem fognak tudni tájékoztatást nyújtani a más tagállamokban 
nyújtott egészségügyi ellátásról. A jogi tanácsadás nem tartozik a kapcsolattartók 
feladatkörébe.

Módosítás 565
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztosítás helye szerinti tagállam (2) A biztosítás helye szerinti tagállam 
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nemzeti kapcsolattartója más illetékes 
nemzeti hatóságokkal és más tagállamok, 
elsősorban az ellátás helye szerinti 
tagállam kapcsolattartóival és a 
Bizottsággal szoros együttműködésben az 
alábbiakért felelős:

nemzeti kapcsolattartója más illetékes 
nemzeti hatóságokkal és más tagállamok, 
elsősorban az ellátás helye szerinti 
tagállam kapcsolattartóival és a 
Bizottsággal szoros együttműködésben –
adott esetben egy honlap segítségével – az 
alábbi feladatokat teljesíti:

Or. nl

Módosítás 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A biztosítás helye szerinti tagállam 
nemzeti kapcsolattartója kérésre megadja 
a betegnek a más tagállamokban 
kinevezett kapcsolattartók elérhetőségét.

Or. es

Indokolás

Ez a cikk azt a kötelezettséget rója a tagállamokra, hogy más tagállamok birtokában lévő 
információkról nyújtson tájékoztatást, ami súlyos többletterhet jelent. Ha valóban 
felhasználható információkat kívánunk nyújtani a polgároknak, akkor ezen információkat 
rendszeresen frissíteni kellene, ami kivihetetlennek tűnik. Elegendő volna tehát, ha minden 
tagállamnak csak a saját területén nyújtott egészségügyi ellátásról kellene tájékoztatást 
nyújtania, továbbá a más tagállamokban működő kapcsolattartók elérhetőségeit kellene 
megadnia.

Módosítás 567
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztosítás helye szerinti tagállam 
nemzeti kapcsolattartója más illetékes 

(2) A biztosítás helye szerinti tagállam 
nemzeti kapcsolattartója más illetékes 
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nemzeti hatóságokkal és más tagállamok, 
elsősorban az ellátás helye szerinti 
tagállam kapcsolattartóival és a 
Bizottsággal szoros együttműködésben az 
alábbiakért felelős:

nemzeti hatóságokkal, más tagállamok, 
elsősorban az ellátás helye szerinti 
tagállam kapcsolattartóival, a 
betegszervezetekkel és a Bizottsággal 
szoros együttműködésben az alábbiakért 
felelős:

Or. en

Indokolás

A betegszervezeteket is be kell vonni a nemzeti kapcsolattartókkal és az illetékes nemzeti 
hatóságokkal a betegek tájékoztatása terén folytatott együttműködésbe. A Bizottságnak is be 
kell vonnia őket a munkába a betegtájékoztatásról szóló iránymutatások megfogalmazása és 
elfogadása idején, amelyeknek tükrözniük kell a magas szintű gyógyszerészeti fórum által a 
közelmúltban a betegtájékoztatás minősége tekintetében elfogadott alapelveket.

Módosítás 568
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztosítás helye szerinti tagállam 
nemzeti kapcsolattartója más illetékes 
nemzeti hatóságokkal és más tagállamok, 
elsősorban az ellátás helye szerinti 
tagállam kapcsolattartóival és a 
Bizottsággal szoros együttműködésben az 
alábbiakért felelős:

(2) A biztosítás helye szerinti tagállam 
nemzeti kapcsolattartója más illetékes 
hatóságokkal és más tagállamok, 
elsősorban az ellátás helye szerinti 
tagállam kapcsolattartóival és a 
Bizottsággal szoros együttműködésben az 
alábbiakért felelős:

Or. en

Indokolás

Az együttműködést nem szabad a nemzeti hatóságokra korlátozni; abba más illetékes 
hatóságokat is be kell vonni.
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Módosítás 569
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) információk biztosítása és terjesztése az 
elbocsátott betegek számára az 
egészségügyi ellátás más tagállamban 
való igénybevételéről és annak 
feltételeiről, elsősorban a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos 
jogaikról; a nemzeti kapcsolattartók 
ezenkívül segítik az elbocsátott betegeket 
abban, hogy megvédjék jogaikat és 
megfelelő jogorvoslatot keressenek a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán fellépő kár esetén; a 
nemzeti kapcsolattartók tájékoztatják a 
betegeket a vitarendezéssel kapcsolatos, 
rendelkezésre álló lehetőségekről, 
segítenek meghatározni az adott esetek 
peren kívüli rendezésének megfelelő 
módját, és segítséget nyújtanak a 
betegeknek abban, hogy szükség esetén 
nyomon tudják követni ügyüket;

Or. en

Indokolás

A nemzeti kapcsolattartók megfelelő működésének elősegítése érdekében fontos, hogy 
feladatkörüket a betegek igényeinek tükrében határozzák meg. Ezért szükséges különbséget 
tenni a felvett és elbocsátott betegek között, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat ennek 
megfelelően meghatározni.

Módosítás 570
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

betegek számára – az igényeknek 
megfelelően –, elsősorban a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos 
jogaikról és a minőségi és biztonsági
garanciákról, a személyes adatok 
védelméről, a más tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátás kapcsán felmerülő 
panaszokkal kapcsolatos eljárásokról és a 
rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekről, valamint az alkalmazandó 
feltételekről;

Or. nl

Módosítás 571
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) információk biztosítása és terjesztése a 
betegek számára, elsősorban az 
alkalmazandó nemzeti minőségi és 
biztonsági követelményekről, a személyes 
adatok védelméről, az egészségügyi ellátás 
kapcsán felmerült panaszokkal kapcsolatos
eljárásokról és a rendelkezésre álló
jogorvoslati lehetőségekről;

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata túl széles feladatkört határoz meg a nemzeti kapcsolattartóknak. A 
gyakorlatban aligha lennének képesek e tájékoztatási feladatokat maradéktalanul ellátni. A 
lényeg az volna, hogy legyen egy olyan hely, ahol minden információt be tudunk szerezni az 
egy adott tagállamban nyújtott egészségügyi ellátásokról.
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Módosítás 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) objektív, általános jellegű információk 
biztosítása és terjesztése a betegek 
számára, elsősorban a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátással kapcsolatos 
jogaikról, továbbá a minőségről és 
biztonságról, a személyes adatok 
védelméről, a más tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátás kapcsán felmerülő 
panaszokkal kapcsolatos eljárásokról és a 
rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekről, valamint az alkalmazandó 
feltételekről. A szolgáltatókkal 
kapcsolatban ajánlások nem tehetők (pl. 
nem állapítható meg rangsor);

Or. de

Indokolás

A nemzeti kapcsolattartóknak objektív tájékztatást kell nyújtanik, ehhez használhatnak pl. 
nyilvánosságra hozott minőségügyi jelentéseket, de ők maguk nem állíthatnak össze értékelő 
táblázatokat vagy rangsort.

Módosítás 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) információk biztosítása és terjesztése a
betegek számára, elsősorban a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos 
jogaikról és a minőség és biztonság 
garanciáiról, a személyes adatok 
védelméről, a panaszokra vonatkozó, a 
más tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátás vonatkozásában elérhető

a) kérésre információk biztosítása és 
terjesztése más tagállamok 
állampolgárságával rendelkező betegek 
számára, elsősorban a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátással kapcsolatos 
jogaikról és a minőségi és biztonsági
garanciákról, a személyes adatok 
védelméről, a kérdéses tagállamban 
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eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, 
valamint az alkalmazandó feltételekről;

nyújtott egészségügyi ellátás kapcsán 
felmerülő panaszokkal kapcsolatos 
eljárásokról és a rendelkezésre álló
jogorvoslati lehetőségekről, valamint az 
alkalmazandó feltételekről;

Or. es

Indokolás

Ez a cikk azt a kötelezettséget rója a tagállamokra, hogy más tagállamok birtokában lévő 
információkról nyújtson tájékoztatást, ami súlyos többletterhet jelent. Ha valóban
felhasználható információkat kívánunk nyújtani a polgároknak, akkor ezen információkat 
rendszeresen frissíteni kellene, ami kivihetetlennek tűnik. Elegendő volna tehát, ha minden 
tagállamnak csak a saját területén nyújtott egészségügyi ellátásról kellene tájékoztatást 
nyújtania, továbbá a más tagállamokban működő kapcsolattartók elérhetőségeit kellene 
megadnia.

Módosítás 574
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) információk biztosítása és terjesztése a 
betegek számára, elsősorban a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos 
jogaikról és a minőség és biztonság 
garanciáiról, a személyes adatok 
védelméről, az egészségügyi szolgáltatók 
magán- vagy állami státuszáról, a térítési 
eljárásokról és a térítés arányáról, a más 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
kapcsán felmerülő panaszokkal 
kapcsolatos eljárásokról és a rendelkezésre 
álló jogorvoslati lehetőségekről, valamint 
az alkalmazandó feltételekről;

Or. nl

Indokolás

Az egészségügyi szolgáltatók jogállására vonatkozó információ hiánya problémákat vet fel a 
határokon átnyúló betegellátás vonatkozásában. A tagállamoknak egyértelműbb tájékoztatást 
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kell nyújtani arról, hogy az ellátó intézmények magán- vagy állami tulajdonban vannak-e, a 
határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatók magánüzemeltetéséből adódó pénzügyi 
problémák elkerülése érdekében.

Módosítás 575
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) információk biztosítása és terjesztése a 
betegek számára, elsősorban a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos 
jogaikról és a minőség és biztonság 
garanciáiról, a személyes adatok 
védelméről, a más tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátás kapcsán felmerülő 
panaszokkal kapcsolatos eljárásokról és a 
rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekről, a más tagállamokban 
található egészségügyi létesítmények 
megközelíthetőségéről, valamint az 
alkalmazandó feltételekről; 

Or. en

Indokolás

Az akadálymentes megközelíthetőség elengedhetetlen feltétel egy fogyatékkal élő 
szempontjából azon döntése meghozatalához, hogy egy másik tagállamban vegyen-e igénybe 
egészségügyi ellátást.

Módosítás 576
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) információk biztosítása és terjesztése a 
betegek számára, elsősorban a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos 

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

jogaikról, a minőségről és biztonságról, a 
személyes adatok védelméről, a más 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
kapcsán felmerülő panaszokkal 
kapcsolatos eljárásokról és a rendelkezésre 
álló jogorvoslati lehetőségekről, valamint 
az alkalmazandó feltételekről;

Or. de

Módosítás 577
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) információk biztosítása és terjesztése a 
betegek számára, elsősorban a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos 
jogaikról és a minőség és biztonság 
garanciáiról, a személyes adatok 
védelméről, a más tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátás kapcsán felmerülő 
panaszokkal kapcsolatos eljárásokról és a 
rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekről, valamint az alkalmazandó 
feltételekről; információk biztosítása és 
terjesztése a meghatározott betegségek 
kezelése terén kiemelkedően jó 
eredményeket felmutató egészségügyi 
ellátó intézményekről vagy kiválósági 
központokról;

Or. it

Indokolás

A tájékoztatásnak a betegjogokon túl a kiválósági központokra is ki kell terjednie.
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Módosítás 578
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a betegek támogatása a térítéssel 
kapcsolatos ügyekben, és annak 
biztosítása, hogy a betegek költségeit 
mielőbb megtérítik;

Or. sv

Indokolás

Nagyon fontos, hogy a betegek segítséget kapjanak a nemzeti kapcsolattartóktól a térítéssel 
kapcsolatos ügyekben. Az ilyen ügyek nehézkesek és bonyolultak lehetnek a betegek számára, 
és a nemzeti kapcsolattartók aktív támogatás és tanácsadás útján segíthetik őket ebben.

Módosítás 579
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a betegek támogatása abban, hogy 
megvédjék jogaikat és megfelelő 
jogorvoslatot keressenek a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán fellépő kár esetén; a 
nemzeti kapcsolattartók tájékoztatják a 
betegeket a vitarendezéssel kapcsolatos, 
rendelkezésre álló lehetőségekről, 
segítenek meghatározni az adott esetek 
bíróságon kívüli megfelelő rendezését és 
segítséget nyújtanak a betegeknek abban, 
hogy szükség esetén nyomon tudják 
követni ügyüket;

törölve

c) részletes információkat gyűjtése a 
bíróságon kívüli vitarendezést végző 
nemzeti szervekről, és a velük való 
együttműködés elősegítése;
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d) a nemzetközi bíróságon kívüli 
vitarendezési rendszerek kialakításának 
elősegítése a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás során felmerülő viták 
rendezésére;

Or. de

Módosítás 580
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a betegek támogatása abban, hogy 
megvédjék jogaikat és megfelelő 
jogorvoslatot keressenek a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán fellépő kár esetén; a 
nemzeti kapcsolattartók tájékoztatják a 
betegeket a vitarendezéssel kapcsolatos, 
rendelkezésre álló lehetőségekről, 
segítenek meghatározni az adott esetek 
bíróságon kívüli megfelelő rendezését és 
segítséget nyújtanak a betegeknek abban, 
hogy szükség esetén nyomon tudják 
követni ügyüket;

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti kapcsolattartók forrásai a más tagállamok egészségügyi rendszereire vonatkozó 
információknak, valamint elősegítik az azokba való átjárást. Személyes támogatás nyújtására 
vagy tanácsadásra, illetve egyes betegek védelmében történő fellépésre nem alkalmasak.
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Módosítás 581
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a betegek támogatása abban, hogy 
megvédjék jogaikat és megfelelő 
jogorvoslatot keressenek a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán fellépő kár esetén; a
nemzeti kapcsolattartók tájékoztatják a 
betegeket a vitarendezéssel kapcsolatos, 
rendelkezésre álló lehetőségekről, 
segítenek meghatározni az adott esetek 
bíróságon kívüli megfelelő rendezését és 
segítséget nyújtanak a betegeknek abban, 
hogy szükség esetén nyomon tudják 
követni ügyüket;

b) információk biztosítása és terjesztése a 
felvett betegek számára az érvényben lévő 
nemzeti minőségi és biztonsági 
követelményekről, a személyes adatok 
védelméről, a kérdéses tagállamban 
nyújtott egészségügyi ellátás kapcsán 
felmerülő panaszokkal kapcsolatos 
eljárásokról és a rendelkezésre álló 
jogorvoslati lehetőségekről. A nemzeti 
kapcsolattartók szükség esetén
tájékoztatják a betegeket a vitarendezéssel 
kapcsolatos, rendelkezésre álló 
lehetőségekről, és segítenek meghatározni 
az adott esetek peren kívüli rendezésének 
megfelelő módját.

Or. en

Indokolás

A nemzeti kapcsolattartók megfelelő működésének elősegítése érdekében fontos, hogy 
feladatkörüket a betegek igényeinek tükrében határozzák meg. Ezért szükséges különbséget 
tenni a felvett és elbocsátott betegek között, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat ennek 
megfelelően meghatározni.

Módosítás 582
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a betegek támogatása abban, hogy 
megvédjék jogaikat és megfelelő 
jogorvoslatot keressenek a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán fellépő kár esetén; a 
nemzeti kapcsolattartók – a fogyatékkal 
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betegeket a vitarendezéssel kapcsolatos, 
rendelkezésre álló lehetőségekről, 
segítenek meghatározni az adott esetek 
bíróságon kívüli megfelelő rendezését és 
segítséget nyújtanak a betegeknek abban, 
hogy szükség esetén nyomon tudják 
követni ügyüket;

élők számára is hozzáférhető formában –
tájékoztatják a betegeket a vitarendezéssel 
kapcsolatos, rendelkezésre álló 
lehetőségekről, segítenek meghatározni az 
adott esetek peren kívüli rendezésének 
megfelelő módját, és segítséget nyújtanak a 
betegeknek abban, hogy szükség esetén 
nyomon tudják követni ügyüket; 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a betegek támogatása abban, hogy 
megvédjék jogaikat és megfelelő 
jogorvoslatot keressenek a más
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán fellépő kár esetén; a 
nemzeti kapcsolattartók tájékoztatják a 
betegeket a vitarendezéssel kapcsolatos, 
rendelkezésre álló lehetőségekről, 
segítenek meghatározni az adott esetek 
bíróságon kívüli megfelelő rendezését és 
segítséget nyújtanak a betegeknek abban, 
hogy szükség esetén nyomon tudják 
követni ügyüket;

b) kérésre a más tagállamok 
állampolgárságával rendelkező betegek 
támogatása abban, hogy megvédjék 
jogaikat és megfelelő jogorvoslatot 
keressenek a kérdéses tagállamban igénybe 
vett egészségügyi ellátás nyomán fellépő 
kár esetén; a nemzeti kapcsolattartók 
kérésre tájékoztatják a más tagállamok 
állampolgárságával rendelkező betegeket 
a vitarendezéssel kapcsolatos, 
rendelkezésre álló lehetőségekről, 
segítenek meghatározni az adott esetek 
peren kívüli rendezésének megfelelő 
módját, és segítséget nyújtanak a 
betegeknek abban, hogy szükség esetén 
nyomon tudják követni ügyüket;

Or. es

Indokolás

Ez a cikk azt a kötelezettséget rója a tagállamokra, hogy más tagállamok birtokában lévő 
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információkról nyújtson tájékoztatást, ami súlyos többletterhet jelent. Ha valóban 
felhasználható információkat kívánunk nyújtani a polgároknak, akkor ezen információkat 
rendszeresen frissíteni kellene, ami kivihetetlennek tűnik. Elegendő volna tehát, ha minden 
tagállamnak csak a saját területén nyújtott egészségügyi ellátásról kellene tájékoztatást 
nyújtania, továbbá a más tagállamokban működő kapcsolattartók elérhetőségeit kellene 
megadnia.

Módosítás 584
Frieda Brepoels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a betegek támogatása abban, hogy a 6. 
cikk (5) bekezdésében előírtak szerint 
gyakorolhassák az egészségügyi 
dokumentációjukba való betekintési 
jogukat;

Or. en

Módosítás 585
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a betegek támogatása abban, hogy 
ezen irányelv 9. cikkének megfelelően 
igénybe vehessék az eljárási 
biztosítékokat, ha szükséges, az illetékes 
nemzeti hatóságok közbenjárásával;

Or. en

Indokolás

A nemzeti kapcsolattartóknak tudniuk kell támogatni a betegeket abban, hogy az ezen 
irányelvben rögzített jogaikat megvédjék a biztosításuk helye szerinti tagállam nemzeti 
hatóságaival szemben, amikor azok határoznak a más tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátás igénybevételéhez való jogaikról. A kapcsolattartó például megkeresheti az illetékes 
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hatóságot, ha egy adott esetben nem tartották be az adminisztratív döntésekre vonatkozó 
határidőket.

Módosítás 586
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) részletes információkat gyűjtése a 
bíróságon kívüli vitarendezést végző 
nemzeti szervekről, és a velük való 
együttműködés elősegítése;

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti kapcsolattartók megfelelő működésének elősegítése érdekében fontos, hogy 
feladatkörüket a betegek igényeinek tükrében határozzák meg. Ezért szükséges különbséget 
tenni a felvett és elbocsátott betegek között, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat ennek 
megfelelően meghatározni.

Módosítás 587
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) részletes információkat gyűjtése a 
bíróságon kívüli vitarendezést végző 
nemzeti szervekről, és a velük való 
együttműködés elősegítése;

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti kapcsolattartók forrásai a más tagállamok egészségügyi rendszereire vonatkozó 
információknak, valamint elősegítik az azokba való átjárást. Személyes támogatás nyújtására 
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vagy tanácsadásra, illetve egyes betegek védelmében történő fellépésre nem alkalmasak.

Módosítás 588
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nemzetközi bíróságon kívüli 
vitarendezési rendszerek kialakításának 
elősegítése a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás során felmerülő viták 
rendezésére;

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti kapcsolattartók megfelelő működésének elősegítése érdekében fontos, hogy 
feladatkörüket a betegek igényeinek tükrében határozzák meg. Ezért szükséges különbséget 
tenni a felvett és elbocsátott betegek között, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat ennek 
megfelelően meghatározni.

Módosítás 589
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nemzetközi bíróságon kívüli 
vitarendezési rendszerek kialakításának 
elősegítése a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás során felmerülő viták 
rendezésére;

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti kapcsolattartók forrásai a más tagállamok egészségügyi rendszereire vonatkozó 
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információknak, valamint elősegítik az azokba való átjárást. Személyes támogatás nyújtására 
vagy tanácsadásra, illetve egyes betegek védelmében történő fellépésre nem alkalmasak.

Módosítás 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nemzetközi bíróságon kívüli 
vitarendezési rendszerek kialakításának 
elősegítése a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás során felmerülő viták 
rendezésére;

törölve

Or. es

Indokolás

Javasoljuk e pont törlését és beillesztését a 9. cikk (5) bekezdésébe (lásd a 12. cikk (2) 
bekezdés b) pontjának módosítását), mivel az ilyen fellépés a tagállamok felelősségi körébe 
tartozik, nem pedig a határokon átnyúló egészségügyi ellátás területén működő nemzeti 
kapcsolattartókéba.

Módosítás 591
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) felvilágosítás nyújtása a határokon 
átnyúló párhuzamos egészségügyi 
ellátásra irányuló megállapodások 
vonatkozásában (1408/71/EK tanácsi 
rendelet és ezen irányelv rendelkezései).

Or. nl
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Módosítás 592
Evangelia Tzampazi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hátrányos helyzetű csoportokból 
származó betegek támogatása az ezen 
irányelvben rögzített jogaik védelmében, 
az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő 
hozzáférés előmozdítása céljából.

Or. en

Indokolás

A módosítás azt igyekszik elősegíteni, hogy a hátrányos helyzetű csoportok ne szenvedjenek 
további hátrányokat másokhoz képest az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és annak 
igénybevétele terén.

Módosítás 593
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a betegek európai 
referenciahálózatokhoz való 
hozzáférésének megkönnyítése.

Or. fr

Indokolás

Az európai referenciahálózatokban való részvételre az irányelv 15. cikkében szereplő 
feltételek vonatkoznak. E feltételek megakadályozhatják egyes tagállamok részvételét, ami 
hátrányos lenne e tagállamoknak a referenciaközpontok által kezelt betegségekben szenvedő 
betegeire nézve.
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Módosítás 594
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban elfogadja a következőket:

(3) A Bizottság és a tagállamok közösen 
meghatározzák a következőket:

Or. en

Indokolás

A nemzeti kapcsolattartóktól kapott információk jellege az adott ország egészségügyi 
rendszerétől, továbbá az általuk gyűjtött adatok típusától függ. Ezért helyénvaló, hogy a 
tagállamok működjenek együtt a Bizottsággal ezen intézkedések meghatározásában.

Módosítás 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban elfogadja a következőket:

(3) A tagállamok, a Bizottság 
támogatásával a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban elfogadják
a következőket:

Or. es

Indokolás

Elfogadhatatlan, hogy a Bizottságnak lehetősége legyen ezen intézkedések megtételére. A 
tagállamoknak kell egyetértésre jutniuk azok végrehajtása tekintetében, és ehhez igénybe 
vehetik a Bizottság támogatását.
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Módosítás 596
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) iránymutatások az e cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában előírt, a 
betegek számára nyújtott tájékoztatásról.

törölve

Or. de

Módosítás 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottságnak el kell készítenie a 
nemzeti kapcsolattartók listáját, és azt 
közzé kell tennie, elsősorban egy külön 
internetes honlap segítségével. E honlap 
egyik része a meghatározott betegségek 
kezelésére szakosodott európai kiválósági 
központokat tartalmazza; egy másik külön 
rész a ritka betegségek kezelésére 
szakosodott központok adatait 
tartalmazza.

Or. it

Indokolás

Az európai betegeknek átfogó képet kell kapniuk az egyedi kezelést igénylő betegségek 
gyógyítása terén Európa-szerte rendelkezésre álló lehetőségekről.
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Módosítás 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Módosítás 599
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok elősegítik az 
együttműködést a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás nyújtásában regionális 
és helyi szinten, valamint információs és 
kommunikációs technológiákkal, az 
átmeneti vagy alkalmi jellegű, határokon
átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásában 
és a határokon átnyúló együttműködés más 
formáiban. Ezt kell alkalmazni a 
sürgősségi orvosi ellátásra is, különös 
tekintettel a mentőszolgálatok 
zökkenőmentes működésére.

Or. de

Indokolás

Balesetek és különösen egyéb orvosi vészhelyzetek esetén, a határokon átnyúló 
együttműködésnek, különösen a mentéssel foglalkozó szolgálatok területén, zökkenőmentesen 
kell működni, hogy bürokratikus akadályok miatt ne forduljon elő késedelem.
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Módosítás 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Módosítás 601
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok egyforma hozzáférést 
biztosítanak valamennyi tagállam azonos 
szintű illetékes testülete számára az 
egészségügyi szolgáltatók listáját 
tartalmazó nyilvántartásaikhoz. 

Or. en
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Módosítás 602
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok információt 
cserélhetnek az egészségügyi 
szolgáltatókkal szembeni etikai és 
büntetőeljárásokról.

Or. en

Módosítás 603
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamok tájékoztatják az 
Európai Bizottságot azokról az esetekről, 
amikor a tagállamok nem tettek eleget 
kölcsönös segítségnyújtási 
kötelezettségüknek. Az Európai Bizottság 
szükség esetén megteszi a megfelelő 
intézkedéseket az EK-Szerződés 226. 
cikkében előírtak szerint. Az Európai 
Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 
tagállamokat a kölcsönös 
segítségnyújtásra vonatkozó 
rendelkezések működéséről.

Or. en
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Módosítás 604
Dagmar Roth-Behrendt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság ösztönzi és támogatja a 
tapasztalat- és információcserét szolgáló 
tagállamok közötti együttműködést 
(például a bevált gyakorlatok, elérhető 
kezelések, klinikai vizsgálatok és kutatási 
projektek eredményei tekintetében) és ily 
módon hozzájárul az egészségügyi ellátás 
minőségének és biztonságának 
javításához az Európai Unió egész 
területén.

Or. en

Indokolás

A tagállamok közötti szoros együttműködés emeli az egészségügyi ellátás színvonalát és növeli 
annak biztonságát.

Módosítás 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok, különösen a 
szomszédos államok, az (1) és (2) bekezdés 
szerint kölcsönös megállapodásokat 
köthetnek az ésszerű együttműködési 
formák fenntartásáról vagy esetleges 
továbbfejlesztéséről, a betegek e 
tagállamok viszonylatában történő be- és 
kiáramlásáról, a tervezési 
mechanizmusokról és bizonyos kórházi 
ellátási formákról stb..

Or. nl
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Módosítás 606
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a saját 
területükön működő illetékes 
hatóságokhoz hasonlóan más tagállamok 
azonos szintű illetékes hatóságai is 
hozzáférjenek az egészségügyi 
szolgáltatók nyilvántartásaihoz.

Or. nl

Indokolás

Az egészségügyi szolgáltatók jogállását tartalmazó nyilvántartásoknak rendelkezésre kell 
állniuk a tagállamok nemzeti kapcsolattartóinál, hogy megfelelő tájékoztatást tudjanak 
nyújtani.

Módosítás 607
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság rendszert hoz létre az 
egészségügyi szolgáltatókkal szembeni 
etikai és büntetőeljárásokra vonatkozó 
információk cseréjére.

Or. nl

Indokolás

A tagállamoknak együtt kell működniük a tisztességtelen egészségügyi szolgáltatók más 
tagállamokban való további működésének megakadályozása érdekében.
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Módosítás 608
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot azokról az esetekről, amikor a 
tagállamok nem tettek eleget kölcsönös 
segítségnyújtási kötelezettségüknek. A 
Bizottság szükség esetén meghozza a 
probléma rendezéséhez szükséges 
intézkedéseket.

Or. nl

Indokolás

A szolgáltatási irányelvhez hasonlóan itt is meg kell teremteni az együttműködésre vonatkozó 
rendelkezések végrehajtásának lehetőségét.

Módosítás 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok haladéktalanul és előre 
tájékoztatják egymást arról, ha valamely 
egészségügyi szolgáltató vagy 
egészségügyi szakember nyilvántartásba 
vételének megtagadására vagy 
szolgáltatásnyújtáshoz való jogának 
megvonására irányuló szabályozási 
intézkedést hoznak. 

Or. en
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Módosítás 610
John Bowis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok információt 
cserélhetnek az egészségügyi 
szolgáltatókkal szembeni etikai és 
büntetőeljárásokról.

Or. en

Módosítás 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok információt cserélnek 
az egészségügyi szolgáltatókkal szemben a 
saját területükön indított fegyelmi és 
büntetőeljárásokról.

Or. fr

Indokolás

Azonos a (2b) bekezdés módosításához adott indokolással.

Módosítás 612
Anne Ferreira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok garantálják, hogy az 
egészségügyi szakembereket tartalmazó 
tagállami nyilvántartáshoz hozzáférést 
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biztosítanak más tagállamok azonos 
szintű illetékes hatóságai számára.

Or. fr

Indokolás

Az efféle rendelkezés a tagállamok közötti mind szorosabb együttműködés és kölcsönös 
segítségnyújtás szorgalmazása révén igyekszik szavatolni a betegek egészségét és biztonságát.

Módosítás 613
Anne Ferreira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot azokról az esetekről, amikor 
egy adott tagállam nem tesz eleget 
együttműködési és kölcsönös 
segítségnyújtási kötelezettségének. A 
Bizottság szükség esetén megteszi a 
megfelelő intézkedéseket az EK-Szerződés 
226. cikkében előírtak szerint. 
A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 
tagállamokat az együttműködési 
kötelezettségre vonatkozó rendelkezések 
alkalmazásáról.

Or. fr

Indokolás

Azonos a (2a) és (2b) bekezdések módosításához adott indokolással.
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Módosítás 614
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha valamely gyógyszer forgalomba 
hozatalát egy tagállam területén a 
2001/83/EK irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban engedélyezték, 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
egy másik tagállamban erre 
felhatalmazott személy által felírt, névre 
szóló rendelvény felhasználható legyen 
területükön, az egyedi rendelvények 
elismerésére vonatkozó korlátozás pedig 
tilos legyen, kivéve, ha: 

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

b) az adott rendelvény eredetiségével vagy 
tartalmával kapcsolatos jogos és indokolt 
kételyeken alapul.

törölve

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásának 
elősegítésére a Bizottság elfogadja a 
következőket:
a) közösségi rendelvénysablon 
kidolgozásával és az e-rendelvények 
összehangolásának támogatásával olyan 
intézkedések, amelyek lehetővé teszik a 
gyógyszerészek vagy más egészségügyi 
szakemberek számára, hogy megállapítsák 
a rendelvény eredetiségét és azt, hogy a 
rendelvényt egy másik tagállamban erre 
felhatalmazott személyt adta-e ki;

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

c) olyan intézkedések, amelyek a 
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közegészségügy védelme érdekében 
szükség esetén a rendelvények e cikkben 
előírt elismeréséből bizonyos gyógyszer-
kategóriákat kizárnak.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett intézkedéseket a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályozási 
eljárással összhangban kell elfogadni. Az 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek – annak kiegészítésével történő 
– módosítására irányuló, a (2) bekezdés c) 
pontjában említett intézkedéseket a 19. 
cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. 
(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
olyan gyógyszerekre, amelyek a 
2001/83/EK irányelv 71. cikkének (2) 
bekezdése által előírtak szerint különleges 
orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek.

Or. de

Indokolás

Fennáll a visszaélés és a meg nem felelés kockázata, például a csomagolás nagysága és a 
termékmegnevezések tekintetében a különböző tagállamokban, továbbá a kártérítési 
követelések esetében a jogi bizonytalanság veszélye a panaszos beteg szempontjából. Maga a 
Bizottság is összeköti a (39) preambulumbekezdésben a kölcsönös elismerést az orvos által 
elvégzett egészségügyi elismeréssel.

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata, amely szerint a beteg jogosult a térítésre, ha a 
gyógyszerterméket a kezelés helye szerinti másik tagállamban szerzi be, a 14. cikk hiányában 
is teljeskörűen alkalmazandó.

Módosítás 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha valamely gyógyszer forgalomba (1) Ha valamely gyógyszer forgalomba 
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hozatalát egy tagállam területén a 
2001/83/EK irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban engedélyezték, 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
egy másik tagállamban erre felhatalmazott 
személy által felírt, névre szóló rendelvény 
felhasználható legyen területükön, az 
egyedi rendelvények elismerésére 
vonatkozó korlátozás pedig tilos legyen, 
kivéve, ha: 

hozatalát egy tagállam területén a 
2001/83/EK irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban engedélyezték, 
a tagállamnak biztosítania kell, hogy egy 
másik tagállamban erre felhatalmazott 
személy által felírt, a kérdéses gyógyszerre 
kiállított, névre szóló rendelvény egy orvos 
általi elismerést követően felhasználható 
legyen a területén, az egyedi rendelvények 
elismerésére vonatkozó korlátozás pedig 
tilos legyen, kivéve, ha: 

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

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

b) az adott rendelvény eredetiségével vagy 
tartalmával kapcsolatos jogos és indokolt 
kételyeken alapul. 

b) az adott rendelvény eredetiségével vagy 
tartalmával illetve a rendelvényt kiállító 
személy jogosultságával kapcsolatos jogos 
és indokolt kételyeken alapul. A 
költségtérítés a biztosítás helye szerinti 
tagállamban alkalmazandó feltételek 
szerint történik.

Or. de

Indokolás

Még a kétségtelenül eredeti rendelvények esetében is felmerülhetnek jogos és megalapozott 
kételyek azzal kapcsolatban, hogy a kiállító személy jogosult volt-e a kérdéses 
gyógyszertermék felírására, például ha az adott személy a szakmai illetékességére vonatkozó 
korlátozást figyelmen kívül hagyva cselekszik. Az (1) bekezdés b) pontjában eszközölt 
módosítás az ilyen kételyeknek ad helyt.

Módosítás 616
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha valamely gyógyszer forgalomba 
hozatalát egy tagállam területén a 
2001/83/EK irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban engedélyezték, 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
egy másik tagállamban erre felhatalmazott 
személy által felírt, névre szóló rendelvény 

(1) Ha valamely gyógyszer forgalomba 
hozatalát egy tagállam területén a 
2001/83/EK irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban engedélyezték, 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
egy másik tagállamban erre felhatalmazott 
személy által felírt, a kérdéses gyógyszerre 
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felhasználható legyen területükön, az 
egyedi rendelvények elismerésére 
vonatkozó korlátozás pedig tilos legyen, 
kivéve, ha:

kiállított, névre szóló rendelvény 
felhasználható legyen területükön, az 
egyedi rendelvények elismerésére 
vonatkozó korlátozás pedig tilos legyen, 
kivéve, ha:

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

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

b) az adott rendelvény eredetiségével vagy 
tartalmával kapcsolatos jogos és indokolt 
kételyeken alapul.

b) az adott rendelvény eredetiségével vagy 
tartalmával illetve a rendelvényt kiállító 
személy jogosultságával kapcsolatos jogos 
és indokolt kételyeken alapul.

Or. en

Módosítás 617
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha valamely gyógyszer forgalomba 
hozatalát egy tagállam területén a 
2001/83/EK irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban engedélyezték, 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
egy másik tagállamban erre felhatalmazott 
személy által felírt, névre szóló rendelvény 
felhasználható legyen területükön, az 
egyedi rendelvények elismerésére 
vonatkozó korlátozás pedig tilos legyen, 
kivéve, ha: 

(1) Ha valamely gyógyszer forgalomba 
hozatalát egy tagállam területén a 
2001/83/EK irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban engedélyezték, 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
egy másik tagállamban erre felhatalmazott 
személy által felírt, a kérdéses gyógyszerre 
kiállított, névre szóló rendelvény 
felhasználható legyen területükön, az 
egyedi rendelvények elismerésére 
vonatkozó korlátozás pedig tilos legyen, 
kivéve, ha: 

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

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

b) az adott rendelvény eredetiségével vagy 
tartalmával kapcsolatos jogos és indokolt 
kételyeken alapul.

b) az adott rendelvény eredetiségével vagy 
tartalmával illetve a rendelvényt kiállító 
személy jogosultságával kapcsolatos jogos 
és indokolt kételyeken alapul.

Or. en
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Indokolás

A 14. cikk (1) bekezdésének b) pontjára vonatkozó módosítás elismeri, hogy előfordulhat, 
hogy egy rendelvény eredeti (abban az értelemben, hogy nem hamisítvány), mégis felmerülnek 
jogos kételyek az azt kiállító személy megfelelő jogosultságára, vagy arra vonatkozóan, hogy 
szakmai illetékességét nem szűkíti-e a praktizálására vonatkozó valamilyen végleges 
korlátozás. E különbségtételre utal a 14. cikk (2) bekezdésének a) pontja. A módosítás az itt 
esetleg kialakult joghézag áthidalását célozza.

Módosítás 618
John Bowis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen rendelvény elismerése nem 
befolyásolja a következőket:
i. a gyógyszerkiadásra vonatkozó nemzeti 
szabályok, beleértve a generikus 
készítményekkel történő helyettesítést;
ii. az európai rendelvények térítésére 
vonatkozó nemzeti szabályok;
iii. bármely szakmai vagy etikai 
kötelezettség, amely miatt a gyógyszerész 
nem adhatná ki a gyógyszert, ha a 
rendelvényt a kezelés szerinti tagállamban 
állították volna ki.

Or. en

Módosítás 619
Stefano Zappalà

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen rendelvény elismerése nem 
befolyásolja a következőket:
i. a gyógyszerkiadásra vonatkozó nemzeti 
szabályok, beleértve a generikus 
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készítményekkel történő helyettesítést,
ii. az európai rendelvények térítésére 
vonatkozó nemzeti szabályok,
iii. bármely szakmai vagy etikai 
kötelezettség, amely miatt a gyógyszerész 
nem adhatná ki a gyógyszert, ha a 
rendelvényt a kezelés szerinti tagállamban 
állították volna ki.

Or. en

Indokolás

We believe that the objective of the Directive is to facilitate patient mobility, but not to create 
a dual system for domestic patients and patients from another Member State. It follows that 
the dispensing of a medicine prescribed in another Member State should follow the same 
principles as a national prescription. It is important to bear in mind that even though a 
prescription may be recognised, it does not follow that in all cases the pharmacist would be 
required to dispense what is written on the prescription. The Directive does not address this 
distinction. The pharmacist should not feel that he or she must dispense a prescription coming 
from another Member State, in circumstances in which if the prescription was domestic, he or 
she would not dispense, or would dispense a different form of the medicine (e.g. a generic).

Finally, point (iii) is required for clarity: the recognition of the prescription does not affect 
the applicable payment scheme in the Member State concerned.

Módosítás 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen rendelvény elismerése nem 
befolyásolja a következő nemzeti 
szabályok alkalmazását:
i. a gyógyszerkiadásra vonatkozó 
szabályok, beleértve a generikus 
készítményekkel történő helyettesítést,
ii. az árképzésre és a térítésre vonatkozó 
szabályok,
iii. bármely szakmai vagy etikai szabály, 
amely miatt a gyógyszerész nem adhatná 
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ki a gyógyszert, ha a rendelvényt a saját 
tagállamában állították volna ki.

Or. de

Indokolás

Az irányelv célja a betegmobilitás előmozdítása, nem pedig egy kettős rendszer létrehozása 
belföldi és külföldi betegeknek. A külföldön kiállított rendelvényre történő gyógyszerkiadást 
ezért a belföldi rendelvények esetében irányadó szabályok alapján kell végezni. A ii. pontban 
javasolt módosítás egyértelművé teszi, hogy a külföldön kiállított rendelvények elismerése 
nem befolyásolja a nezeti árképzési és térítési rendszert.

Módosítás 621
Anne Ferreira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelvények elismerése garantált, és 
nem érinti a következőket:
a) a kiadott gyógyszertermék formájára 
vonatkozó nemzeti rendelkezések, 
beleértve a generikus készítményekkel 
való helyettesítésre vonatkozó 
rendelkezéseket is;
b) az európai rendelvények térítésére 
vonatkozó nemzeti rendelkezések; 
c) bármely szakmai vagy etikai 
kötelezettség, amely miatt a gyógyszerész 
megtagadhatja a kezelés szerinti 
tagállamban kiállított rendelvényre felírt 
gyógyszer kiadását.

Or. fr

Indokolás

Cet amendement admet qu'une prescription peut être authentique (dans le sens de ne pas être 
fausse), mais des doutes légitimes pourraient subsister quant à l’autorisation du prescripteur. 
Cette distinction est mentionnée dans l’article 14 2 (a). Cet amendement vice à combler cette 
lacune
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La délivrance d'un médicament prescrit dans un autre Etat membre doit suivre les mêmes 
principes qu’une prescription nationale. Il est important de considérer que même si une 
prescription peut être reconnue, cela ne signifie pas que le pharmacien d’officine devra, dans 
tous les cas, délivrer ce qui est écrit sur la prescription. La proposition de directive ne prenait 
pas en compte cette distinction. Le pharmacien ne devrait pas estimer qu’il doit en tout cas 
délivrer une prescription venant d'un autre Etat membre, si, dans le cas d’une prescription 
domestique, il ne délivrerait pas le médicament, ou il délivrerait une forme différente du 
médicament (par exemple un générique). Enfin, le point c) est  nécessaire pour clarifier que 
la reconnaissance de la prescription n'affecte pas le régime de paiement applicable dans 
l'Etat membre concerné.

Módosítás 622
Iles Braghetto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha valamely gyógyszer forgalomba 
hozatalát egy tagállam területén a 
2001/83/EK irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban engedélyezték, 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
egy másik tagállamban erre felhatalmazott 
személy által felírt, névre szóló rendelvény 
felhasználható legyen területükön, az 
egyedi rendelvények elismerésére 
vonatkozó korlátozás pedig tilos legyen, 
kivéve, ha:

Ha valamely gyógyszer forgalomba 
hozatalát egy tagállam területén a 
2001/83/EK irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban engedélyezték, 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
egy másik tagállamban erre felhatalmazott 
személy által felírt, névre szóló rendelvény 
felhasználható legyen területükön, az 
egyedi rendelvények elismerésére 
vonatkozó korlátozás pedig tilos legyen, 
kivéve, ha a kérdéses rendelvények:

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

a) túlmennek az emberi egészségvédelem 
szempontjából szükséges és arányos 
mértéken, és megkülönböztető jellegűek, 
vagy

Or. it

Indokolás

A Bizottság változatában ez a mondat hibás. Az a) pontban azokat a kivételekes eseteket 
sorolják fel, amelyekben a tagállamok eltérhetnek az általános szabálytól: az egyedi 
rendelvények elismerésével kapcsolatban olyan esetekben alkalmazható tetszőleges formájú 
korlátozás, amikor a rendelvények az emberi egészségvédelem szempontjából szükséges 
mértéket túllépik és e céllal nem arányosak, továbbá megkülönböztető jellegűek.
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Módosítás 623
Iles Braghetto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a korlátozás várhatóan befolyásolja a 
tagállamok azon jogát, hogy szabadon 
döntsenek a nyújtani kívánt 
szolgáltatásokról.

Or. it

Indokolás

Az irányelvnek nem célja a szubszidiaritás elvének aláásása, amely lehetővé teszi, hogy a 
tagállamok maguk határozzák meg az általuk nyújtani kívánt szolgáltatásokat.

Módosítás 624
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásának 
elősegítésére a Bizottság elfogadja a 
következőket:

(2) A fenti (1) bekezdés akkor lép 
hatályba, amikor a Bizottság kielégítően 
elfogadja a következőket:

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

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

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

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

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

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

Or. fi

Módosítás 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásának 
elősegítésére a Bizottság elfogadja a 
következőket:

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásának 
elősegítésére a tagállamok a Bizottság 
támogatásával elfogadják a következőket:

Or. es

Indokolás

E javaslatban a rendelvények elismerése olyan helyzeteket és problémákat eredményez – mint 
például az, hogy milyen eljárást kell követni a nyelvi akadályok és a különféle gyógyszerészeti 
és egyéb szolgáltatásokból eredő nehézségek leküzdése érdekében –, amelyeket meg kell 
oldani, hogy a tagállamokban biztosított legyen a rendelvények minőségi, biztonságos és 
hatékony kezelése. Elfogadhatatlan, hogy a Bizottság egyoldalúan intézkedhessen, az 
intézkedések kivitelezéséről a tagállamoknak kell megállapodniuk.

Módosítás 626
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásának 
elősegítésére a Bizottság elfogadja a 
következőket:

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásának 
elősegítésére a Bizottság javaslatokat 
terjeszt elő a következők tekintetében:

Or. de
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Indokolás

A felsorolt intézkedések szükségszerűen befolyásolják az egészségügyben dolgozók munkáját 
és a közegészség védelmét. Ezért biztosítani kell, hogy a tagállamok fenntarthassák 
joghatóságukat e területeken.

Módosítás 627
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy e kezdeményezések megvalósíthatóságát előbb nem kötelező erejű 
iránymutatásokon keresztül mérjék le.

Módosítás 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közösségi rendelvénysablon 
kidolgozásával és az e-rendelvények 
összehangolásának támogatásával olyan 
intézkedések, amelyek lehetővé teszik a 
gyógyszerészek vagy más egészségügyi 

a) a rendelvények érvényességéhez 
szükséges adatokat és a nyelvi 
követelményt tartalmazó közösségi 
rendelvénysablon kidolgozásával, az e-
rendelvények összehangolásának és a 
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szakemberek számára, hogy megállapítsák 
a rendelvény eredetiségét és azt, hogy a 
rendelvényt egy másik tagállamban erre 
felhatalmazott személyt adta-e ki;

betegek adatai bizalmas kezelésének 
támogatásával olyan intézkedések, 
amelyek lehetővé teszik a gyógyszerészek 
vagy más egészségügyi szakemberek 
számára, hogy megállapítsák a rendelvény 
eredetiségét és azt, hogy a rendelvényt egy 
másik tagállamban erre felhatalmazott 
személyt adta-e ki;

Or. es

Indokolás

E javaslatban a rendelvények elismerése olyan helyzeteket és problémákat eredményez – mint 
például az, hogy milyen eljárást kell követni a nyelvi akadályok és a különféle gyógyszerészeti 
és egyéb szolgáltatásokból eredő nehézségek leküzdése érdekében –, amelyeket meg kell 
oldani, hogy a tagállamokban biztosított legyen a rendelvények minőségi, biztonságos és 
hatékony kezelése. Elfogadhatatlan, hogy a Bizottság egyoldalúan intézkedhessen, az 
intézkedések kivitelezéséről a tagállamoknak kell megállapodniuk.

Módosítás 629
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy e kezdeményezések megvalósíthatóságát előbb nem kötelező erejű 
iránymutatásokon keresztül mérjék le.
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Módosítás 630
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) annak biztosítására irányuló 
intézkedések, hogy az egyik tagállamban 
felírt és egy másikban kiadott
gyógyszereket kizárólag a nemzetközi 
szabadnevek (INN) alapján megfelelően 
azonosították, és a beteg számára a 
gyógyszerre vonatkozóan nyújtott
tájékoztatás érthető;

Or. en

Indokolás

A rendelvényeken kizárólag a nemzetközi szabadneveknek (INN) kellene szerepelniük. Az INN 
nemzetközileg elismert, és minden egészségügyi szakember számára egyértelmű. Az INN 
használata esetén a gyógyszerkiadás nem korlátozódik a rendelvényen megjelölt márkanévre. 
Egyes tagállamok az olcsóbb generikus gyógyszerkészítmények kiadását és fogyasztását 
támogatják.

Módosítás 631
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) annak biztosítására irányuló 
intézkedések, hogy az egyik tagállamban 
felírt és egy másikban felhasznált 
gyógyszereket megfelelően azonosították, 
és a beteg számára a gyógyszerre 
vonatkozóan nyújtott tájékoztatás érthető; e 
közösségi sablon alapján kiállított 
rendelvényeket a nemzetközi szabadnvek 
(INN) rendszerének megfelelően kell 
megfogalmazni;

Or. fr
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Indokolás

Egyes gyógyszerek kereskedelmi megnevezései tagállamonként különbözőek lehetnek. Az INN 
rendszeren alapuló rendelvények megoldanák ezt a problémát.

Módosítás 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) annak biztosítására irányuló 
intézkedések, hogy az egyik tagállamban 
felírt és egy másikban felhasznált 
gyógyszereket megfelelően azonosították, 
és a beteg számára a gyógyszerre 
vonatkozóan nyújtott tájékoztatás érthető; 
ha a felírt gyógyszertermék neve 
fantázianév vagy védett márkanév, a 
nemzetközi szabadnevet (INN) is 
szerepeltetni kell;

Or. es

Indokolás

E javaslatban a rendelvények elismerése olyan helyzeteket és problémákat eredményez – mint 
például az, hogy milyen eljárást kell követni a nyelvi akadályok és a különféle gyógyszerészeti 
és egyéb szolgáltatásokból eredő nehézségek leküzdése érdekében –, amelyeket meg kell 
oldani, hogy a tagállamokban biztosított legyen a rendelvények minőségi, biztonságos és 
hatékony kezelése. Elfogadhatatlan, hogy a Bizottság egyoldalúan intézkedhessen, az 
intézkedések kivitelezéséről a tagállamoknak kell megállapodniuk.

Módosítás 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak biztosítására irányuló 
intézkedések, hogy az egyik tagállamban 
felírt és egy másikban felhasznált 

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

gyógyszereket megfelelően azonosították, 
és a beteg számára a gyógyszerre 
vonatkozóan nyújtott tájékoztatás érthető; 
az e közösségi sablon alapján kiállított 
rendelvényeken a nemzetközi 
szabadneveket (INN) kell szerepeltetni.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a rendelvények Európa minden részén érthetőek legyenek, a közösségi 
sablon szerint kiállított rendelvényeken közös nyelvet, vagyis a nemzetközi szabadneveket 
(INN) kell használni. Az INN a gyógyszerkészítményeket az általuk tartalmazott molekulák, és 
nem a tagállamonként eltérő márkaneveik alapján azonosítják.

Módosítás 634
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) annak biztosítására szolgáló 
intézkedések, hogy szükség esetén a 
rendelvényt felíró és a gyógyszert kiadó 
felek felvegyék egymással a kapcsolatot a 
kezelés teljes megértésének biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – (ba) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a rendelvényt felíró és a gyógyszert 
kiadó személyek közötti kapcsolatfelvétel 
megkönnyítését célzó intézkedések a felírt 
kezeléssel kapcsolatos bármely kétely 
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eloszlatására.

Or. de

Indokolás

Az európai rendelvények elismerésére szolgáló rendszernek lehetővé kel tennie az orvosok és 
gyógyszerészek közti közvetlen kapcsolatfelvételt.  A közvetlen kapcsolatfelvétel alapvető 
feltétele a tagállami orvosi kezeléssel és a jelenleg alkalmazott gyakorlattal kapcsolatos 
lehetséges kérdések tisztázásának.

Módosítás 636
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – (ba) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) annak biztosítására szolgáló 
intézkedések, hogy szükség esetén a 
rendelvényt felíró és a gyógyszert kiadó 
felek felvegyék egymással a kapcsolatot a 
kezelés teljes megértésének biztosítása 
érdekében

Or. en

Indokolás

A rendelvények európai szintű elismerését biztosító rendszernek elő kell írnia a gyógyszert 
kiadó és az azt felíró felek közötti kapcsolatfelvételt. Ez alapvetően fontos a kezelés 
megértésének biztosítása szempontjából, nemzeti szinten pedig bevett gyakorlat, hogy a 
kezelést végző szakemberek a felírt kezeléssel kapcsolatos kétségek esetén kommunikálnak 
egymással.
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Módosítás 637
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 638
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

The judgement as to whether certain categories of medicines should be excluded from the 
recognition system should be dealt with as a national matter. Consistent with national 
competences in this area, policies with regard to the control of authorised medicines can vary 
from State to State. This in return reflects the established principle that Member states may 
determine the level of health protection they wish to grant to their citizens. The Commission 
may challenge the proportionality of such measures, but it is inappropriate that Europe wide 
decisions about such matters should be made at Commission level, and indeed it is doubtful 
whether the Commission has the legal power to do this.
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Módosítás 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A tagállamok hatáskörébe tartozik annak meghatározása, hogy a gyógyászati termékek mely 
kategóriáit kell kizárni az elismert gyógyászati termékek köréből. Az engedélyezett 
gyógyászati termékek nyomon követését szolgáló rendszer tagállamonként különböző. Egyes 
esetekben a Bizottság megkérdőjelezheti a nemzeti intézkedések megfelelőségét, de az Európa 
teljes területét érintő döntések bizottsági szinten történő meghozatalára irányuló javaslatában 
szereplő engedélyezés a Szerződés által ráruházott hatáskörök sérelmével járna. 

Módosítás 640
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) annak biztosítására szolgáló
intézkedések, hogy a rendelvényt felíró 
orvos és a gyógyszert kiadó személy 
kapcsolatba léphessenek egymással a 
kezelés teljes körű elemzésének biztosítása
érdekében.

Or. fr

Indokolás

A rendelvények európai szintű elismerését biztosító rendszernek biztosítania kell a gyógyszert 
kiadó fél és az azt felíró orvos közötti kapcsolatfelvétel lehetőségét. Ez alapvetően fontos a 
kezelés teljes körű elemzésének biztosítása szempontjából, nemzeti szinten pedig bevett 
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gyakorlat, hogy a kezelést végző egészségügyi szakemberek a rendelvénnyel kapcsolatos 
kétségek esetén felveszik a kapcsolatot egymással.

Módosítás 641
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Az egyértelműség jegyében hasznos volna pontosan meghatározni, hogy mely esetekben vagy 
konkrétan milyen feltételek mellett tehetik meg a tagállamok, hogy nem tiltják meg az egyes 
rendelvények elismerése korlátozásának minden formáját.

Módosítás 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) intézkedések az olyan esetek 
meghatározására, amikor a gyógyszerek 
más gyógyszerrel helyettesíthetők, például 
ellátási problémák miatt vagy 
szükséghelyzetben.

Or. es
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Indokolás

E javaslatban a rendelvények elismerése olyan helyzeteket és problémákat eredményez, mint 
például az, hogy milyen eljárást kell követni a nyelvi akadályok és a különféle gyógyszerészeti 
és egyéb szolgáltatásokból eredő nehézségek leküzdése érdekében, hogy a tagállamokban 
biztosított legyen a rendelvények minőségi, biztonságos és hatékony kezelése.
Elfogadhatatlan, hogy a Bizottság egyoldalúan intézkedhessen, az intézkedések kivitelezéséről 
a tagállamoknak kell megállapodniuk.

Módosítás 643
Nicolae Vlad Popa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A biztosítás helye szerinti tagállamban 
rendszerint nem rendelkezésre álló 
gyógyszerek kivételes engedélyezéséről 
szóló döntést egy orvosi bizottságnak kell 
meghoznia, mely eldönti majd, hogy ez 
kockázatot jelent-e a betegek életére, 
csökkenti-e a betegek életminőségét, 
illetve arról is határoz, hogy alternatív 
megoldásként adható-e egy azonosnak 
ítélt, másik gyógyszer.

Or. en

Módosítás 644
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett intézkedéseket a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályozási 
eljárással összhangban kell elfogadni. Az 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek – annak kiegészítésével történő 
– módosítására irányuló, a (2) bekezdés c) 
pontjában említett intézkedéseket a 19. 

törölve
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cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 14. cikk (2) bekezdéséhez benyújtott korábbi módosításokra vonatkozik, 
amelyek azt javaslatot tartalmazták, hogy e kezdeményezések tesztelése először nem kötelező 
formában történjen. Ezért erre a pontra már nincsen szükség.

Módosítás 645
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. E cikk (1) bekezdésében semmi nem 
kötelezi a biztosítás helye szerinti 
tagállamot arra, hogy egy biztosított 
személy számára visszatérítse az ellátás 
szerinti tagállamban felírt olyan 
gyógyászati termék árát, amely nem 
szerepel a biztosítás helye szerinti 
tagállam által a biztosított személynek 
nyújtott ellátások között.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a biztosítás helye szerinti tagállam nem 
köteles megtéríteni a betegek költségeit, ha olyan gyógyszert kapnak az ellátás helye szerinti 
tagállamban, amely a biztosítás helye szerinti tagállamban nem rendelkezik engedéllyel.
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Módosítás 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A referenciahálózatok a tudományos 
tapasztalatok cseréjének céljával létrejött 
önkéntes társulások, melyek a ritka 
betegségekben szenvedő betegek 
egészségügyi ellátásának lehetőségeit 
kívánják javítani a nyílt koordinációs 
módszer alapján. A referenciahálózatok 
révén lehetőség nyílik az európai 
gyógyászati kutatás és kezelés 
kiválóságának bizonyítására. A 
tagállamok elősegítik az egészségügyi 
szolgáltatók európai referenciahálózatának 
kialakítását. E hálózatok mindenkor nyitva
állnak azon új egészségügyi szolgáltatók 
előtt, amelyek csatlakozni szeretnének, 
amennyiben az említett egészségügyi 
szolgáltatókra teljesül minden előírt feltétel 
és kritérium.

Or. de

Indokolás

Ez az egészségügyi ellátó rendszerek szervezésének kérdése, ami a tagállamok hatáskörébe 
tartozik.  Rendelkezni kell a ritka betegségekre vonatkozó ismeretek és tapasztalatok 
cseréjének támogatásáról.

Módosítás 647
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok elősegítik az egészségügyi 
szolgáltatók európai referenciahálózatának 
kialakítását. E hálózatok mindenkor nyitva 
állnak azon új egészségügyi szolgáltatók 

1. A tagállamok elősegítik az egészségügyi 
szolgáltatók európai referenciahálózatának 
kialakítását, mely az európai területi 
együttműködési csoportosulások (EGTC-
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előtt, amelyek csatlakozni szeretnének, 
amennyiben az említett egészségügyi 
szolgáltatókra teljesül minden előírt feltétel 
és kritérium.

k) keretében szerzett egészségügyi 
együttműködési tapasztalatra épít. E 
hálózatok mindenkor nyitva állnak azon új 
egészségügyi szolgáltatók előtt, amelyek 
csatlakozni szeretnének, amennyiben az 
említett egészségügyi szolgáltatókra 
teljesül minden előírt feltétel és kritérium.

Or. it

Indokolás

Az EGTC-k rendszere közösségi szinten az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-ei 
1082/2006/EK rendelete által elismert, közelmúltban megvalósult újítás, és a makroszintű 
regionális tevékenységek fontos referenciapontja.

Módosítás 648
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok elősegítik az egészségügyi
szolgáltatások és a ritka betegségek 
vonatkozásában egészségügyi 
szolgáltatásokat nyújtók európai 
referenciahálózatának kialakítását. E 
hálózatok mindenkor nyitva állnak azon új 
egészségügyi szolgáltatók előtt, amelyek 
csatlakozni szeretnének, amennyiben az 
említett egészségügyi szolgáltatókra 
teljesül minden előírt feltétel és kritérium.

Or. fr

Indokolás

A jelenlegi helyzetben az európai referenciahálózatok hatáskörét bizonyos betegségekre kell 
korlátozni.
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Módosítás 649
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az egészségügyi szolgáltatók európai referenciahálózatának kialakítása kiemelten fontos a 
ritka betegségek területén, mivel ezen a téren a tagállamok egymaguk nem rendelkeznek a 
betegek megfelelő ellátásának biztosításához szükséges valamennyi szakismerettel és 
technológiai lehetőséggel. A ritka betegségekkel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában 
Európa valódi hozzáadott értéket hoz létre. Ezért ezen a területen el kell kezdeni a 
hálózatépítést.

Módosítás 650
Umberto Guidoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamoknak meg kell 
határozniuk a nemzeti 
referenciahálózatok tanúsítási és 
akkreditációs mechanizmusait annak 
biztosítása érdekében, hogy a kezelési 
eljárások megfeleljenek a minőségi és 
biztonsági szabványoknak. E tanúsítási 
mechanizmusokat erre kijelölt nemzetközi 
intézetek valamint a tagállamok és a 
legjelentősebb betegjogi szervezetek 
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képviselőit tömörítő európai testület révén 
kell biztosítani. E testületek és intézetek 
feladata az említett mechanizmusok 
tényleges végrehajtásának nyomon 
követése.

Or. en

Indokolás

Gondoskodni kell a tagállamok által akkreditált és elismert eljárások és hálózatok független 
tanúsítására szolgáló mechanizmusról. Létrehozható egy a tagállamok és a legjelentősebb 
betegjogi szervezetek képviselőit tömörítő európai testület, amely ellátja a tagállamok 
tevékenységeinek felügyeletét és az említett mechanizmus végrehajtásának nyomon követését. 

Módosítás 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az európai referenciahálózatok 
célkitűzései:

törölve

(a) az európai együttműködés 
potenciáljának kiaknázásában nyújtott 
támogatás a betegek fokozottan 
szakosodott egészségügyi ellátása és az 
egészségügyi rendszerek tekintetében az 
orvostudomány és egészségügyi 
technológiák innovációi alapján
(b) a kiváló minőségű és költséghatékony 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 
elősegítésének támogatása minden olyan 
beteg számára, akinek egészségügyi 
állapota a források vagy szakértelem 
különleges koncentrációját igényli;
(c) a források költséghatékony 
felhasználásának maximalizálása azáltal, 
hogy a legmegfelelőbb területre fordítják 
azokat; 
(d) az egészségügyi szakemberek ismeretei 
megosztásának elősegítése és képzésük 
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támogatása; 
(e) minőségi és biztonsági 
teljesítménymutatók meghatározása, 
valamint a hálózaton belül és azon kívül a 
bevált gyakorlat fejlesztésének és 
terjesztésének elősegítése; 
(f) bizonyos egészségügyi állapotok 
tekintetében elégtelen számú beteg, 
technológiai vagy szakértelemhiány 
problémájával küzdő tagállamok 
támogatása abban, hogy kiváló minőségű, 
magasan specializált szolgáltatások teljes 
skáláját nyújthassák.

Or. de

Módosítás 652
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) hozzájárul a betegségmegelőzéssel és 
a jelentősebb, általánosan előforduló 
betegségek kezelésével kapcsolatos 
ismeretek összevonásához;

Or. nl

Indokolás

Az európai referenciahálózatok közti együttműködés nem korlátozódhat a ritka betegségekre.

Módosítás 653
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a források költséghatékony (c) a források költséghatékony 
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felhasználásának maximalizálása azáltal, 
hogy a legmegfelelőbb területre fordítják 
azokat;

felhasználásának maximalizálása azáltal, 
hogy az orvosi szempontból
legmegfelelőbb területre fordítják azokat;

Or. fr

Indokolás

Az szakértelem, technikai eszközök és kutatási felkészültség alkalmazását mindig orvosi és 
tudományos kifejezésekkel kell megindokolni. Ennek során minőségi kritériumok alapján kell 
eljárni. A betegek számára a lehető legjobb egészségügyi ellátást kell biztosítani és nem a 
pénzügyi követelményeknek kell megfelelni. 

Módosítás 654
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) olyan eszközök rendelkezésre 
bocsátása, amelyek lehetővé teszik a 
meglévő egészségügyi erőforrások lehető 
legjobb felhasználását súlyos balesetek 
esetén, különösen a határ menti 
területeken.

Or. fr

Indokolás

Az európai referenciahálózatoknak figyelembe kell venniük a sürgősségi ellátást igénylő 
súlyos baleseteket.

Módosítás 655
Kathy Sinnott

Proposition de directive
15 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) tervek és eljárások biztosítása a 
szakirányú egészségügyi erőforrások 
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korszerűsítésére a nagyobb balesetek vagy 
tömegeket érintő szükséghelyzetek esetére, 
különösen a határ menti területeken. 

Or. en

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy baleset (vagy természeti katasztrófa) esetén az egészségügyi ellátást úgy 
kell nyújtani, hogy minél kevesebb adminisztrációra és előzetes engedélyezésre legyen 
szükség.

A sürgősségi helyzetek gyors kezelésének szükségessége a határ menti övezetekben szoros 
együttműködést követel meg a tagállamok, valamint a tagállamok regionális szintű sürgősségi 
egészségügyi szolgálatai között. Ezekben a helyzetekben fontosak a paramedicinális 
szakemberek.

Módosítás 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság elfogadja a következőket: törölve
(a) azon specifikus kritériumok és 
feltételek listája, melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell 
felelniük, beleértve az európai 
referenciahálózathoz csatlakozni kívánó 
egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó 
feltételeket és kritériumokat a következők 
biztosítása érdekében:
(i) megfelelő kapacitással rendelkezzenek 
a betegek diagnózisa, nyomon követése és 
igazgatása érdekében, lehetőség szerint 
bizonyíthatóan jó eredményekre 
támaszkodva;
(ii) elegendő kapacitással rendelkezzenek 
és megfelelő tevékenységet végezzenek a 
releváns szolgáltatások nyújtásához és a 
nyújtott szolgáltatások minőségének 
fenntartásához;
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(iii) megfelelő kapacitással 
rendelkezzenek szakvélemény, diagnózis 
vagy diagnózismegerősítés nyújtásához, 
bevált gyakorlatra vonatkozó 
iránymutatások kidolgozásához és 
betartásához, valamint az eredmények 
elérésére koncentráló intézkedések és 
minőségbiztosítás végrehajtására;
(iv) képesek legyenek multidiszciplináris 
megközelítés alkalmazására;
(v) publikációkon, támogatásokon, 
tiszteletbeli pozíciókon, oktatási és képzési 
tevékenységeken keresztül bizonyított, 
magas szintű szakértelemmel és 
tapasztalattal rendelkezzenek;
(vi) kiemelkedő hozzájárulást nyújtsanak 
a kutatáshoz;
(vii) vegyenek részt járványügyi 
megfigyelésben, például jegyzékek 
készítésében;
(viii) szoros kapcsolatban álljanak és 
működjenek együtt más, nemzeti és 
nemzetközi szintű szakértői központokkal 
és hálózatokkal, és rendelkezzenek 
hálózatépítő kapacitással;
(ix) a betegek létező szervezeteivel szoros 
kapcsolatot és együttműködést alakítsanak 
ki.
(b) az európai referenciahálózatok 
létrehozására irányuló eljárás.

Or. de

Indokolás

Ez az egészségügyi ellátó rendszerek szervezésének kérdése, ami a tagállamok hatáskörébe 
tartozik.  Rendelkezni kell a ritka betegségekre vonatkozó ismeretek és tapasztalatok 
cseréjének támogatásáról.
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Módosítás 657
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk - 3 bekezdés - bevezető rész és a pont - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság elfogadja a következőket: 3. A Bizottság javasolja a következőket:

(a) azon specifikus kritériumok és 
feltételek listája, melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell felelniük, 
beleértve az európai referenciahálózathoz 
csatlakozni kívánó egészségügyi 
szolgáltatókra vonatkozó feltételeket és 
kritériumokat a következők biztosítása 
érdekében:

(a) azon specifikus kritériumok és 
feltételek listája, melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell felelniük, 
beleértve a ritka betegségekhez 
kapcsolódó lefedendő területek listáját és
az európai referenciahálózathoz csatlakozni 
kívánó egészségügyi szolgáltatókra 
vonatkozó feltételeket és kritériumokat a 
következők biztosítása érdekében:

Or. en

Indokolás

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of the European reference networks it to “provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care”. This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare 
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients. 

Módosítás 658
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk - 3 bekezdés - bevezető rész és a pont - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság elfogadja a következőket: 3. A Bizottság javasolja a következőket:

(a) azon specifikus kritériumok és 
feltételek listája, melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell felelniük, 
beleértve az európai referenciahálózathoz 
csatlakozni kívánó egészségügyi 
szolgáltatókra vonatkozó feltételeket és 

(a) azon specifikus kritériumok és 
feltételek listája, melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell felelniük, 
beleértve a ritka betegségekhez 
kapcsolódó lefedendő területek listáját és
az európai referenciahálózathoz csatlakozni 
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kritériumokat a következők biztosítása 
érdekében:

kívánó egészségügyi szolgáltatókra 
vonatkozó feltételeket és kritériumokat a 
következők biztosítása érdekében:

Or. de

Indokolás

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of  the European reference networks is to “provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care”. This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare  
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients.

Módosítás 659
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság elfogadja a következőket: 3. A kulcsfontosságú érdekelt felekkel 
való konzultációt követően a Bizottság 
elfogadja a következőket:

Or. en

Módosítás 660
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság elfogadja a következőket: 3. A Bizottság együttműködik az európai 
referenciahálózatokkal az alábbiak 
kifejlesztése érdekében:

Or. en
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Indokolás

A Bizottság mintegy öt európai referenciahálózatot finanszírozott kísérleti projektként. A 
kötelező érvényű kritériumok kialakítása előtt el kell végezni e projektek értékelését. Ebben a 
szakaszban a Bizottságnak az európai referenciahálózatokkal együtt kell dolgoznia a nem 
kötelező érvényű kritériumok kialakításán.

Módosítás 661
Georgs Andrejevs

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság elfogadja a következőket: 3. A Bizottság a megfelelő szakértőkkel és 
érdekelt felekkel együttműködve elfogadja 
a következőket:

Or. en

Indokolás

Az európai referenciahálózatok létrehozása során a referenciahálózatok működését biztosító 
megbízható és megfelelő kritériumok listájának kialakítása érdekében kulcsfontosságú lesz az 
érdekelt felekkel való konzultáció. 

Módosítás 662
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont - bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) azon specifikus kritériumok és 
feltételek listája, melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell felelniük, 
beleértve az európai referenciahálózathoz 
csatlakozni kívánó egészségügyi 
szolgáltatókra vonatkozó feltételeket és 
kritériumokat a következők biztosítása 
érdekében:

(a) azon specifikus kritériumok és 
feltételek listája, melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell felelniük, 
beleértve a ritka betegségekhez és az életet 
veszélyeztető, nehezen kezelhető 
betegségekhez kapcsolódó lefedendő 
területek listáját, az európai 
referenciahálózathoz csatlakozni kívánó 
egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó 
feltételeket és kritériumokat a következők 
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biztosítása érdekében:

Or. en

Indokolás

Fontos az olyan, ritka és az életet veszélyeztető betegségek listájának létrehozása, amelyek 
előfordulása esetén a beteg elhalálozik, ha az adott országban nem áll rendelkezésre 
szakirányú kezelés. Például a rákos megbetegedések területén létezik az Európai Unióban 
néhány szakosodott terápiás központ, és ezeket ösztönözni kell szaktudásuk fokozottabb 
megosztására.

Módosítás 663
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont - bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) azon specifikus kritériumok és 
feltételek listája, melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell felelniük, 
beleértve az európai referenciahálózathoz 
csatlakozni kívánó egészségügyi 
szolgáltatókra vonatkozó feltételeket és 
kritériumokat a következők biztosítása 
érdekében:

(a) azon specifikus kritériumok és 
feltételek listája, melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell felelniük, 
beleértve a ritka betegségekhez 
kapcsolódó lefedendő területek listáját is 
és az európai referenciahálózathoz 
csatlakozni kívánó egészségügyi 
szolgáltatókra vonatkozó feltételeket és 
kritériumokat a következők biztosítása 
érdekében:

Or. en

Módosítás 664
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont - ix a alpont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ixa) a technológia-szolgáltatókkal való 
megfelelő és hatékony kapcsolatok 
fenntartása;
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Or. fr

Indokolás

A referenciaközpontok az innovatív egészségügyi technológiák terjedésének meggyorsítását 
célozzák, az irányelv szövege azonban nem tesz említést az innováció fontos forrásainak 
számító technológiaszolgáltatókkal fenntartott kapcsolatokról.

Módosítás 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont - ix a alpont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ixa) az európai referenciahálózatok 
elsősorban az olyan, igen ritka betegségek 
vagy kórtani helyzetek kezelésével 
foglalkoznak, amelyek olyan költségesek, 
vagy olyan mértékű szakosodást kívánnak, 
ami lehetetlenné teszi a szükséges 
egészségügyi szolgáltatás valamennyi 
tagállamban történő biztosítását;

Or. en

Indokolás

Fontos elkerülni az olyan helyzetek kialakulását, amikor az európai referenciahálózatokon 
keresztüli beutalás a lakóhelyhez közeli kezelés hiányát eredményezi.

Módosítás 666
Colm Burke

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont - ix a alpont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ixa) az európai referenciahálózatok 
minden tagállamban megvizsgálják annak 
lehetőségét, hogy a nemzeti kapcsolattartó 
pontokat és az európai 
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referenciahálózatokat egységes 
intézményi szerkezetben működtesse.

Or. en

Indokolás

A nemzeti kapcsolattartó pontokat és az európai referenciahálózatokat kombinálni lehetne 
egy egyablakos ügyintézési rendszer létrehozása érdekében az olyan betegek számára, akik a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatban kívánnak tájékozódni.

Módosítás 667
Karin Jöns

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az európai referenciahálózatok 
létrehozására irányuló eljárás.

(b) az európai referenciahálózatok 
létrehozására irányuló eljárás, és 
ösztönöznie kell az európai akkreditációs 
eljárások kifejlesztését annak biztosítása 
érdekében, hogy a referenciahálózathoz 
tartozó egészségügyi szolgáltatók 
tanúsítására független, tárgyilagos és 
átlátható módon és nonprofit alapon 
kerüljön sor.

Or. de

Indokolás

Csak egy európai akkreditációs eljárás révén garantálható, hogy a referenciahálózathoz 
tartozó egészségügyi szolgáltatók kétséget kizáróan megfeleljenek az elvárt minőségi 
kritériumoknak, miközben a szubszidiaritás elve is érvényesüljön.
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Módosítás 668
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) intézkedések az európai 
referenciahálózatok pénzügyi 
megvalósíthatóságának és földrajzi 
elérhetőségének biztosítására.

Or. nl

Indokolás

Amennyiben egy adott szakirányú egészségügyi ellátás biztosítása európai szintű  
szervezésben valósul meg, garanciákat kell nyújtani arra vonatkozólag, hogy az ellátás 
hozzáférhető marad.

Módosítás 669
Claude Turmes, Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A referenciahálózatokon keresztüli, 
más tagállamban való kezelésre történő 
beutalásra abban az esetben van szükség, 
amikor egyes igen ritka betegségek vagy 
kórtani helyzetek kezelése olyan költséges, 
vagy olyan mértékű szakosodást kíván, 
ami lehetetlenné teszi a szükséges 
egészségügyi szolgáltatás adott 
tagállamban történő biztosítását, és így a 
beutalás kiegészíti az adott tagállamon 
belüli egészségügyi ellátást;

Or. en

Indokolás

Fontos elkerülni az olyan helyzetek kialakulását, amikor az európai referenciahálózatokon 
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keresztüli beutalás a lakóhelyhez közeli kezelés hiányát eredményezi.

Módosítás 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A (3a) bekezdésben meghatározott 
kritériumoknak nem megfelelő kezelések 
tekintetében a tagállamok feladata, hogy a 
lakóhelyhez a lehető legközelebb 
biztosítsanak kezelést, valamint hogy 
garantálják az egyenlő területi 
hozzáférhetőséget.

Or. en

Indokolás

Fontos elkerülni az olyan helyzetek kialakulását, amikor az európai referenciahálózatokon 
keresztüli beutalás a lakóhelyhez közeli kezelés hiányát eredményezi.

Módosítás 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 c bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. Az e cikkben hivatkozott intézkedések 
nem folyamodhatnak a kezelés 
finanszírozásának szokásos, az irányelv 
többi részében említett 
mechanizmusaihoz. Az európai 
referenciahálózatok kialakításához az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapot1

(strukturális alapok) kell igénybe venni. A 
referenciahálózatok gyakran nyújtanak 
majd olyan egészségügyi szolgáltatást, 
amely az állandó lakóhely szerinti 
tagállamban nem áll rendelkezésre, ezért 
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az olyan mechanizmusok, mint a 
költségtérítés, nem alkalmazhatók.
1

http:ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/inde
x_en.htm

Or. en

Indokolás

Fontos egyértelművé tenni, hogy ki fizet abban az esetben, amikor egy beteget az európai 
referenciahálózat keretében utalnak be kezelésre. Szintén fontos annak biztosítása, hogy a 
kifizetésekre oly módon kerüljön sor, hogy a szükséges kezelések ténylegesen valamennyi 
beteg számára elérhetők legyenek, és hogy a legtöbb, lakóhelyhez közeli egyéb kezelés 
nyújtására emiatt ne nehezedjen nyomás.

Módosítás 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló, a (3) bekezdésben említett 
intézkedéseket a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. de

Módosítás 673
Linda McAvan

Proposition de directive
15 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ezen irányelv nem alapvető törölve
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fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló, a (3) bekezdésben említett 
intézkedéseket a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 15. cikk (4) bekezdésének ugyanezen szerző általi korábbi módosításához 
kapcsolódik. A Bizottság mintegy öt európai referenciahálózatot finanszírozott kísérleti 
projektként. A kötelező kritériumok kialakítása előtt el kell végezni e projektek értékelését.
Ebben a szakaszban a Bizottságnak az európai referenciahálózatokkal együtt kell dolgoznia a 
nem kötelező érvényű kritériumok kialakításán.

Módosítás 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Kísérleti területek

Annak érdekében, hogy a jövőben minél 
hatékonyabb legyen az egészségügyi 
ellátásra vonatkozó politika, a Bizottság 
határ menti kísérleti térségeket jelöl ki, 
ahol a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátással kapcsolatos innovatív 
kezdeményezések alaposan tesztelhetők, 
elemezhetők és értékelhetők. 

Or. nl
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Módosítás 675
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve

Or. sv

Indokolás

Az egészségügyi ellátás politikai irányítása nem azt jelenti, hogy beavatkozunk például abba, 
hogy hogyan végezzék ezt a tevékenységet. Az útmutatók kidolgozását, a hatékonyság 
felmérését, a pénzügyekkel kapcsolatos útmutatást és annak a figyelemmel kísérését kell 
jelentenie, hogy a minőség megfelelő és összhangban van azzal a színvonallal, amelyre az 
egészségpolitika törekszik. A tagállamok biztonságos és megbízható módon szervezték meg 
egészségügyi ellátásukat. Az egészségügyi ellátást, beleértve az új termékek és módszerek 
értékelését, továbbra is nemzeti szinten kell irányítani, máskülönben fennáll a veszélye, hogy 
még nagyobb bürokrácia jön létre.

Módosítás 676
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
meghatározott intézkedéseket fogad el az 
információs és kommunikációs 
technológiai rendszerek
összehangolásának biztosítása érdekében
az egészségügyi ellátásban, amelyeket 
akkor kell alkalmazni, ha a tagállamok 
azok bevezetése mellett döntenek. Az 
említett intézkedések tükrözik az 
egészségügyi technológiák és az 
orvostudomány fejlődését, és az 
alkalmazandó jogszabályokkal 
összhangban tiszteletben tartják a 
személyes adatok védelmének alapvető 
jogát. Meghatározzák a releváns 

A Bizottság a tagállamokkal együtt
intézkedéseket dolgoz ki az információs és 
kommunikációs technológiai rendszerek
interoperabilitásának elősegítése
érdekében, a betegek biztonságának 
szükség szerinti szavatolására a 
határokon átnyúló egészségügyi 
ellátásban. Az említett intézkedések 
tükrözik az egészségügyi technológiák és 
az orvostudomány fejlődését, és az 
alkalmazandó jogszabályokkal 
összhangban tiszteletben tartják a 
személyes adatok védelmének alapvető 
jogát. Meghatározzák a releváns 
információs és kommunikációs 
technológiák összehangolásának szükséges 
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információs és kommunikációs 
technológiák összehangolásának szükséges 
szabványait és terminológiáit a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás 
biztonságossága, minősége és 
hatékonysága érdekében.

szabványait és terminológiáit a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás 
biztonságossága, minősége és 
hatékonysága érdekében.

Or. en

Indokolás

Az e-egészségügy vonatkozásában hozott intézkedéseket alaposan át kell gondolni, mielőtt 
kötelező érvényű szabványokat fogadnánk el. A tagállamok a 2004 e-egészségügyi fellépés 
keretében már lépéseket tesznek az e-egészségügyi technológiák 2010-ig történő széleskörű 
alkalmazásához szükséges intézkedések irányában. Ennek az irányelvnek nem szabad 
megakadályoznia e terv megvalósulását.

Módosítás 677
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
meghatározott intézkedéseket fogad el az 
információs és kommunikációs 
technológiai rendszerek összehangolásának 
biztosítása érdekében az egészségügyi 
ellátásban, amelyeket akkor kell 
alkalmazni, ha a tagállamok azok 
bevezetése mellett döntenek. Az említett 
intézkedések tükrözik az egészségügyi 
technológiák és az orvostudomány 
fejlődését, és az alkalmazandó
jogszabályokkal összhangban tiszteletben 
tartják a személyes adatok védelmének 
alapvető jogát. Meghatározzák a releváns 
információs és kommunikációs 
technológiák összehangolásának szükséges 
szabványait és terminológiáit a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás 
biztonságossága, minősége és 
hatékonysága érdekében.

A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
meghatározott intézkedéseket fogad el az 
információs és kommunikációs 
technológiai rendszerek összehangolásának 
biztosítása érdekében az egészségügyi 
ellátásban, amelyeket akkor kell 
alkalmazni, ha a tagállamok azok 
bevezetése mellett döntenek. Az említett 
intézkedések megfelelnek minden 
tagállam alkalmazandó adatvédelmi 
jogszabályának valamint tükrözik az 
egészségügyi technológiák és az 
orvostudomány fejlődését is, és tiszteletben 
tartják a személyes adatok védelmének 
alapvető jogát. Meghatározzák a releváns 
információs és kommunikációs 
technológiák összehangolásának szükséges 
szabványait és terminológiáit a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás 
biztonságossága, minősége és 
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hatékonysága érdekében.

Or. en

Módosítás 678
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
meghatározott intézkedéseket fogad el az 
információs és kommunikációs 
technológiai rendszerek összehangolásának 
biztosítása érdekében az egészségügyi 
ellátásban, amelyeket akkor kell 
alkalmazni, ha a tagállamok azok 
bevezetése mellett döntenek. Az említett 
intézkedések tükrözik az egészségügyi 
technológiák és az orvostudomány 
fejlődését, és az alkalmazandó
jogszabályokkal összhangban tiszteletben 
tartják a személyes adatok védelmének 
alapvető jogát. Meghatározzák a releváns 
információs és kommunikációs 
technológiák összehangolásának szükséges 
szabványait és terminológiáit a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás 
biztonságossága, minősége és 
hatékonysága érdekében.

A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
meghatározott intézkedéseket fogad el az 
információs és kommunikációs 
technológiai rendszerek összehangolásának 
biztosítása érdekében az egészségügyi 
ellátásban, amelyeket akkor kell 
alkalmazni, ha a tagállamok azok 
bevezetése mellett döntenek. Az említett 
intézkedések tükrözik az egészségügyi 
technológiák és az orvostudomány 
fejlődését, és minden tagállam
alkalmazandó adatvédelmi 
jogszabályainak megfelelően tiszteletben 
tartják a személyes adatok védelmének 
alapvető jogát. Meghatározzák a releváns 
információs és kommunikációs 
technológiák összehangolásának szükséges 
szabványait és terminológiáit a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás 
biztonságossága, minősége és 
hatékonysága érdekében.

Or. de

Módosítás 679
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
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említett eljárással összhangban 
meghatározott intézkedéseket fogad el az 
információs és kommunikációs 
technológiai rendszerek összehangolásának 
biztosítása érdekében az egészségügyi 
ellátásban, amelyeket akkor kell 
alkalmazni, ha a tagállamok azok 
bevezetése mellett döntenek. Az említett 
intézkedések tükrözik az egészségügyi 
technológiák és az orvostudomány 
fejlődését, és az alkalmazandó 
jogszabályokkal összhangban tiszteletben 
tartják a személyes adatok védelmének 
alapvető jogát. Meghatározzák a releváns 
információs és kommunikációs 
technológiák összehangolásának 
szükséges szabványait és terminológiáit a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
biztonságossága, minősége és 
hatékonysága érdekében.

említett eljárással összhangban 
meghatározott intézkedéseket fogad el az 
információs és kommunikációs 
technológiai rendszerek összehangolásának 
biztosítása érdekében az egészségügyi 
ellátásban, amelyeket akkor kell 
alkalmazni, ha a tagállamok azok 
bevezetése mellett döntenek. Az említett 
intézkedések tükrözik az egészségügyi 
technológiák és az orvostudomány 
fejlődését, és az alkalmazandó 
jogszabályokkal összhangban tiszteletben 
tartják a személyes adatok védelmének 
alapvető jogát. Elsősorban a következőket 
határozzák meg:

- a releváns információs és 
kommunikációs technológiai rendszerek 
interoperabilitásához szükséges 
szabványokat és terminológiát a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
biztonsága, minősége és hatékonysága 
érdekében;
- az orvosi dokumentációhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos szabályokat, 
különösen azokat, amelyek a beteg által az 
orvosi aktájához történő hozzáféréshez 
adott kifejezett hozzájárulás 
megszerzéséről rendelkeznek.

Or. fr

Indokolás

Szigorú szabványokat kell megállapítani az egészségügyi nyilvántartásokhoz való hozzáférés 
vonatkozásában, valamint az egyéni egészségügyi nyilvántartásokba való betekintéshez 
szükséges kifejezett egyetértés feltételeinek tekintetében.
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Módosítás 680
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
meghatározott intézkedéseket fogad el az 
információs és kommunikációs 
technológiai rendszerek összehangolásának 
biztosítása érdekében az egészségügyi 
ellátásban, amelyeket akkor kell 
alkalmazni, ha a tagállamok azok 
bevezetése mellett döntenek. Az említett 
intézkedések tükrözik az egészségügyi 
technológiák és az orvostudomány 
fejlődését, és az alkalmazandó 
jogszabályokkal összhangban tiszteletben 
tartják a személyes adatok védelmének 
alapvető jogát. Meghatározzák a releváns 
információs és kommunikációs 
technológiák összehangolásának szükséges 
szabványait és terminológiáit a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás 
biztonságossága, minősége és 
hatékonysága érdekében.

A tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
meghatározott intézkedéseket fogadnak el 
az információs és kommunikációs 
technológiai rendszerek összehangolásának 
biztosítása érdekében az egészségügyi 
ellátásban, amelyeket akkor kell 
alkalmazni, ha a tagállamok azok 
bevezetése mellett döntenek. Az említett 
intézkedések tükrözik az egészségügyi 
technológiák és az orvostudomány 
fejlődését, és az alkalmazandó 
jogszabályokkal összhangban tiszteletben 
tartják a személyes adatok védelmének 
alapvető jogát. Meghatározzák a releváns 
információs és kommunikációs 
technológiák összehangolásának szükséges 
szabványait és terminológiáit a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás 
biztonságossága, minősége és 
hatékonysága érdekében.

Or. de

Módosítás 681
Georgs Andrejevs

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az e-
egészségügy és egyéb távorvoslási 
szolgáltatások: 
a) ugyanazokhoz a szakmai, orvosi, 
minőségi és biztonsági szabványokhoz 
igazodnak, mint a nem elektronikus 
egészségügyi szolgáltatások;
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b) megfelelő védelmet biztosítanak a 
betegeknek, nevezetesen azáltal, hogy az 
orvosok számára a nem elektronikus 
egészségügyi szolgáltatásban 
használtakhoz hasonló, megfelelő 
jogszabályi követelményeket vezetnek be. 

Or. en

Indokolás

Ez az új technológia nem csupán fejlődést, hanem az egészségügyben használt információs és 
kommunikációs technológiákkal való lehetséges visszaéléseket is eredményezhet, a betegek 
számára ezzel járó potenciális kockázatokkal. Ezért e szolgáltatások vonatkozásában a 
minőség és biztonság tekintetében ugyanolyan szintű garanciákat kell nyújtani, mint a 
“standard” orvosi tevékenységekkel kapcsolatban.

Módosítás 682
John Bowis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az e-
egészségügy és más távorvoslási 
szolgáltatások igénybe vétele 
ugyanazokhoz a minőségi és biztonsági 
szabványokhoz igazodik, mint a nem 
elektronikus egészségügyi szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 683
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk törölve
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Or. sv

Indokolás

Az egészségügyi ellátás politikai irányítása nem azt jelenti, hogy beavatkozunk például abba, 
hogy hogyan végezzék ezt a tevékenységet. Az útmutatók kidolgozását, a hatékonyság 
felmérését, a pénzügyekkel kapcsolatos útmutatást és annak a figyelemmel kísérését kell 
jelentenie, hogy a minőség megfelelő és összhangban van azzal a színvonallal, amelyre az 
egészségpolitika törekszik. A tagállamok biztonságos és megbízható módon szervezték meg 
egészségügyi ellátásukat. Az egészségügyi ellátást, beleértve az új termékek és módszerek 
értékelését, továbbra is nemzeti szinten kell irányítani, máskülönben fennáll a veszélye, hogy 
még nagyobb bürokrácia jön létre.

Módosítás 684
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új egészségügyi technológiák 
igazgatására vonatkozó együttműködés

Az egészségügyi technológiák igazgatására 
vonatkozó együttműködés

1. A tagállamok elősegítik az egészségügyi 
technológiák értékeléséért felelős nemzeti 
hatóságokat vagy szerveket összekötő 
hálózat kialakítását és működését.

1. A tagállamok elősegítik az egészségügyi 
technológiák értékeléséért felelős nemzeti 
hatóságokat vagy szerveket összekötő 
hálózat kialakítását és működését.

1a. Az Európai Bizottság az Európai 
Parlamenttel konzultálva létrehozza a 
hálózat működési keretét, mely a jó 
kormányzás elvein alapul, beleértve az 
átláthatóságot, az objektivitást, a 
tisztességes eljárásokat, valamint 
valamennyi társadalmi csoport – többek 
között az egészségügyi szakemberek, 
betegek, kutatók és az ágazat – érdekelt 
félként történő teljes körű részvételét.

2. Az egészségügyi technológiák 
értékelésével foglalkozó hálózat 
célkitűzései az alábbiak:

2. Az egészségügyi technológiák 
értékelésével foglalkozó hálózat 
célkitűzései az alábbiak:

(a) a nemzeti hatóságok és szervek közötti (a) a nemzeti hatóságok és szervek közötti 
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együttműködés támogatása; együttműködés támogatása;

(aa) tartós megoldások keresése a 
gyógyszerekhez való hozzáférés, az 
innováció jutalmazása és az egészségügyi 
költségvetéssel való gazdálkodás céljainak 
kiegyensúlyozására;
(ab) átlátható, objektív, átfogó és időszerű 
eljárások és módszerek kidolgozása, 
amelyek egyensúlyt teremtenek 
valamennyi célkitűzés között;
(ac) valamennyi érdekelt társadalmi 
csoport, különösen a betegek, az orvosi 
közösség, a kutatók és az ágazat teljes 
részvételének biztosítása;

(b) objektív, megbízható, időben átadott, 
átlátható és átadható információk 
nyújtásának támogatása az egészségügyi 
technológiák rövid és hosszú távú 
hatékonyságáról és ezen információk 
nemzeti hatóságok és szervek közötti 
tényleges megosztásának lehetővé tétele.

(b) objektív, megbízható, időben átadott, 
átlátható és átadható információk 
nyújtásának támogatása az egészségügyi 
technológiák rövid és hosszú távú 
hatékonyságáról és ezen információk 
nemzeti hatóságok és szervek közötti 
tényleges megosztásának lehetővé tétele.

3. A tagállamok kijelölik az (1) 
bekezdésben említett hálózatban részt vevő 
a hatóságokat vagy szerveket, és közlik a 
Bizottsággal az említett hatóságok vagy 
szervezetek nevét és elérhetőségét.

3. A tagállamok kijelölik az (1) 
bekezdésben említett hálózatban részt vevő 
a hatóságokat vagy szerveket. A Bizottság 
csak azon hatóságok számára engedi a 
hálózathoz történő csatlakozást, amelyek 
teljesítik a helyes kormányzás alapelveit.

4. A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban elfogadja a 
hálózat létrehozásához és igazgatáshoz 
szükséges intézkedéseket, és meghatározza 
a megosztandó információk jellegét és 
típusát.

4. A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban elfogadja a 
hálózat a fenti céloknak megfelelő
létrehozásához és igazgatáshoz szükséges 
intézkedéseket, és meghatározza a 
megosztandó információk jellegét és 
típusát.

Or. en

Indokolás

A javasolt hálózatot a Bizottság az európai kormányzásról szóló fehér könyvében (2001) 
megállapított helyes kormányzási elvekkel összhangban kell működtetni, különösen a 
nyitottság, az elszámoltathatóság, a hatékonyság és a koherencia tekintetében.  Az 
egészségügyi technológiák értékeléseire vonatkozó együttműködés célja az átlátható, objektív, 
átfogó és időszerű eljárások előmozdítása. A Bizottságnak ezért csak olyan egészségügyi 
technológiai értékelő hatóságok csatlakozását szabad elfogadnia, amelyek megfelelnek 
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ezeknek a szabványoknak. Ez a módosítás a 43. preambulumbekezdés módosításához 
kapcsolódik.

Módosítás 685
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új egészségügyi technológiák 
igazgatására vonatkozó együttműködés

Az egészségügyi technológiák igazgatására 
vonatkozó együttműködés

Or. en

Indokolás

Az értékeléseknek minden egészségügyi technológiára ki kell terjedniük, beleértve a már 
meglévő technológiákat is. Ez előmozdíthatja a tagállami egészségügyi rendszerek 
erőforrásainak megfelelő elosztását.

Módosítás 686
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok elősegítik az egészségügyi 
technológiák értékeléséért felelős nemzeti 
hatóságokat vagy szerveket összekötő 
hálózat kialakítását és működését.

1. A tagállamok elősegítik az egészségügyi 
technológiák értékeléséért felelős nemzeti 
hatóságokat vagy szerveket összekötő 
hálózat kialakítását és működését. Ez olyan 
működési rendszert hoz létre, amely a jó 
kormányzás elvein alapul, beleértve az 
átláthatóságot, az objektivitást, a 
tisztességes eljárásokat, valamint 
valamennyi érdekelt csoport – többek 
között az egészségügyi szakemberek, 
betegek, tudósok és az ágazat – érdekelt 
félként történő teljes körű részvételét, 
kivéve azokban az esetekben, amikor a 
nemzeti jog az említett érdekelt felek 
vonatkozásában egy vagy több érdekelt fél 
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esetében eleve kizárja a részvételt.

Or. en

Módosítás 687
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok elősegítik az egészségügyi 
technológiák értékeléséért felelős nemzeti 
hatóságokat vagy szerveket összekötő 
hálózat kialakítását és működését.

1. A tagállamok elősegítik az egészségügyi 
technológiák értékeléséért felelős nemzeti 
hatóságokat vagy szerveket összekötő 
hálózat kialakítását és működését. A 
tagállamok létrehoznak egy, a jó 
kormányzás elvein alapuló rendszert, 
beleértve az átláthatóságot, az 
objektivitást, a tisztességes eljárásokat, 
valamint valamennyi érintett csoportnak –
beleértve a szociális partnereket, 
egészségügyi szakembereket, betegeket, 
tudósokat és az ágazatot – a hálózat 
működése érdekében érdekelt félként 
történő teljes körű részvételét.

Or. en

Indokolás

Az új egészségügyi technológiák igazgatásával kapcsolatos együttműködést elősegítő hálózat 
kialakításába valamennyi érdekelt felet – köztük a szociális partnereket is – be kell vonni. 

Módosítás 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok elősegítik az egészségügyi 
technológiák értékeléséért felelős nemzeti 
hatóságokat vagy szerveket összekötő 
hálózat kialakítását és működését.

1. A tagállamok elősegítik az egészségügyi 
technológiák értékeléséért felelős nemzeti 
hatóságokat vagy szerveket összekötő 
hálózat kialakítását és működését. A 
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tagállamok létrehoznak egy, a jó 
kormányzás elvein alapuló rendszert, 
beleértve az átláthatóságot, az 
objektivitást, a tisztességes eljárásokat, 
valamint valamennyi érintett csoportnak –
beleértve a szociális partnereket, 
egészségügyi szakembereket, betegeket, 
tudósokat és az ágazatot – a hálózat 
működése érdekében érdekelt félként 
történő teljes körű részvételét.

Or. en

Indokolás

Az új egészségügyi technológiák igazgatásával kapcsolatos együttműködést elősegítő hálózat 
kialakításába valamennyi érdekelt felet – köztük a szociális partnereket is – be kell vonni. 

Módosítás 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok elősegítik az egészségügyi 
technológiák értékeléséért felelős nemzeti 
hatóságokat vagy szerveket összekötő 
hálózat kialakítását és működését.

1. A tagállamok elősegítik az egészségügyi 
technológiák értékeléséért felelős nemzeti 
hatóságokat vagy szerveket összekötő 
hálózat kialakítását és működését. A 
tagállamok létrehoznak egy, a jó 
kormányzás elvein alapuló rendszert, 
beleértve az átláthatóságot, az 
objektivitást, a tisztességes eljárásokat, 
valamint valamennyi érintett csoportnak –
beleértve a szociális partnereket, 
egészségügyi szakembereket, betegeket, 
tudósokat és az ágazatot – a hálózat 
működése érdekében érdekelt félként 
történő teljes körű részvételét.

Or. en

Indokolás

Az új egészségügyi technológiák igazgatásával kapcsolatos együttműködést elősegítő hálózat 
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kialakításába valamennyi érdekelt felet – köztük a szociális partnereket is – be kell vonni. 

Módosítás 690
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság az Európai Parlamenttel 
egyetértésben a hálózat számára operatív 
keretet hoz létre, amely a helyes 
kormányzás elvein alapul, beleértve az 
eljárások átláthatóságát, objektivitását és 
pártatlanságát, valamint az összes érintett 
társadalmi csoport szereplőinek, többek 
között az orvosoknak, a betegeknek és az 
ágazat képviselőinek érdekelt félként 
történő részvételét.

Or. fr

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti hatóságok, illetve az egészségügyi 
technológiákat értékelő szervek közötti intézményi együttműködés kiegyensúlyozott, szakszerű 
és átlátható döntéshozatali folyamathoz vezessen, a hálózatnak nyitva kell állnia az érintett 
felek részvétele előtt.

Módosítás 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A hálózat a helyes kormányzás elvei 
mentén kialakított működési keret alapján 
tevékenykedik. Ezek az elvek többek közt 
magukban foglalják az eljárások 
átláthatóságát, a hivatalos fellebbezési 
jogot, az objektivitást, a pártatlanságot és 
valamennyi érdekelt fél teljes körű 
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részvételét.

Or. de

Indokolás

A hálózati munka eredményeinek minőségét és hitelességét fokozza majd a helyes kormányzás 
elveinek (pl. az eljárások átláthatósága, fellebbezési jog) alkalmazása. Az árdekelt felek (pl. 
betegek, orvosok, az ágazat képviselői) jelentős hozzáadott értéket nyújthatnak az 
egészségügyi technológiák értékelésében, és ezért teljes mértékben be kell vonni őket a 
munkafolyamatokba.

Módosítás 692
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az egészségügyi technológiák 
értékelésével foglalkozó hálózat 
célkitűzései az alábbiak:

2. Az egészségügyi technológiák 
értékelésével foglalkozó hálózat 
célkitűzései az alábbiak:

(a) a nemzeti hatóságok és szervek közötti 
együttműködés támogatása;

(a) tartós megoldások keresése a 
közegészségügy, a gyógyszerekhez való 
hozzáférés, az innováció jutalmazása és az 
egészségügyi költségvetéssel való 
gazdálkodás céljainak 
kiegyensúlyozására; 
(aa) átlátható eljárások és módszerek 
kidolgozása e célok vonatkozásában;
(ab) az összes érdekelt fél, és különösen a 
betegek, az orvosi közösség és az ágazat 
részvételének biztosítása a 
közegészségügyet, az innovációt és az 
Európai Unió versenyképességét közép- és 
hosszú távon befolyásolni képes döntések 
meghozatalában;

(b) objektív, megbízható, időben átadott, 
átlátható és átadható információk 
nyújtásának támogatása az egészségügyi 
technológiák rövid és hosszú távú 
hatékonyságáról és ezen információk 
nemzeti hatóságok és szervek közötti 

(b) objektív, megbízható, időben átadott, 
átlátható és átadható információk 
nyújtásának támogatása az egészségügyi 
technológiák rövid és hosszú távú 
hatékonyságáról és ezen információk 
nemzeti hatóságok és szervek közötti 
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tényleges megosztásának lehetővé tétele. tényleges megosztásának lehetővé tétele.

(ba) az egymással megosztható 
információk jellegének és típusának 
megvizsgálása;

Or. fr

Indokolás

A hálózat fő célkitűzésének összhangban kell lennie az egészségügyi technológiák 
értékelésének céljával: az egészségügyi erőforrások optimális felhasználása, ami lehetővé 
teszi az egészségügyi rendszerek fenntartható finanszírozását, a betegek gyógyszerekhez való 
gyors hozzáférése, valamint az egészségügyi innováció figyelembevétele. A hálózatnak tehát 
valamennyi érintett szereplőt be kell vonnia, amint azt a fórum következtetései és ajánlásai is 
kifejtik.

Módosítás 693
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) objektív, megbízható, időben átadott, 
átlátható és átadható információk 
nyújtásának támogatása az egészségügyi 
technológiák rövid és hosszú távú 
hatékonyságáról és ezen információk 
nemzeti hatóságok és szervek közötti 
tényleges megosztásának lehetővé tétele.

(b) az egészségügyi technológiák rövid és 
hosszú távú hatékonyságáról valamint a 
lehetséges mellékhatásokról és a 
társadalomra kifejtett hatásokról szóló
objektív, megbízható, időben átadott, 
átlátható és átadható információk 
nyújtásának támogatása, és ezen 
információk nemzeti hatóságok és szervek 
közötti tényleges megosztásának lehetővé 
tétele.

Or. de

Indokolás

Ez a cikk nemzeti egészségügyi rendszerek egészségügyi technológiák értékeléséért felelős 
hivatalai közti együttműködésről rendelkezik. Ezek a hivatalok nem csak a hatékonysággal, 
hanem a lehetséges mellékhatásokkal és társadalmi változásokkal kapcsolatos információkkal 
is rendelkeznek. Ezért ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban is információcserére van szükség.
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Módosítás 694
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban elfogadja 
a hálózat létrehozásához és igazgatáshoz 
szükséges intézkedéseket, és meghatározza 
a megosztandó információk jellegét és 
típusát.

törölve

Or. de

Módosítás 695
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban elfogadja
a hálózat létrehozásához és igazgatáshoz 
szükséges intézkedéseket, és meghatározza 
a megosztandó információk jellegét és 
típusát.

4. A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve kialakítja a hálózat 
létrehozásához és igazgatáshoz szükséges 
intézkedéseket, és meghatározza a 
megosztandó információk jellegét és 
típusát.

Or. en

Indokolás

Nem feltétlenül a Bizottság feladata, hogy kötelező érvényű intézkedéseket fogadjon el az 
egészségügyi technológiák értékelésével foglalkozó hálózat igazgatásáról.
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Módosítás 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban elfogadja a 
hálózat létrehozásához és igazgatáshoz 
szükséges intézkedéseket, és meghatározza 
a megosztandó információk jellegét és 
típusát.

4. A Bizottság a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban elfogadja a 
hálózat létrehozásához és igazgatáshoz 
szükséges intézkedéseket, és meghatározza 
a megosztandó információk jellegét és 
típusát.

Or. de

Indokolás

Ez a bekezdés az alkalmazandó komitológiai eljárásra utal. Ezzel a fontos kérdéssel 
kapcsolatban az Európai Parlamentnek biztosítania kell, hogy az új eljárásban lehetősége 
legyen befolyásának érvényesítésére (ellenőrzéshez való jog). 

Módosítás 697
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban elfogadja a 
hálózat létrehozásához és igazgatáshoz
szükséges intézkedéseket, és meghatározza 
a megosztandó információk jellegét és 
típusát.

A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban elfogadja a 
hálózat létrehozásához, igazgatásához és
átláthatóságának biztosításához szükséges 
intézkedéseket.

Or. fr

Indokolás

A hálózatnak átlátható módon kell működnie annak biztosítása érdekében, hogy hitelesek 
legyenek az információk megosztása nyomán hozott döntések.

A hálózatnak meg kell határoznia a megosztandó információk típusát. A hálózat valamennyi 
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résztvevőjét be kell vonni ebbe a tanácskozásba, aminek a hálózat első feladatai közé kell 
tartoznia.

Módosítás 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok legalább évente 
továbbítják az (1) bekezdésben említett 
adatokat a Bizottságnak, azon adatok 
kivételével, amelyeket a 20005/36/EK
irányelvvel összhangban már 
összegyűjtöttek.

2. A tagállamok legalább évente 
továbbítják az (1) bekezdésben említett
adatokat a Bizottságnak statisztikai 
felhasználásra, azon adatok kivételével, 
amelyeket a 2005/36/EK irányelvvel 
összhangban már összegyűjtöttek.

Or. de

Módosítás 699
Claude Turmes, Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk keretében történő adatgyűjtést a 
migráns munkavállalók szociális 
biztonságával foglalkozó igazgatási 
bizottság által előírt adatgyűjtéssel szoros 
együttműködésben végzik.

Or. en
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Módosítás 700
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság munkáját a tagállamok 
képviselőiből álló bizottság segíti, 
amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

1. A Bizottság munkáját a tagállamok 
képviselőiből álló bizottság segíti, 
amelynek elnöke a tagállamok képviselője.

A bizottság – amennyiben azt 
szükségesnek ítéli, vagy az érdekelt felek 
egyikének kérésére – konzultál az érdekelt 
felekkel, például a kifizető szervezetekkel, 
beleértve az egészségügy területén 
tevékenykedő kölcsönös 
biztosítóintézeteket, betegeket és 
egészségügyi szakembereket (valamint a 
kórházakat). 

Or. fr

Indokolás

Mivel az egészségügyi kérdések a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak, a bizottság 
elnöki tisztét a tagállamok egyik képviselőjének kell ellátnia. A bizottságnak arra is 
lehetőséget kell biztosítani, hogy konzultáljon az érdekelt felekkel.

Módosítás 701
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság munkáját a tagállamok 
képviselőiből álló bizottság segíti, 
amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

1. A Bizottság munkáját a tagállamok 
képviselőiből álló bizottság segíti, 
amelynek elnökletét a tagállamok látják 
el. A bizottság kiegészíthető a betegek, a 
kifizető szervezetek és az egészségügyi 
szakemberek képviselőivel.

Or. en
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Indokolás

A javasolt komitológia az átláthatóságot nélkülöző és antidemokratikus eljárást eredményez.
Ennek nyitottá tétele érdekében a tagállamoknak és az érdekelt feleknek jelentősebb szerepet 
kell biztosítani.

Módosítás 702
Georgs Andrejevs

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság munkáját a tagállamok 
képviselőiből álló bizottság segíti, 
amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

1. A Bizottság munkáját a tagállamok 
képviselőiből álló bizottság segíti, 
amelynek elnöke a Bizottság képviselője.
Ennek révén a Bizottság megfelelő módon 
biztosítja az érintett beteg- és szakmai 
képviseleti csoportok szakértőivel való 
konzultációt, különösen ezen irányelv 
végrehajtásának tekintetében, és ezekről a 
konzultációkról indoklással ellátott 
jelentést nyújt be. 

Or. en

Indokolás

Az irányelv végrehajtása csak valamennyi érintett fél bevonásával lehetséges. Ezért megfelelő 
konzultációs mechanizmust kell kialakítani a „határokon átnyúló egészségügyi bizottság” 
támogatására. 

Módosítás 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 22. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időpontot követő öt éven 
belül jelentést készít ezen irányelv 
működéséről, melyet benyújt az Európai 

A Bizottság a 22. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időpontot követő három
éven belül jelentést készít ezen irányelv 
működéséről, melyet benyújt az Európai 
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Parlamentnek és a Tanácsnak. Parlamentnek és a Tanácsnak, ezt követően 
pedig ezt a jelentést legalább ötévenként 
elkészíti és benyújtja. A jelentés külön 
figyelmet fordít arra, hogy pénzügyi és 
földrajzi szempontból milyen hatással lesz 
majd az irányelv alkalmazása az 
egészségügyi ellátáshoz és egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, 
valamint milyen következményekkel jár 
majd a betegek és a tagállamok 
egészségügyi rendszereinek valamennyi 
szereplőjének mobilitása tekintetében. 
Ennek során be kell vonni valamennyi 
tagállami érdekelt felet és szereplőt, 
infrastruktúrát és egészségügyi rendszert, 
beleértve a kórházakat és kifizető 
szervezeteket. Amennyiben szükséges, a 
Bizottság a jelentéssel együtt a 
jogszabályok módosítására irányuló 
javaslatokat is rendelkezésre bocsát. 

Or. fr

Indokolás

A jelentések határidejét pontosan meg kell jelölni, fel kell sorolni azokat az összetevőket, 
amelyeket figyelembe kell venni, és ki kell jelenteni, hogy az érdekelt feleket mindenképpen be 
kell vonni az irányelv végrehajtásának és alkalmazásának értékelési folyamatába.

Módosítás 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik a betegek és a 
szakmai személyzet országok közti 
mozgásának nyilvántartásához szükséges 
információk összegyűjtéséről, a felmerülő 
problémák gyors megoldása és a 
nyilvántartásból eredő előnyök 
kiaknázása érdekében. A Bizottság 
felveszi ezeket az információkat az (1) 
bekezdésben említett jelentésbe.
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Or. nl

Módosítás 705
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok e célból és a 22. cikk sérelme 
nélkül tájékoztatják a Bizottságot minden 
intézkedésről, amelyet a 8. és 9. cikkben 
előírt eljárások végrehajtása céljából
vezettek be, módosítottak vagy tartottak 
fenn.
.

A tagállamok e célból és a 22. cikk sérelme 
nélkül tájékoztatják a Bizottságot
valamennyi, az irányelv végrehajtása 
céljából hozott intézkedésükről.

Or. nl

Indokolás

A szolgáltatási irányelv rendelkezik a kölcsönös értékelési eljárásokról. Az 5.cikk tekintetében 
hasonló, a 2006. június 6-i Európai Tanács ülésén elfogadott elveket tükröző eljárásokat kell 
bevezetni a nyílt módszerű koordináció kötelező érvényének megerősítése érdekében, 
tekintettel a létező egészségügyi rendszerek sokféleségére és a tagállamok ezen rendszerek 
kialakítására vonatkozó hatásköreire.

Módosítás 706
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek (…)-án/-
én [a hatályba lépést követő egy év] 
megfeleljenek.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek (…)-án/-
én [a hatályba lépést követő három év] 
megfeleljenek.

Or. fr
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Indokolás

Ilyen rövid átültetési határidőnek lehetetlen megfelelni. Úgy tűnik, hogy a bizottsági 
hatástanulmány nem mérte fel a megnövekedett betegmobilitás valamennyi lehetséges 
hatását, sem azt, hogy milyen változtatásokat kell végrehajtani az egyes egészségügyi 
rendszerek felépítésében.
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