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Módosítás 189
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

Ezen irányelv célja a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálására vonatkozóan 
meglévő keret (1408/71/EGK rendelet és a 
későbbi 883/2004/EK rendelet) 
kiegészítése a betegek jogai 
alkalmazásának céljából a határokon 
átnyúló, biztonságos, magas színvonalú és 
hatékony egészségügyi ellátás nyújtásával 
összefüggésben. Ez az irányelv a betegek 
jogaira vonatkozó általános keretet hoz 
létre a határokon átnyúló mobilitás 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Módosítás 190
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 

Ez az irányelv előírja egy másik 
tagállamban nyújtott biztonságos és magas 
színvonalú egészségügyi ellátáshoz való 
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ellátás nyújtására. hozzáférés szabályait, és megállapítja az
egészségügyi ellátással kapcsolatban a 
tagállamok között folytatott 
együttműködés mechanizmusait, teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
egészségügyi ellátás szervezésével és 
nyújtásával kapcsolatos nemzeti 
hatásköröket.
Az irányelv alkalmazásakor a tagállamok 
figyelembe veszik az egyetemesség, a 
színvonalas ellátáshoz való hozzáférés, a 
méltányosság és a szolidaritás elveit. 

Or. en

Indokolás

A módosítás első fele az irányelv céljainak egyértelműbbé tételére irányul. A második 
bekezdés a Bizottság javaslatának 5. cikkéből került át, mert ezeket az elveket célszerűbb 
ebben a cikkben felsorolni. 

Módosítás 191
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

Ez az irányelv szabályokat állapít meg a 
valamely más tagállamban igénybe vett
egészségügyi ellátás költségeinek 
visszatérítésére vonatkozólag azon betegek 
számára, akik egészségügyi kezelés 
igénybevétele céljából más tagállamba 
utaznak, és lehetővé teszi a tagállamok 
közötti együttműködést az egészségügyi 
technológia értékelése, a 
referenciaközpontok és az e-egészségügy 
terén, teljes mértékben tiszteletben tartva 
az egészségügyi szolgáltatások 
megszervezésével és nyújtásával 
kapcsolatos nemzeti hatásköröket, az 
egyetemes hozzáférés, a szolidaritás, a 
megfizethetőség, az egyenlő területi 
elérhetőség és a demokratikus ellenőrzés 
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elveivel összhangban.

Or. en

Indokolás

Az irányelvben szereplő különböző célkitűzéseket megfelelőbben határozza meg a cél fenti 
megfogalmazása. Már az irányelv céljának meghatározásakor fontos hangsúlyozni a 
tagállamok feladatait és az egészségügyi politika által tiszteletben tartandó elveket.

Módosítás 192
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

Ez az irányelv előírja egy másik 
tagállamban nyújtott biztonságos és magas 
színvonalú egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés szabályait, és megállapítja az
egészségügyi ellátással kapcsolatban a 
tagállamok között folytatott 
együttműködés mechanizmusait, teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
egészségügyi ellátás szervezésével és 
nyújtásával kapcsolatos nemzeti 
hatásköröket.

Or. en

Indokolás

Az irányelv céljának tükröznie kell az egészségügyi ellátás szervezésével és nyújtásával 
kapcsolatos tagállami hatásköröket a Szerződés 152. cikkének megfelelően.
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Módosítás 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

Ez az irányelv előírja egy másik 
tagállamban nyújtott biztonságos és magas 
színvonalú egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés szabályait, és megállapítja az
egészségügyi ellátással kapcsolatban a 
tagállamok között folytatott 
együttműködés mechanizmusait, teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
egészségügyi ellátás szervezésével és 
nyújtásával kapcsolatos nemzeti 
hatásköröket.

Or. en

Indokolás

Az irányelv céljának szigorúan a biztonságos és színvonalas egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférésnek kell lennie. A 152. cikk (5) bekezdése értelmében az egészségügyi ellátás 
szervezése és biztosítása tagállami hatáskörbe tartozik.

Módosítás 194
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

Ez az irányelv előírja a más
tagállamokban nyújtott biztonságos és
magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférés szabályait, és megállapítja 
az egészségügyi ellátással kapcsolatban a 
tagállamok között folytatott 
együttműködés mechanizmusait, teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
egészségügyi ellátás szervezésével és 
nyújtásával kapcsolatos nemzeti 
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feladatköröket.

Or. de

Indokolás

A cél nem a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó általános szabályok 
megállapítása, hanem a betegek mobilitásának javítása.

Módosítás 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

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

Or. es

Indokolás

A betegek mobilitására összpontosító jelenlegi javaslat a polgárok bizonyos meghatározott 
csoportja számára lehetne előnyös (magas vásárlóerővel bíró, jól tájékozott, idegen nyelveket 
beszélő polgárok), amely réteg azonban az emberek kisebb hányadát jelenti. 

Javasoljuk, hogy a javaslat célja ne kizárólag a betegmobilitás legyen (amely csak egy 
kisebbséget érint), hanem az ellátás minőségének és biztonságosságának és a tagállamok 
közötti együttműködésnek a javítása, amely szempontok minden polgárnak hasznára válnak.
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Módosítás 196
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

Ez az irányelv általános keretet állapít meg
a határokon átnyúló, biztonságos és magas 
színvonalú egészségügyi ellátáshoz történő 
hozzáférésre, az EK-Szerződés 152. cikke 
(5) bekezdésében meghatározott, az 
egészségügyi ellátás szervezésével és 
nyújtásával kapcsolatos nemzeti 
hatáskörök sérelme nélkül.

Or. pt

Módosítás 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

Az egyetemesség, a színvonalas ellátáshoz 
való hozzáférés, az egyenlőség és a 
szolidaritás elvei alapján a tagállami 
egészségügyi rendszerekre ruházott 
általános érdekű feladatok tiszteletben 
tartásával ez az irányelv általános keretet 
hoz létre a határokon átnyúló, biztonságos, 
magas színvonalú és hatékony 
egészségügyi ellátás nyújtására, valamint a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
költségeinek visszatérítésére.

Or. fr

Indokolás

Már az irányelv első cikkében hivatkozni kell az egészségügyi rendszerek működését 
szabályozó elvekre, és egyértelművé kell tenni, hogy az irányelv célja a biztosítás helye 
szerinti tagállamtól különböző tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátás költségeinek 
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visszatérítésére vonatkozó feltételek meghatározása is.

Módosítás 198
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
nyújtására, és célja az egészségügyi ellátás
hozzáférhetőségének, minőségének és 
hatékonyságának javítása a 
tagállamokban.

Or. nl

Indokolás

Az irányelv két részből áll: az egyik a betegek jogaival foglalkozik a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátással összefüggésben, a másik pedig az egészségügy általános 
szervezésének bizonyos szempontjait érinti, beleértve többek között a tagállamok 
együttműködési kötelezettségét.

Módosítás 199
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
biztonságos, magas színvonalú és hatékony 
egészségügyi ellátás nyújtására és a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
költségeinek visszatérítésére.

Or. en
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Indokolás

Nem kell különbséget tenni a nemzeti és a határokon átnyúló egészségügyi ellátás között, mert 
a saját országukban maradó betegeket ugyanazoknak a jogoknak kell megilletniük, mint 
azokat, akik valamelyik másik tagállamban vesznek igénybe vagy kívánnak igénybe venni 
kezelést és szolgáltatásokat. 

Módosítás 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

Ez az irányelv a betegek jogaira vonatkozó
általános keretet hoz a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás tekintetében.

Or. da

Indokolás

Az irányelv célja nem az egészségügyi ellátás minőségének, biztonságának és 
hatékonyságának meghatározása, hanem a betegeket megillető jogkörök tisztázása külföldi 
kezelés esetén.

Módosítás 201
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, ingyenes, biztonságos, 
magas színvonalú és hatékony 
egészségügyi ellátás nyújtására azokban az 
esetekben, amikor a beteg lakóhelyén nem 
elérhető, rendkívül speciális orvosi 
eljárásokra van szükség.

Or. pl
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Indokolás

Csak az ingyenes egészségügyi ellátás lehet egyetemes, mivel máskülönben a gyakorlatban 
csak az emberek korlátozott csoportja számára lesz hozzáférhető. Ezenkívül az irányelvet 
azokban az esetekben kellene alkalmazni, ha olyan rendkívül speciális orvosi eljárásokra van 
szükség, amelyek nem elérhetők az adott lakóhelyen.

Módosítás 202
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú, hatásos és hatékony 
egészségügyi ellátás nyújtására.

Or. it

Indokolás

A hatásossági kritériumra a más egészségügyi szolgáltatóhoz történő „passzív migráció” 
elkerülése érdekében van szükség, valamint azért, hogy ki lehessen mutatni, hogy a szóban 
forgó szolgáltatások megfelelően képesek kezelni azt a betegséget, amely miatt a beteg másik 
tagállamba utazott.

Módosítás 203
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására.

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására. Az egészségügyi ellátás 
célja, hogy azonos feltételek mellett 
biztosítson színvonalas egészségügyi 
ellátást az egész lakosság számára. Az 
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ellátást mindenki számára az egyenlőség 
és az egyéni méltóság tiszteletben tartása 
mellett kell biztosítani.

Or. sv

Módosítás 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás nyújtására

Minden uniós polgár számára megfelelő 
sorrendben és a szükségleteknek 
megfelelően ingyenes és egyenlő 
hozzáférést kell biztosítani az 
egészségügyi ellátáshoz.

Or. da

Indokolás

Az EU szociális felelősségének alapvető eleme, hogy a „sorra kerülés” és a „szükséglet”, 
valamint az „ingyenes és egyenlő hozzáférés” alapelvei érvényesüljenek az egészségügyi 
ellátás rendszerében. Ezek az elvek kimondják, hogy a betegek számára kezelést kell 
biztosítani azt követően, hogy szakszerűen felmérték egészségi állapotukat, fájdalomszintjüket 
és egyéb panaszaikat, valamint azt, hogy mióta várnak a kezelésre. Az ingyenes és egyenlő 
hozzáférés azt jelenti, hogy az egészségügyi ellátásnak ingyenesnek kell lennie, és hogy 
személyes anyagi körülményei, státusza vagy más diszkriminatív kritériumok miatt senki sem 
kerülhet mások elé a várólistán.
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Módosítás 205
Kartika Tamara Liotard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen az általános kereten belül a 
tagállamok saját területükön felelnek az 
állampolgároknak nyújtott biztonságos, 
színvonalas, hatékony és mennyiségi 
szempontból kielégítő egészségügyi 
ellátásért. A tagállamoknak semmi esetre 
sem építhetik le azzal az indokkal 
egészségügyi ellátásaikat, hogy azok más 
tagállamokban is rendelkezésre állnak.
Ezen irányelv semmilyen körülmények 
között sem ösztönözheti a tagállamokat 
saját egészségügyi ellátásaik leépítésére.
Továbbá ezen irányelv semmilyen módon 
nem eredményezheti, hogy a betegeket 
arra ösztönözzék, hogy más tagállamban 
vegyenek igénybe egészségügyi ellátást.

Or. nl

Indokolás

Az egészségügyi ellátás egyértelműen az egyes tagállamok hatáskörében marad, és nem lehet, 
illetve nem is szabad elvárni, hogy helyettük más tagállam biztosítsa azt. Ezen irányelv nem 
bátoríthatja a tagállamokat arra, hogy e hatáskörüket az Európai Unióra ruházzák, vagy a 
biztosítótársaságokat arra, hogy az ellátást gazdasági okokból külföldről szerezzék be.

Módosítás 206
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv egészségügyi ellátás 
nyújtására vonatkozik, tekintet nélkül 
annak szervezésére, végrehajtására és 
finanszírozására, illetve arra, hogy állami 

Az irányelv valamely egészségügyi
rendszerben biztosított személyekre vagy 
ilyen rendszer kedvezményezettjeire
vonatkozik, akik az érintett egészségügyi 
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vagy magánszektorbeli-e. rendszer által megállapított szükségletek 
alapján határokon átnyúló egészségügyi 
ellátásban részesülnek.

Or. pt

Módosítás 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az irányelv a 4. cikkben meghatározott 
olyan egészségügyi ellátás nyújtására 
vonatkozik, amelyet a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet nem garantál.

Or. es

Indokolás

Kétséges, hogy szükség van-e arra, hogy ez az irányelv szabályozza a határokon átnyúló 
gondozást és a betegmobilitást, mivel ezt a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló hatályban lévő közösségi jogszabály (883/2004/EK rendelet) már garantálja. Pontosan 
meg kell húzni a választóvonalat a 883/2004/EK rendelet és ezen irányelv hatálya között.

Módosítás 208
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az irányelv egészségügyi ellátás nyújtására 
vonatkozik.
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Or. en

Indokolás

A kiegészítések feleslegesek, mert azok szerepelnek az egészségügyi ellátás 4. cikk a) 
pontjában foglalt meghatározásában.

Módosítás 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az irányelv határokon átnyúló
egészségügyi ellátás nyújtására és az olyan 
betegekre vonatkozik, akik saját 
kezdeményezésükre külföldön kívánnak 
egészségügyi ellátást igénybe venni.
A jelen irányelvnek nem célja a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
nyújtásának ösztönzése vagy az, hogy egy 
tagállam szociális biztonsági rendszere 
egészségügyi ellátás céljából egy másik 
tagállam egészségügyi rendszeréhez utalja 
a betegeket.

Or. fr

Indokolás

La Commission ne respecte pas les dispositions des traités en matière de systèmes de santé, 
sachant que l'organisation, la fourniture et le financement des soins de santé relèvent de la 
seule compétence des Etats membres. Par conséquent il est nécessaire de supprimer cette 
référence. Il est également nécessaire de préciser quels types de patients sont concernés par 
cette directive. Il convient enfin de souligner que cette directive ne doit pas constituer un 
moyen pour un Etat membre de se défausser de sa mission d'intérêt général par l'envoi 
généralisé de patients dans d'autres Etats membres, ce au détriment de ses propres patients 
qui ne bénéficieraient plus de soins de proximité et des patients des Etats membres d'accueil 
qui pourraient voir augmenter les délais d'attente.
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Módosítás 210
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A megfogalmazás egyértelműbbé tétele.

Módosítás 211
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A határokon átnyúló eseteken kívüli egészségügyi ellátás biztosítása a tagállamok feladata 
marad.
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Módosítás 212
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy az irányelv hatálya csak a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásra terjed ki.

Módosítás 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl
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Módosítás 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az irányelv egészségügyi ellátás nyújtására 
vonatkozik, tekintet nélkül annak 
szervezésére, végrehajtására és 
finanszírozására, illetve arra, hogy állami 
vagy magánszektorbeli-e. Az irányelv nem 
vonatkozik az elsősorban hosszú távú 
ellátásra irányuló szolgáltatásokra, 
különös tekintettel azokra a hosszú távon 
nyújtott szolgáltatásokra, amelyek célja a 
napi teendők ellátásában segítségre 
szorulók támogatása.

Or. en

Módosítás 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv értelmében minden 
tagállamnak jogában áll eldönteni, hogy 
az egészségügyi ellátást az állami szektor 
biztosítsa-e, amennyiben az ellátást saját 
területén nyújtják.

Or. da

Indokolás

Az állami egészségügyi rendszer által nyújtott szolgáltatások minősége szempontjából 
alapvető fontosságú, hogy ne biztosítson forrásokat és személyzetet magán egészségügyi 
szolgáltatóknak. A magán egészségügyi szolgáltatók csak azon szolgáltatásokat nyújtják, 
amelyek pénzügyileg a legvonzóbbak, és minden mást az állami rendszerre hagynak.
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Módosítás 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem sérti a tagállamok 
azon jogát, hogy a területükön vagy 
területükről nyújtott egészségügyi 
ellátásra vonatkozóan orvosetikai 
követelményeket határozzanak meg.

Or. en

Indokolás

Az EU-Szerződés 55. cikke a 46. cikk (1) bekezdésével együtt úgy rendelkezik, hogy az „e 
fejezet rendelkezései és az azok alapján hozott intézkedések nem érintik azoknak a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek az alkalmazhatóságát, amelyek közrendi, 
közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból különleges elbánást írnak elő a külföldi 
állampolgárokra nézve”. A tagállamok ezért orvosetikai követelményeket állapíthatnak meg 
egészségügyi ellátásuk tekintetében.

Módosítás 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségügyi rendszereikre háruló 
általános érdekű feladatok teljesítése 
érdekében ezen irányelv alkalmazása 
során a tagállamok követik az általános 
érdekű elveket, azaz az egyetemesség, a 
magas színvonalú ellátáshoz való 
hozzáférés, méltányosság, szolidaritás és 
az egészségügyi szolgáltatások 
megfizethetősége elvét. Az EK-Szerződés 
152. cikkében megkövetelt magas 
színvonalú népegészségügy garantálása 
érdekében a tagállamoknak törekedniük 
kell arra, hogy előnyben részesítsék ezeket 
az elveket azokban az esetekben, ha az 
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ezen irányelvben foglalt rendelkezések az 
említett elvekbe ütköznek.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni ezen irányelv alkalmazása és az általános érdekű elvek közötti 
viszonyt. Mivel az egészségügyi szolgáltatások általános érdekű szolgáltatások, az EK-
Szerződés 16. és 152. cikkében foglalt célkitűzések elérése érdekében elsőbbséget kell 
biztosítani a közegészségügyi és egyéb közérdekű szempontoknak.

Módosítás 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségügyi rendszereikre háruló 
általános érdekű feladatok teljesítése 
érdekében ezen irányelv alkalmazása 
során a tagállamok az általános érdekű 
elveket, azaz a következőket követik: 
egyetemesség, a magas színvonalú 
ellátáshoz való hozzáférés, méltányosság, 
szolidaritás és az egészségügyi 
szolgáltatások megfizethetősége. Az EK-
Szerződés 152. cikkében megkövetelt 
magas színvonalú népegészségügy 
garantálása érdekében a tagállamoknak 
törekedniük kell arra, hogy előnyben 
részesítsék ezeket az elveket azokban az 
esetekben, ha az ezen irányelvben foglalt 
rendelkezések az említett elvekbe 
ütköznek.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni ezen irányelv alkalmazása és az általános érdekű elvek közötti 
viszonyt. Mivel az egészségügyi szolgáltatások általános érdekű szolgáltatások, az EK-
Szerződés 152. cikkében foglalt célkitűzések elérése érdekében elsőbbséget kell biztosítani a 
közegészségügyi és egyéb közérdekű szempontoknak.
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Módosítás 219
Claude Turmes, Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EK-Szerződés 152. cikkében 
megkövetelt magas színvonalú 
közegészségügy garantálása érdekében a 
tagállamoknak előnyben kell részesíteniük 
az 1. cikkben hivatkozott elveket abban az 
esetben, ha az ezen irányelvben foglalt 
rendelkezések az említett elvekbe 
ütköznek.

Or. en

Módosítás 220
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk - 1 bekezdés-( a a) és (a b) pontok (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv;
-ab) a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000. 
június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv;

Or. en
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Módosítás 221
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk - 1 bekezdés-( a a) és (a b) pontok (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv;
-ab) a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000. 
június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv;

Or. en

Indokolás

Az irányelvekre történő hivatkozások az 5. cikkből kerültek át a 3. cikkbe.

Módosítás 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl
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Módosítás 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A pontosság kedvéért hivatkozni kell a kiegészítő szövegekre.

Módosítás 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk - 1 bekezdés-( g a) és (g b) pontok (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv;
gb) a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 
június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv
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Or. fr

Módosítás 225
John Bowis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az emberi vér és vérkomponensek 
gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, 
tárolására és elosztására vonatkozó 
minőségi és biztonsági előírások 
megállapításáról, valamint a 2001/83/EK 
irányelv módosításáról szóló 2003. január 
27-i 2002/98/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv.

Or. en

Módosítás 226
John Bowis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) az emberi szövetek és sejtek 
adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, 
feldolgozására, megőrzésére, tárolására és 
elosztására vonatkozó minőségi és 
biztonsági előírások megállapításáról 
szóló 2004. március 31-i 2004/23/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv.

Or. en
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Módosítás 227
John Bowis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) az életbiztosítás körén kívül eső 
közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 1992. június 18-i 
92/49/EGK tanácsi irányelv a Bizottságra 
ruházott végrehajtási jogkörök 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az életbiztosítás körén kívül eső 
közvetlen biztosítási tevékenységekre 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról és a 73/239/EGK, 
valamint a 88/357/EGK irányelv 
módosításáról szóló 1992. június 18-i 
92/49/EGK tanácsi irányelv (harmadik 
nem életbiztosítási irányelv).

Or. nl
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Módosítás 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

E cikk szükségtelenül bonyolult, ezért egyszerűsítésre szorul. A betegek számára jelentős 
nehézségekbe ütközik annak megállapítása, hogy a jelen rendelet vagy az 1408/71/EK 
rendelet vonatkozik-e rájuk. Ennek eldöntését a biztosítás helye szerinti tagállam hatóságaira 
kell bízni, amelyeknek határozatukat indokolniuk kell a beteg felé.
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Módosítás 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

A bekezdést a jogi egyértelműség miatt el kell hagyni a 2. cikkhez fűzött módosításnak 
megfelelően.
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Módosítás 231
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.
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Módosítás 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ez az irányelv nem foglalkozik az 
olyan egészségügyi ellátás költségeinek 
átvételével, amely egészségügyi okokból 
vált szükségessé, mialatt a biztosított 
személy ideiglenesen egy másik 
tagállamban tartózkodott. Ez az irányelv 
továbbá nem érinti a betegek azon jogát, 
hogy engedélyt kaphassanak másik 
tagállamban végzendő kezelésre, 
amennyiben teljesülnek a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló rendeletekben – különösen a 
szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra 
és családtagjaikra történő alkalmazásáról 
szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK 
tanácsi rendelet 22. cikkében és a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. 
cikkében – előírt feltételek. Amennyiben 
ez az irányelv olyan helyzetekre terjed ki, 
amelyek egyúttal az 1408/71/EGK 
rendelet és a 883/2004/EK rendelet 
hatálya alá tartoznak, akkor az említett 
rendeleteket kell alkalmazni és ezt az 
irányelvet nem kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelműbbé teszi az egyrészt az 1408/71 és 883/2004 rendeletek, másrészt 
ezen irányelv hatálya alá tartozó különböző területeket és a közöttük lévő prioritást.
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Módosítás 233
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Indokolás

A jogbiztonság garantálása érdekében az irányelvnek egyértelműen különbséget kell tennie a 
járóbeteg-ellátás és a kórházi ellátás között. A járóbeteg-ellátás esetében a beteg választhat, 
hogy előzetes engedéllyel vagy a nélkül veszi igénybe az ellátást, így vagy az 1408/71/EGK 
rendelet vagy a jelen irányelv alkalmazandó. A kórházi és ahhoz hasonló ellátás pénzügyi 
vonzatai mind a beteg, mind az egészségbiztosítási rendszerek számára sokkal magasabbak, 
ami jogi bizonytalanságot eredményez a betegek és az ellátást nyújtók számára.
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Módosítás 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Módosítás 235
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha teljesülnek a feltételek, amelyek 
alapján az 1408/71/EGK rendelet 22. cikke
értelmében a megfelelő ellátás érdekében a 

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

hatálybalépése után a 883/2004/EGK 
rendelet 20. cikkének (2) bekezdése –
értelmében a megfelelő ellátás érdekében a 
beteg által másik tagállamban igénybe 
venni kívánt egészségügyi ellátást 
engedélyezni kell, az említett rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni és ezen 
irányelv 6., 7., 8. és 9. cikkét nem kell 
alkalmazni. Ugyanakkor, ha a biztosított 
személy más körülmények esetén másik 
tagállamban kíván egészségügyi ellátást 
igénybe venni, ezen irányelv 6., 7., 8. és 9. 
cikkét kell alkalmazni és az 1408/71/EGK 
tanácsi rendelet 22. cikkét – illetve annak 
hatályba lépése után a 883/2004/EK 
rendelet 20. cikkét – nem kell alkalmazni.
Ha azonban teljesülnek az engedély 
megadásához szükséges, az 1408/71/EGK 
rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében 
előírt feltételek, az említett rendelettel 
összhangban kell megadni az engedélyt és 
biztosítani az ellátásokat. Ezekben az 
esetekben ezen irányelv 6., 7., 8. és 9. 
cikkét nem kell alkalmazni.

Or. hu

Indokolás

A 3. cikk (2) bekezdésének 1. és 2. mondata, illetve 3. és 4. mondata közötti tartalmi 
azonosság véleményünk szerint szükségtelenül bonyolulttá teszi a szöveget.

A jogszabály szövegének egységessége érdekében, elsősorban a 4. cikk g) pontjában 
foglaltakkal való összhang miatt szükséges ebben a bekezdésben is utalni a 883/2004/EK 
rendeletre, illetve annak 22. cikke (2) bekezdésére, amely hasonlóan a 1408/71/EK rendelet 
20. cikke (2) bekezdéséhez az engedélyezett külföldi gyógykezelésről szól.

Módosítás 236
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
3 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 
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egészségügyi szakember nyilvántartásba 
vételének megtagadására vagy 
szolgáltatásnyújtáshoz való jogának 
megvonására irányuló szabályozási 
intézkedést hoznak.     

Or. en

Módosítás 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 883/2004/EK rendelet 
hatálybalépésének időpontjától kezdve az 
a szabály alkalmazandó, miszerint ha 
teljesülnek a feltételek, amelyek alapján a 
883/2004/EK rendelet 20. cikke 
értelmében a megfelelő ellátás érdekében 
a beteg által másik tagállamban igénybe 
venni kívánt egészségügyi ellátást 
engedélyezni kell, az említett rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni és ezen 
irányelv 6., 7., 8. és 9. cikkét nem kell 
alkalmazni. Ugyanakkor, ha a biztosított 
személy másik tagállamban kíván 
egészségügyi ellátást igénybe venni, ezen 
irányelv 6., 7., 8. és 9. cikkét kell 
alkalmazni és a 883/2004/EK tanácsi 
rendelet 20. cikkét nem kell alkalmazni. 
Ha azonban teljesülnek az engedély 
megadásához szükséges, a 883/2004/EK 
rendelet 20. cikkének (2) bekezdésében 
előírt feltételek, mindig az említett 
rendelettel összhangban kell megadni az 
engedélyt és biztosítani az ellátásokat. 
Ezekben az esetekben ezen irányelv 6., 7., 
8. és 9. cikkét nem kell alkalmazni.

Or. nl
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Módosítás 238
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha ezen irányelv rendelkezései 
ellentmondanak az egészségügyi ellátás 
valamely specifikus szempontját irányító 
másik közösségi jogszabály 
rendelkezésének, a másik közösségi 
jogszabály rendelkezése irányadó és 
alkalmazandó a szóban forgó specifikus 
helyzetre. Ezek közé tartozik:

törölve

a) a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv;
b) a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 
június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv

Or. en

Módosítás 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha ezen irányelv rendelkezései 
ellentmondanak az egészségügyi ellátás 
valamely specifikus szempontját irányító 
másik közösségi jogszabály 
rendelkezésének, a másik közösségi 
jogszabály rendelkezése irányadó és 
alkalmazandó a szóban forgó specifikus 
helyzetre. Ezek közé tartozik:

törölve

a) a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló 2005/36/EK európai parlamenti és 



AM\766244HU.doc 35/67 PE418.304v01-00

HU

tanácsi irányelv;
b) a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 
június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv

Or. fr

Indokolás

Módosítás 240
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az 1408/71/EGK rendelet;

Or. nl

Indokolás

A jogbiztonság garantálása érdekében az irányelvnek egyértelműen különbséget kell tennie a 
járóbeteg-ellátás és a kórházi ellátás között. A járóbeteg-ellátás esetében a beteg választhat, 
hogy előzetes engedéllyel vagy a nélkül veszi igénybe az ellátást, így vagy az 1408/71/EGK 
rendelet vagy a jelen irányelv alkalmazandó. A kórházi és ahhoz hasonló ellátás pénzügyi 
vonzatai mind a beteg, mind az egészségbiztosítási rendszerek számára sokkal magasabbak. 
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Módosítás 241
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv elsőbbséget élvez a 
fogyasztók jogaival kapcsolatban javasolt 
irányelvvel (COM(2008)614) szemben, 
amennyiben egészségügyi szakemberek és 
betegek közötti szerződésekről van szó.

Or. de

Indokolás

A fogyasztók jogairól szóló, a Bizottság által 2008. október 8-án javasolt irányelv 
(COM(2008)614) kiterjed azon fogyasztók jogaira, akik önálló vállalkozói tevékenységet 
végző egészségügyi szakemberekkel kötnek szerződést, ezért ellentmondások merülhetnek fel a 
két irányelv között.

Módosítás 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamoknak ezen irányelv 
rendelkezéseit az EK-Szerződés 
szabályaival összhangban kell 
alkalmazniuk.

törölve

Or. fr

Indokolás

Lásd az e cikk (2) bekezdéséhez javasolt módosítás indokolását.
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Módosítás 243
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „egészségügyi ellátás”: megelőző vagy 
gyógyító jellegű, vagy rehabilitációhoz 
kapcsolódó ellátás, amelyet az érintett 
személynek felírnak, vagy amelyben az 
érintett személy részesül, olyan
egészségügyi szakember felügyelete
mellett, akinek szakmáját a bejegyzés 
helye szerinti állam szabályozza;  

Or. pt

Módosítás 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „egészségügyi ellátás”: egészségügyi
szolgáltatások vagy termékek, amelyeket
egészségügyi szakember nyújt vagy ír fel 
betegeknek egészségi állapotuk értékelése, 
fenntartása vagy javítása, vagy betegségek 
kialakulásának megakadályozása 
céljából;

Or. fr

Indokolás

A módosítás egyértelművé kívánja tenni az „egészségügyi ellátás” meghatározását.
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Módosítás 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „egészségügyi ellátás”: egészségügyi 
szolgáltatás betegek számára egészségi 
állapotuk értékelése, fenntartása vagy 
javítása érdekében. A 6., 7., 8., 9., 10. és 
11. cikk alkalmazásában az egészségügyi 
ellátás olyan kezeléseket jelent, amelyek 
szerepelnek a biztosítás helye szerinti 
tagállamban jogszabályban előírt 
ellátások között;

Or. en

Indokolás

Az e módosításban javasolt meghatározás nagyobb összhangban van az 1408/71 és 883/2004 
rendeletekkel. Kiterjed a nem közvetlenül „egészségügyi szakemberek” által nyújtott 
egészségügyi ellátásra is. A biztosítás helye szerinti tagállam által nem egészségügyi 
ellátásnak tekintett ellátásokra nem terjed ki. 

Módosítás 246
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „egészségügyi ellátás”: egészségügyi
szolgáltatások vagy áruk, amelyeket
egészségügyi szakember nyújt vagy ír fel 
betegeknek egészségi állapotuk értékelése,
fenntartása vagy javítása, vagy 
megbetegedésük megakadályozása 
érdekében, tekintet nélkül a szolgáltatás 
nemzeti szintű szervezésének, 
végrehajtásának és finanszírozásának 
módjára, illetve arra, hogy állami vagy 
magánszolgáltatás-e;
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Or. en

Módosítás 247
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „egészségügyi ellátás”: egészségügyi
szolgáltatások vagy áruk, amelyeket
egészségügyi szakember nyújt vagy ír fel 
betegeknek egészségi állapotuk értékelése,
fenntartása vagy javítása, vagy 
megbetegedésük megakadályozása 
érdekében, tekintet nélkül a szolgáltatás 
nemzeti szintű szervezésének, 
végrehajtásának és finanszírozásának 
módjára, illetve arra, hogy állami vagy 
magánszolgáltatás-e;

Or. en

Indokolás

A szabályozott egészségügyi szakmákra utaló korábbi meghatározás túl korlátozott volt, mivel 
nem terjedt ki az Európai Közösségek Bíróságának teljes ítélkezési gyakorlatára az 
egészségügyi ágazatban az áruk és szolgáltatások szabad mozgásával kapcsolatban. 

Módosítás 248
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „egészségügyi ellátás”: egészségügyi
szolgáltatás, melyet szakmájának 
gyakorlása közben egészségügyi 
szakember nyújt vagy egészségügyi 
szakember felügyelete mellett nyújtanak, 
tekintet nélkül a szolgáltatás nemzeti szintű 
szervezésének, végrehajtásának és 

a) „egészségügyi ellátás”: egészségügyi
szolgáltatások vagy áruk, amelyeket
egészségügyi szakember nyújt vagy ír fel 
betegeknek egészségi állapotuk értékelése,
fenntartása vagy javítása érdekében,
tekintet nélkül a szolgáltatás nemzeti szintű 
szervezésének, végrehajtásának és 
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finanszírozásának módjára, illetve arra, 
hogy állami vagy magánszolgáltatás-e;

finanszírozásának módjára, illetve arra, 
hogy állami vagy magánszolgáltatás-e;

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi ellátásnak a Bizottság javaslatában szereplő eredeti meghatározása jelentős 
jogi problémákat okozhatott volna, mivel nem terjedt ki az egészségügyi ellátás minden 
formájára. E módosítás ezért megpróbálja egyszerűsíteni és jogi szempontból egyértelművé 
tenni a meghatározást. 

Módosítás 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „egészségügyi ellátás”: betegeknek 
egészségi állapotuk értékelése, fenntartása 
vagy javítása érdekében nyújtott
egészségügyi szolgáltatás, tekintet nélkül a 
szolgáltatás nemzeti szintű szervezésének, 
végrehajtásának és finanszírozásának 
módjára, illetve arra, hogy állami vagy 
magánszolgáltatás-e;

Or. en

Indokolás

Ez az irányelv a betegekre és egészségi állapotukra összpontosít, nem pedig a szakemberekre 
vagy az egészségügyi szolgáltatókra.
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Módosítás 250
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „egészségügyi ellátás”: egészségügyi
szolgáltatások vagy áruk, beleértve a 
gyógyszereket és orvostechnikai 
eszközöket is, amelyeket szakmájának 
gyakorlása közben egészségügyi 
szakember nyújt vagy ír fel, vagy
egészségügyi szakember felügyelete 
mellett nyújtanak vagy írnak fel, tekintet 
nélkül az ellátás nemzeti szintű 
szervezésének, végrehajtásának és 
finanszírozásának módjára, illetve arra, 
hogy állami vagy magánszolgáltatás-e;

Or. en

Módosítás 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „egészségügyi ellátás”: egészségügyi
szolgáltatások vagy termékek, különösen 
orvosi vagy gyógyszerészeti szolgáltatások, 
valamint gyógyszerek vagy orvostechnikai 
eszközök, amelyeket szakmájának 
gyakorlása közben egészségügyi 
szakember nyújt vagy ír fel, vagy
egészségügyi szakember felügyelete 
mellett nyújtanak vagy írnak fel, tekintet 
nélkül azok nemzeti szintű szervezésének, 
végrehajtásának és finanszírozásának 
módjára, illetve arra, hogy állami vagy
magánszolgáltatások-e;

Or. de
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Indokolás

A 4. cikk a) pontjához javasolt meghatározás tényszerűen megegyezik a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006/123/EK irányelv (22) preambulumbekezdésében és 2. cikke (2) 
bekezdésének f) pontjában foglalt ágazati mentességekkel. Az ott említett szolgáltatásokat ki 
kell egészíteni azzal, hogy a meghatározást kibővítjük az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 
termékekkel (pl. gyógyszerek és orvostechnikai eszközök). Ez belső szerkezetét tekintve 
következetes jogszabályt hoz létre.

Módosítás 252
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „egészségügyi ellátás”: egészségügyi
szolgáltatások vagy áruk, különösen 
orvosi vagy gyógyszerészeti szolgáltatások, 
valamint gyógyszerek vagy orvostechnikai 
eszközök, amelyeket szakmájának 
gyakorlása közben egészségügyi 
szakember nyújt vagy ír fel, vagy
egészségügyi szakember felügyelete 
mellett nyújtanak vagy írnak fel, tekintet 
nélkül az ellátás nemzeti szintű 
szervezésének, végrehajtásának és 
finanszírozásának módjára, illetve arra, 
hogy állami vagy magánszolgáltatás-e;

Or. en

Indokolás

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition. 
Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
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work should therefore be comprehensively comprised in this directive.

Módosítás 253
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Indokolás

Egyértelműen rögzíteni kell, hogy az egészségügyi szakembereknek megfelelően képzettnek 
kell lenniük, amit ennek igazolására alkalmas tagállami diplomáknak kell tanúsítaniuk, 
amelyek feljogosítják őket arra, hogy a nemzeti és közösségi jog szerint működjenek.

Módosítás 254
Kathy Sinnott

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „egészségügyi ellátás”: egészségügyi 
szolgáltatás, melyet szakmájának 
gyakorlása közben egészségügyi 
szakember nyújt vagy egészségügyi 
szakember felügyelete mellett nyújtanak, 
tekintet nélkül a szolgáltatás szervezésének 
módjára, vagy arra, hogy az rendes 
körülmények között vagy sürgősséggel 
történik.
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Or. en

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy baleset (vagy természeti katasztrófa) esetén az egészségügyi ellátást úgy 
kell nyújtani, hogy minél kevesebb adminisztrációval járó 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.

Módosítás 255
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) „határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás”: olyan egészségügyi ellátás, 
amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, amelyben a beteg biztosítva 
van;

Or. en

Módosítás 256
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás”: olyan egészségügyi ellátás, 
amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, amelyben a beteg biztosítva 
van, illetve olyan egészségügyi ellátás, 
amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, amelyben az egészségügyi 

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

Or. en

Indokolás

Lásd fent, a határokon átnyúló egészségügyi ellátás a betegek mobilitására korlátozódik.

Módosítás 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) „határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás”: olyan egészségügyi ellátás, 
amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, amelyben a beteg biztosítva 
van;

Or. es

Indokolás

A határokon átnyúló egészségügyi ellátás fogalma magában foglalná mind a szűkebb 
értelemben vett betegmobilitást, mind a távolról nyújtható egészségügyi szolgáltatások 
mobilitását; ebben a cikkben nem tekinthető helyénvalónak az egészségügyi szolgáltatókra 
való hivatkozás.
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Módosítás 258
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) „határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás”: olyan egészségügyi ellátás, 
amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, amelyben a beteg biztosítva 
van;

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló egészségügyi ellátás a betegek mobilitására korlátozódik a 
magánszemélyek tekintetében.

Módosítás 259
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) „határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás”: olyan egészségügyi ellátás, 
amelyet nem abban a tagállamban vagy 
tagállamból nyújtanak, amelyben a beteg
az 1408/71/EGK rendeletben megállapított 
koordinációs szabályok szerint szociális 
biztonsági ellátásra jogosult;

Or. nl
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Indokolás

A határokon átnyúló egészségügyi ellátás meghatározása: a „vagy tagállamból” rész annak 
egyértelművé tételére törekszik, hogy a meghatározás kiterjed a távgyógyászati 
szolgáltatásokra is.

Módosítás 260
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) „határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás”: olyan egészségügyi ellátás, 
amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, amelyben a beteg biztosítva 
van, illetve olyan egészségügyi ellátás, 
amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, amelyben az egészségügyi 
szolgáltató lakóhellyel rendelkezik, be van 
jegyezve vagy letelepedett, olyan 
esetekben, amikor a beteg lakóhelyén nem 
elérhető, rendkívül speciális orvosi 
eljárásokra van szükség;

Or. pl

Indokolás

Minden tagállamnak arra kell törekednie, hogy elsősorban saját területén biztosítsa az 
egészségügyi ellátás elérhetőségét.

Módosítás 261
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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személy;

Or. en

Módosítás 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

Ez a pont önmagát ismétli, ezért törlendő.

Módosítás 263
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „egészségügyi szakember”: a 
2005/36/EK irányelv értelmében az 
általános ellátásért felelős orvos vagy 
ápoló, fogorvos, szülésznő, gyógyszerész, 
vagy az egészségügyi ágazatban a 
2005/36/EK irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerint 
szabályozott szakmára korlátozott szakmai 
tevékenységet gyakorló szakember;

törölve

Or. en
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Indokolás

Az „egészségügyi szakember” meghatározása már nem lényeges, ha törlésre kerül a 4. cikk a) 
pontjában erre a kifejezésre történő hivatkozás.

Módosítás 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „egészségügyi szakember”: a 
2005/36/EK irányelv értelmében az 
általános ellátásért felelős orvos vagy 
ápoló, fogorvos, szülésznő, gyógyszerész, 
vagy az egészségügyi ágazatban a 
2005/36/EK irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerint 
szabályozott szakmára korlátozott szakmai 
tevékenységet gyakorló szakember;

A magyar változatot nem érinti.

Or. es

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 265
Kathy Sinnott

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „egészségügyi szakember”: a 
2005/36/EK irányelv értelmében az 
általános ellátásért felelős orvos vagy 
ápoló, fogorvos, szülésznő, gyógyszerész, 
vagy az egészségügyi ágazatban a 
2005/36/EK irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerint 
szabályozott szakmára korlátozott szakmai 

d) „egészségügyi szakember”: a 
2005/36/EK irányelv értelmében az 
általános ellátásért felelős orvos vagy 
ápoló, fogorvos, szülésznő, gyógyszerész, 
vagy paramedicinális szakember, vagy az 
egészségügyi ágazatban a 2005/36/EK 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerint szabályozott szakmára 
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tevékenységet gyakorló szakember; korlátozott szakmai tevékenységet 
gyakorló szakember;

Or. en

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy baleset (vagy természeti katasztrófa) esetén az egészségügyi ellátást úgy 
kell nyújtani, hogy minél kevesebb adminisztrációval járó 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 266
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „egészségügyi szakember”: a 
2005/36/EK irányelv értelmében az 
általános ellátásért felelős orvos vagy 
ápoló, fogorvos, szülésznő, gyógyszerész, 
vagy az egészségügyi ágazatban a 
2005/36/EK irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerint 
szabályozott szakmára korlátozott szakmai 
tevékenységet gyakorló szakember;

d) „egészségügyi szakember”: a 
2005/36/EK irányelv értelmében az 
általános ellátásért felelős orvos vagy 
ápoló, fogorvos, szülésznő, gyógyszerész, 
vagy az egészségügyi ágazatban a 
2005/36/EK irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerint 
szabályozott szakmára korlátozott szakmai 
tevékenységet gyakorló szakember; vagy a 
kezelés helye szerinti tagállamban 
jogszerűen egészségügyi ellátással 
kapcsolatos tevékenységet végző személy;  

Or. en
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Módosítás 267
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „egészségügyi szakember”: a 
2005/36/EK irányelv értelmében az 
általános ellátásért felelős orvos vagy 
ápoló, fogorvos, szülésznő, gyógyszerész, 
vagy az egészségügyi ágazatban a 
2005/36/EK irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerint 
szabályozott szakmára korlátozott szakmai 
tevékenységet gyakorló szakember;

d) „egészségügyi szakember”: a 
2005/36/EK irányelv értelmében az 
általános ellátásért felelős orvos vagy 
ápoló, fogorvos, szülésznő, gyógyszerész, 
vagy az egészségügyi ágazatban a 
2005/36/EK irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerint 
szabályozott szakmára korlátozott szakmai 
tevékenységet gyakorló szakember, vagy a 
kezelés helye szerinti tagállamban 
jogszerűen egészségügyi ellátással 
kapcsolatos tevékenységet végző személy;

Or. en

Indokolás

A megfogalmazás egyértelműbbé tétele.

Módosítás 268
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „egészségügyi szolgáltató”: olyan 
természetes vagy jogi személy, aki vagy 
amely jogszerűen nyújt egészségügyi 
ellátást egy tagállam területén;

e) „egészségügyi szolgáltató”: a fenti d) 
pontban meghatározott értelemben vett 
egészségügyi szakember vagy jogi 
személy, aki vagy amely jogszerűen nyújt 
egészségügyi ellátást egy tagállam 
területén;

Or. pt
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Módosítás 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „beteg”: olyan természetes személy, aki 
egy tagállamban egészségügyi ellátást 
vesz igénybe vagy kíván igénybe venni;

f) ezen irányelv alkalmazásában a „beteg” 
olyan természetes személy, aki egy másik 
tagállamba szándékozik utazni azzal a 
céllal, hogy ott egészségügyi ellátásban 
részesüljön;

Or. en

Indokolás

Ez a meghatározás egyértelművé teszi, hogy az irányelv hatálya nem terjed ki azokra a 
betegekre, akik a kezelési igény felmerülésekor már másik tagállamban élnek vagy 
tartózkodnak (e betegek jogait az 1408/71 és a 883/2004 rendelet már szabályozza).

Módosítás 270
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „beteg”: olyan természetes személy, aki 
egy tagállamban egészségügyi ellátást vesz 
igénybe vagy kíván igénybe venni;

f) „beteg”: az egészségügyi rendszer által 
biztosított vagy kedvezményezett olyan 
személy, aki másik tagállamban vett 
igénybe szükséges egészségügyi ellátást;

Or. pt
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Módosítás 271
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „beteg”: olyan természetes személy, aki 
egy tagállamban egészségügyi ellátást vesz 
igénybe vagy kíván igénybe venni;

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 272
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „beteg”: olyan természetes személy, aki 
egy tagállamban egészségügyi ellátást vesz 
igénybe vagy kíván igénybe venni;

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 273
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „beteg”: olyan természetes személy, aki 
egy tagállamban egészségügyi ellátást vesz 
igénybe vagy kíván igénybe venni;

A magyar változatot nem érinti.

Or. en
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Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 274
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f)„beteg”: olyan természetes személy, aki 
egy tagállamban egészségügyi ellátást vesz 
igénybe vagy kíván igénybe venni;

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 275
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) „beteg”: olyan természetes személy, aki 
egy tagállamban egészségügyi ellátást vesz 
igénybe vagy kíván igénybe venni;

A magyar változatot nem érinti.

Or. fr

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.
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Módosítás 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „beteg”: olyan természetes személy, aki 
egy tagállamban egészségügyi ellátást vesz 
igénybe vagy kíván igénybe venni;

f) „beteg”: olyan természetes személy, aki 
egy tagállamban egészségügyi ellátást vesz 
igénybe;

Or. es

Indokolás

Az a fontos, hogy a személy egészségügyi ellátást vesz igénybe és nem az, hogy azt „kíván” 
igénybe venni.

Módosítás 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - f a és f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „sürgősségi akut beteg”: sürgős 
egészségügyi ellátást igénylő állapotban, 
különösen életveszélyben, vagy a nagyon 
közeli jövőben létfontosságú szervei 
működésének megszűnésével fenyegető 
állapotban lévő beteg, akinek kezeléséhez 
minden kétséget kizáróan az egészségügyi 
szolgálatok azonnali beavatkozására van 
szükség;
fb) „önkéntes beteg”: olyan beteg, aki 
különböző indokok alapján választja ki a 
kezelés helyét, mint például jobb kezelés, 
rövidebb várakozási idő, családi okok 
vagy kényelmesebb gyógyulás;

Or. it
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Indokolás

Fenn kell tartani a különbségtételt a sürgősségi ellátást igénylő betegek és azok között, akik 
tudatosan választják a külföldi gyógykezelést. 

Módosítás 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „biztosított személy”: g) „biztosított személy”: olyan személy, 
aki a 883/2004/EK rendelet 1. cikkének c) 
pontjával összhangban biztosítva van;

i. a 883/2004/EK rendelet alkalmazásának 
időpontjáig: olyan személy, aki az 
1408/71/EGK rendelet 1., 2. és 4. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban biztosítva 
van;
ii. a 883/2004/EK rendelet 
alkalmazásának időpontjától: olyan 
személy, aki a 883/2004/EK rendelet 1. 
cikkének c) pontjával összhangban 
biztosítva van;

Or. es

Indokolás

 A 883/2004/EK rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Módosítás 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a magán betegbiztosítási rendszerek 
biztosítási feltételeiben meghatározott 
biztosított személy;
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Or. nl

Módosítás 280
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „biztosítás helye szerinti tagállam”: az a 
tagállam, ahol a beteg biztosított személy;

h) „biztosítás helye szerinti tagállam”: az a 
tagállam, ahol a beteg az 1408/71/EGK 
rendeletben megállapított koordinációs 
szabályok szerint szociális biztonsági 
ellátásra jogosult;

Or. nl

Módosítás 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „biztosítás helye szerinti tagállam”: az a 
tagállam, ahol a beteg biztosított személy;

h) „biztosítás helye szerinti tagállam”: az a 
tagállam, ahol a beteg biztosított személy;
ha az 1408/71/EGK rendelet 22. cikke (3) 
bekezdésének második albekezdése vagy a 
883/2004/EGK rendelet 20. cikkének (4) 
bekezdése vagy 27. cikkének (5) bekezdése 
értelmében a lakóhely szerinti intézmény 
az illetékes intézmény, a lakóhely szerinti 
államot kell a biztosítás helye szerinti 
tagállamnak tekinteni;  

Or. de

Indokolás

A szövegtervezet nem veszi figyelembe azokat, akik külföldön élnek (más tagállamban dolgozó 
munkavállalók, akik valamely uniós tagállamban élnek, de egy másikban dolgoznak, valamint 
azokat a nyugdíjasokat, akik egy vagy több uniós tagállamban szereztek nyugdíjjogosultságot, 
és másik tagállamban élnek). Az új megfogalmazás értelmében a lakóhely szerinti 
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egészségbiztosítási intézménynek kell viselnie a másik uniós tagállamban felmerülő 
költségeket, ha ezt az említett rendeletek rögzítik.

Módosítás 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „biztosítás helye szerinti tagállam”: az a 
tagállam, ahol a beteg biztosított személy;

h) „biztosítás helye szerinti tagállam”: az a 
tagállam, ahol a beteg biztosított személy. 
Amennyiben a beteg jogszerűen állandó 
lakóhellyel rendelkezik egy tagállamban, 
és nincs biztosítva egyetlen európai 
szociális biztonsági rendszerben sem, de 
elismerten jogosult egészségügyi ellátásra, 
a lakóhely szerinti tagállam a biztosítás 
helye szerinti tagállam;

Or. es

Indokolás

A javaslat nem veszi figyelembe az összes olyan esetet, amikor a polgárok elismerten 
jogosultak egészségügyi ellátásra, ami nem szükségszerűen felel meg a biztosított személy 
fogalmának.

Módosítás 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „biztosítás helye szerinti tagállam”: az a 
tagállam, ahol a beteg biztosított személy;

h) „biztosítás helye szerinti tagállam”: az a 
tagállam, ahol a beteg biztosított személy, 
vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam, 
ha ez a tagállam nem egyezik meg az 
előzővel;

Or. en
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Indokolás

A 883/2004 rendelet előírásaival összhangban.

Módosítás 284
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „ellátás helye szerinti tagállam”: az a 
tagállam, amelynek területén a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás ténylegesen 
megvalósul;

i) „ellátás helye szerinti tagállam”: az a 
tagállam, amelynek területén vagy 
amelynek területéről a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás ténylegesen 
megvalósul;

Or. nl

Módosítás 285
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) „orvostechnikai eszköz”: a 
93/442/EGK vagy a 90/385/EGK vagy a 
98/79/EGK irányelvben meghatározott
orvostechnikai eszköz;

Or. nl

Indokolás

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos áruk (például orvostechnikai eszközök) beszerzése a 
Decker-ítélet tárgya volt (az ügyben érintett eszköz a szemüveg volt), ezért bele kell foglalni a 
Kohll- és Decker-ítéletek jogszabályba iktatására irányuló irányelvbe is.
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Módosítás 286
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) „egészségügyi ellátással kapcsolatban 
használt áruk”: valamely személy 
egészségének megőrzésére vagy javítására 
használt áruk, mint például 
orvostechnikai eszközök és gyógyszerek;

Or. nl

Indokolás

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos áruk (például orvostechnikai eszközök) beszerzése a 
Decker-ítélet tárgya volt (az ügyben érintett eszköz a szemüveg volt), ezért bele kell foglalni a 
Kohll- és Decker-ítéletek jogszabályba iktatására irányuló irányelvbe is.

Módosítás 287
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) „orvostechnikai eszköz”: az 
orvostechnikai eszközökről szóló 1993. 
június 14-i 93/42/EGK tanácsi 
irányelvben vagy az aktív beültethető 
orvostechnikai eszközökre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
1990. június 20-i 90/385/EGK tanácsi 
irányelvben vagy az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökről szóló, 1998. 
október 27-i 98/79/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben meghatározott 
orvostechnikai eszköz;

Or. en
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Módosítás 288
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) „orvostechnikai eszköz”: az 
orvostechnikai eszközökről szóló 1993. 
június 14-i 93/42/EGK tanácsi 
irányelvben vagy az aktív beültethető 
orvostechnikai eszközökre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
1990. június 20-i 90/385/EGK tanácsi 
irányelvben vagy az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökről szóló, 1998. 
október 27-i 98/79/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben meghatározott 
orvostechnikai eszköz;

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni az orvostechnikai eszköz fogalmát.

Módosítás 289
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „egészségügyi technológia”: 
betegségmegelőzésre, diagnosztizálásra 
vagy az egészségügyi ellátás során 
alkalmazott kezelésre szolgáló gyógyszer 
vagy orvostechnikai eszköz vagy orvosi és 
sebészeti eljárások, valamint intézkedések; 

Or. en
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Indokolás

E további meghatározásra azért van szükség, mert az 5. és 17. cikk utal az egészségügyi 
technológiákra.

Módosítás 290
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „egészségügyi technológia”: 
betegségmegelőzésre, diagnosztizálásra 
vagy az egészségügyi ellátás során 
alkalmazott kezelésre szolgáló gyógyszer 
vagy orvostechnikai eszköz vagy orvosi és 
sebészeti eljárások, valamint intézkedések;

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni az egészségügyi technológia fogalmát.

Módosítás 291
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
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healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”. 

Módosítás 292
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

l) a „kár” fogalmát a határokon átnyúló
egészségügyi ellátás alkalmazásában a 
kezelés helye szerinti tagállam hatályos 
jogszabályainak figyelembevételével kell 
meghatározni, és annak megítélése, hogy 
mi jelent kárt, tagállamról tagállamra 
változhat.

Or. en

Módosítás 293
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

l) a „kár” fogalmát a határokon átnyúló
egészségügyi ellátás alkalmazásában a 
kezelés helye szerinti tagállam hatályos 
jogszabályainak figyelembevételével kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A kár fogalmának meghatározása során tekintetbe kell venni, hogy a tagállamok 
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jogrendszereiben a kár különbözőképpen van meghatározva. A félreértések elkerülése 
érdekében a kezelendő betegeknek a „kár" azon jogi meghatározásának hatálya alá kell 
tartozniuk, amely a kezelés helye szerinti tagállamban érvényes.

Módosítás 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„kár”: a kezelés helye szerinti tagállam 
jogával összhangban meghatározott 
esemény.

Or. en

Módosítás 295
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

l) „kár”: az egészségügyi ellátás
nyújtásából származó, az egészségügyi 
ellátás nyújtásával ok-okozati 
összefüggésben lévő káros
következmények.

Or. hu

Indokolás

Az irányelv-tervezet által használt „kár” fogalom álláspontunk szerint nincs eléggé pontosan 
körülhatárolva, és ezért tág teret enged a bírósági jogértelmezésnek. Mind a betegek, mind a 
tagállamok érdekét jobban szolgálná egy konkrétabb, a polgári jogi alapokon nyugvó 
fogalom-meghatározás. A tervezetben nem érthető, miért kerül külön említésre a „káros 
következmények” mellett a „sérülés”. Javasoljuk továbbá a meghatározást kiegészíteni az 
egészségügyi ellátás nyújtásával ok-okozati összefüggésben keletkező káros következmények 
szöveggel.
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Módosítás 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

l) „kár”: az egészségügyi ellátás nyújtása 
nyomán keletkező kedvezőtlen
egészségügyi következmények vagy 
sérülések, amennyiben ezek a 
következmények vagy sérülések kizárólag 
a gondossági kötelemhez köthetők, 
amelynek értelmében az egészségügyi 
szakembereknek minden tőlük telhetőt 
meg kell tenniük a beteg egészségi 
állapotának javítására.

Or. fr

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy a kár milyen formájáról van szó, és azt, hogy az egészségügyi 
ellátás nyújtásával kapcsolatos kezelés súlyos következményekkel járhat a beteg egészségi 
állapotától függően.

Módosítás 297
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Indokolás

A „kár” Bizottság által javasolt fogalma túl széles körű. Az 5. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
értelmében a betegeknek még akkor is joguk lenne kártérítésre, ha nem történt orvosi hiba 
vagy mulasztás, miközben jelenleg sok tagállam joga csak hiba vagy mulasztás esetén 
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rendelkezik kártérítésről. 

Módosítás 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

l) „kár”: az egészségügyi ellátás nyújtása 
nyomán keletkező kedvezőtlen
egészségügyi következmények vagy 
sérülések, amelyek kizárólag az 
egészségügyi szakember tevékenységéhez 
kapcsolhatók.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a kár az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódik és egyértelműen 
egészségügyi szakember tevékenységének következménye, függetlenül a kezelés tényleges 
eredményétől.

Módosítás 299
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

l) „kár”: az egészségügyi ellátás nyújtása 
nyomán keletkező kedvezőtlen 
következmények vagy sérülések, a 
tagállamok nemzeti jogában 
meghatározottak szerint.

Or. nl

Indokolás

A szubszidiaritás elvével összhangban a tagállamok szabályozzák az egészségügyi ellátásból 
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eredő károk miatti kártérítéssel kapcsolatos intézkedéseket. Még inkább lehetővé kell tenni 
számukra annak meghatározását, hogy az áldozatok milyen szintű károk miatt jogosultak 
kártérítésre. Objektív felelősségbiztosítási rendszerében több tagállam olyan határértéket 
állapított meg, hogy csak „jelentős” károk adnak alapot kártérítésre.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) „a beteg egészségügyi 
dokumentációja” vagy „kórtörténet”: az 
ellátás során a beteg állapotáról és 
klinikai fejlődéséről bármiféle adatot, 
értékelést vagy tájékoztatást tartalmazó 
dokumentumok.

Or. es

Indokolás

A kifejezést az irányelvre irányuló javaslatban többször is használják, ezért fogalmát meg kell 
határozni.
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