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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0414),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0257/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság, valamint aGazdasági és Monetáris Bizottság, valamint a Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az Európai Parlament 2005. június 9-
én 554 szavazattal 12 szavazat ellenében 
elfogadott egy állásfoglalást a betegek 
mobilitásáról és az egészségügyi ellátás 
fejlődéséről az Európai Unióban1, 
melyben felszólít a jogbiztonság 
biztosítására és a jogok és eljárások 
egyértelművé tételére a betegek, az 
egészségügyi szakemberek és a 
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tagállamok számára.
1 HL 124 E, 2006.5.25., 543. o.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Egyes, a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátással kapcsolatos 
kérdésekkel – különösen az ellátásban 
részesülő beteg tagállamától különböző 
tagállamban nyújtott egészségügyi 
szolgáltatás visszatérítésével kapcsolatban 
– már foglalkozott az Európai Bíróság.
Mivel az egészségügyi ellátás nem tartozik 
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. 
december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá, 
az Európai Bíróság által esetjogi alapon 
kidolgozott elvek általánosabb és hatékony
alkalmazása érdekében ezeket a kérdéseket 

(6) Egyes, a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátással kapcsolatos 
kérdésekkel – különösen az ellátásban 
részesülő beteg tagállamától különböző 
tagállamban nyújtott egészségügyi 
szolgáltatás visszatérítésével kapcsolatban 
– már foglalkozott az Európai Bíróság. Az 
Európai Bíróság által esetjogi alapon 
kidolgozott elvek általánosabb és hatékony 
alkalmazása érdekében ezeket a kérdéseket 
specifikus közösségi jogi eszköz 
segítségével kell megvizsgálni.
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specifikus közösségi jogi eszköz 
segítségével kell megvizsgálni.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„határokon átnyúló egészségügyi ellátás” 
fogalmába az egészségügyi ellátás 
nyújtásának következő típusai tartoznak:

(10) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„határokon átnyúló egészségügyi ellátás” 
fogalmába az egészségügyi ellátás 
nyújtásának következő típusai tartoznak:

– egészségügyi ellátás külföldön történő 
igénybevétele (azaz a beteg egy másik 
tagállam egészségügyi ellátójához fordul 
ellátás céljából); ezt nevezik 
„betegmobilitásnak”.

– egészségügyi ellátás külföldön történő 
igénybevétele (azaz a beteg egy másik 
tagállam egészségügyi ellátójához fordul 
ellátás céljából); ezt nevezik 
„betegmobilitásnak”.

– egészségügyi ellátás határokon át történő 
nyújtása (azaz valamely tagállam területén 
érvényes szolgáltatás egy másik tagállam 
területén történő nyújtása); például 
távorvosi szolgáltatások, távdiagnosztika 
és -gyógyszerfelírás, laboratóriumi 
szolgáltatások;

– egészségügyi ellátás határokon át történő 
nyújtása (azaz valamely tagállam területén 
érvényes szolgáltatás egy másik tagállam 
területén történő nyújtása); például 
távorvosi szolgáltatások, távdiagnosztika 
és -gyógyszerfelírás, laboratóriumi 
szolgáltatások.

– valamely egészségügyi szolgáltató 
állandó jelenléte (azaz egy egészségügyi 
szolgáltató másik tagállamban történő 
letelepedése);; továbbá
– személyek ideiglenes jelenléte (azaz 
egészségügyi szakemberek mobilitása, pl.
ideiglenes áttelepedésük a beteg 
tagállamába szolgáltatásnyújtás céljából)..

Or. en
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ahogyan azt a tagállamok az európai 
uniós egészségügyi rendszerek közös 
értékeiről és elveiről szóló tanácsi 
következtetésekben elismerték, számos 
olyan működési elv létezik, amely 
valamennyi közösségi egészségügyi 
rendszerben jelen van. Ezek közé a 
működési elvek közé a következők 
tartoznak: minőség, biztonság, a 
megalapozott információn alapuló és etikus 
ellátás, a beteg részvétele, a jogorvoslat, 
valamint a magánélethez való alapvető jog 
a személyes adatok feldolgozása során és 
az adatok bizalmas kezelése. A betegek, az 
egészségügyi szakemberek és az 
egészségügyi rendszerekért felelős 
hatóságok érdeke e közös elvek tiszteletben 
tartása és végrehajtásuk érdekében a 
Közösség egészében megfelelő szerkezetek 
létrehozása. Ezért helyénvaló az a 
követelmény, hogy azon tagállam 
hatóságai legyenek felelősek az említett 
működési elvek betartásának biztosításáért, 
amely területén az egészségügyi ellátás 
megvalósul. Ez azért szükséges, hogy a 
betegek bizalommal vehessék igénybe a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátást, 
ami a betegmobilitás, az egészségügyi 
ellátás belső piaci szabad mozgásának 
megvalósítása és a magas szintű 
egészségvédelem biztosítása érdekében 
szükséges.

(11) Ahogyan azt a tagállamok az európai 
uniós egészségügyi rendszerek közös 
értékeiről és elveiről szóló tanácsi 
következtetésekben elismerték, számos 
olyan működési elv létezik, amely 
valamennyi közösségi egészségügyi 
rendszerben jelen van. Ezek közé a 
működési elvek közé a következők 
tartoznak: minőség, biztonság, a 
megalapozott információn alapuló és etikus 
ellátás, a beteg részvétele, a jogorvoslat, 
valamint a magánélethez való alapvető jog 
a személyes adatok feldolgozása során és 
az adatok bizalmas kezelése. A betegek, az 
egészségügyi szakemberek és az 
egészségügyi rendszerekért felelős 
hatóságok érdeke e közös elvek tiszteletben 
tartása és végrehajtásuk érdekében a 
Közösség egészében megfelelő szerkezetek 
létrehozása. Ezért helyénvaló az a 
követelmény, hogy azon tagállam 
hatóságai legyenek felelősek az említett 
működési elvek betartásának biztosításáért, 
amely területén az egészségügyi ellátás 
megvalósul. Ez azért szükséges, hogy a 
betegek bizalommal vehessék igénybe a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátást, 
ami a betegmobilitás és a magas szintű 
egészségvédelem biztosítása érdekében 
szükséges.

Or. en
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Mivel nem tudható előre, hogy egy 
adott egészségügyi szolgáltató más 
tagállamokból érkező betegek számára 
vagy saját tagállama betegei számára nyújt-
e majd egészségügyi ellátást, fontos, hogy 
azok a követelmények, amelyek biztosítják 
az egészségügyi ellátás közös elveit és 
egyértelmű minőségi és biztonsági 
előírásait, az egészségügyi ellátás minden 
típusára érvényesek legyenek, hogy az 
irányelv célkitűzéseinek megfelelően 
megvalósulhasson a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás nyújtásának és 
igénybevételének szabadsága. A 
tagállamok hatóságainak tiszteletben kell 
tartaniuk az olyan közös, átfogó értékeket, 
mint az egyetemesség, hozzáférés a jó 
minőségű ellátáshoz, egyenlő bánásmód és 
szolidaritás, amelyeket a közösségi 
intézmények és valamennyi tagállam az 
európai egészségügyi rendszerek közös 
értékeként ismer el. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezeket az értékeket 
a más tagállamból származó betegek és 
polgárok tekintetében is tiszteletben tartják, 
továbbá azt, hogy a betegek ellátása 
egyenlő bánásmódon alapul, és 
egészségügyi ellátási szükségleteik, nem 
pedig annak alapján történik, hogy mely 
tagállam társadalombiztosítási 
rendszeréhez tartoznak. A tagállamoknak 
tiszteletben kell tartaniuk a belső piacon 
belüli szabad mozgás elveit, többek között 
a nemzetiségen (illetve jogi személyek 
esetében letelepedés helye szerinti 
tagállamon) alapuló megkülönböztetés 
tilalmát, valamint a szabad mozgásra 
vonatkozó bármely korlátozás 
szükségességét és arányosságát. Ez az 
irányelv azonban nem írja elő, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók más, hasonló 

(12) Mivel nem tudható előre, hogy egy 
adott egészségügyi szolgáltató más 
tagállamokból érkező betegek számára 
vagy saját tagállama betegei számára nyújt-
e majd egészségügyi ellátást, fontos, hogy 
azok a követelmények, amelyek biztosítják 
az egészségügyi ellátás közös elveit és 
egyértelmű minőségi és biztonsági 
előírásait, az egészségügyi ellátás minden 
típusára érvényesek legyenek, hogy az 
irányelv célkitűzéseinek megfelelően 
megvalósulhasson a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás nyújtásának és 
igénybevételének szabadsága. A 
tagállamok hatóságainak tiszteletben kell 
tartaniuk az olyan közös, átfogó értékeket, 
mint az egyetemesség, hozzáférés a jó 
minőségű ellátáshoz, egyenlő bánásmód és 
szolidaritás, amelyeket a közösségi 
intézmények és valamennyi tagállam az 
európai egészségügyi rendszerek közös 
értékeként ismer el. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezeket az értékeket 
a más tagállamból származó betegek és 
polgárok tekintetében is tiszteletben tartják, 
továbbá azt, hogy a betegek ellátása 
egyenlő bánásmódon alapul, és 
egészségügyi ellátási szükségleteik, nem 
pedig annak alapján történik, hogy mely 
tagállam társadalombiztosítási 
rendszeréhez tartoznak. A tagállamoknak 
tiszteletben kell tartaniuk az egyének belső 
piacon belüli szabad mozgásának elveit, 
többek között a nemzetiségen alapuló 
megkülönböztetés tilalmát, valamint a 
szabad mozgásra vonatkozó bármely 
korlátozás szükségességét és arányosságát.
Ez az irányelv azonban nem írja elő, hogy 
az egészségügyi szolgáltatók más, hasonló 
egészségügyi szükségletekkel rendelkező 
betegek rovására fogadják a másik 
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egészségügyi szükségletekkel rendelkező 
betegek rovására fogadják a másik 
tagállamból származó beteget, illetve 
másik tagállamból származó beteget 
részesítsenek előnyben például az ellátás 
várakozási idejének növelése révén.

tagállamból származó beteget, illetve 
másik tagállamból származó beteget 
részesítsenek előnyben például az ellátás 
várakozási idejének növelése révén.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Adlib Express Watermark



PR\753961HU.doc 11/35 PE415.355v01-00

HU

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bíróság több ítéletében is elismerte 
a betegek mint biztosított személyek 
kötelező társadalombiztosítási rendszerén 
keresztül történő, a más tagállamban 
nyújtott egészségügyi ellátás költségeinek 
visszatérítéséhez való jogát. Az Európai 
Bíróság kimondta, hogy a Szerződésnek a 
szolgáltatások szabad nyújtására 
vonatkozó rendelkezései magukban 
foglalják az egészségügyi ellátást igénybe 
vevők, beleértve az orvosi ellátásra 
szorulók arra irányuló szabadságát, hogy 
másik tagállamba utazzanak azért, hogy ott 
kapják meg ezeket a szolgáltatásokat.
Ugyanez vonatkozik az egészségügyi 
ellátást igénybe vevőkre, akik más úton, 
például e-egészségügyi szolgáltatásokon 
keresztül kívánnak egy másik tagállamban 
egészségügyi ellátást igénybe venni.
Jóllehet a közösségi jog nem befolyásolja 
a tagállamok azon hatáskörét, hogy 
megszervezzék egészségügyi ellátásukat és 
szociális biztonsági rendszereiket, a 
tagállamoknak e hatáskör gyakorlása 
során meg kell felelniük a közösségi 
jognak, különösen a Szerződésnek a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó rendelkezései tekintetében. Az 
említett rendelkezések megtiltják a 
tagállamoknak, hogy indokolatlan 
korlátozásokat vezessenek be vagy 
tartsanak fenn az említett szabadsággal 
kapcsolatban az egészségügyi ágazatban.

(18) A Bíróság több ítéletében is elismerte 
a betegek mint biztosított személyek 
kötelező társadalombiztosítási rendszerén 
keresztül történő, a más tagállamban 
nyújtott egészségügyi ellátás költségeinek 
visszatérítéséhez való jogát. Az Európai 
Bíróság kimondta, hogy a Szerződés
rendelkezései magukban foglalják az 
egészségügyi ellátást igénybe vevők, 
beleértve az orvosi ellátásra szorulók arra 
irányuló szabadságát, hogy másik 
tagállamba utazzanak azért, hogy ott 
kapják meg ezeket a szolgáltatásokat.
Ugyanez vonatkozik az egészségügyi 
ellátást igénybe vevőkre, akik más úton, 
például e-egészségügyi szolgáltatásokon 
keresztül kívánnak egy másik tagállamban 
egészségügyi ellátást igénybe venni. A 
közösségi jog nem befolyásolja a 
tagállamok azon hatáskörét, hogy 
megszervezzék egészségügyi ellátásukat és 
szociális biztonsági rendszereiket.

Or. en
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Helyénvaló az a követelmény, hogy 
azok a betegek, akik egy másik 
tagállamban vesznek igénybe 
egészségügyi ellátást olyan körülmények 
között, amelyek nem tartoznak az 
1408/71/EGK rendelettel létrehozott, 
összehangolt szociális biztonsági rendszer 
szabályozása alá, szintén részesülhessenek 
a szolgáltatások szabad mozgásának elve 
jelentette előnyökből a Szerződéssel és 
ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban. A betegek számára 
biztosítani kell az ilyen ellátás költségeinek 
átvállalását legalább azon a szinten, 
amelyen ugyanolyan vagy hasonló 
ellátásért a biztosítás helye szerinti 
tagállamban részesültek volna. Ez teljes 
mértékben tiszteletben tartja a tagállamok 
hatáskörét abban, hogy megállapítsák a 
polgáraik számára rendelkezésre álló 
betegségbiztosítási fedezet mértékét, és 
megelőzi, hogy mindez jelentős hatást 
gyakoroljon a nemzeti egészségügyi 
rendszerek finanszírozására. A tagállamok 
nemzeti jogszabályaikban azonban 
rendelkezhetnek az ellátás költségeinek 
visszatérítéséről az ellátás helye szerinti 
tagállamban hatályos tarifák szintjén, ha ez 
a beteg számára kedvezőbb. Ez különösen 
abban az esetben valósulhat meg, ha az 
irányelv 15. cikkében emíltett európai 
referenciahálózatokon keresztül veszik 
igénybe az ellátást.

(21) A betegek számára biztosítani kell a 
más tagállamban nyújtott egészségügyi
ellátás költségeinek átvállalását legalább 
azon a szinten, amelyen ugyanolyan vagy 
hasonló ellátásért a biztosítás helye szerinti 
tagállamban részesültek volna. Ez teljes 
mértékben tiszteletben tartja a tagállamok 
hatáskörét abban, hogy megállapítsák a 
polgáraik számára rendelkezésre álló 
betegségbiztosítási fedezet mértékét, és 
megelőzi, hogy mindez jelentős hatást 
gyakoroljon a nemzeti egészségügyi 
rendszerek finanszírozására. A tagállamok 
nemzeti jogszabályaikban azonban 
rendelkezhetnek az ellátás költségeinek 
visszatérítéséről az ellátás helye szerinti 
tagállamban hatályos tarifák szintjén, ha ez 
a beteg számára kedvezőbb. Ez különösen 
abban az esetben valósulhat meg, ha az 
irányelv 15. cikkében emíltett európai 
referenciahálózatokon keresztül veszik 
igénybe az ellátást.

Or. en
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(24) A betegnek nem származhat pénzügyi 
előnye a más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátásból, ezért a költségek 
átvállalását az igénybe vett egészségügyi 
ellátás tényleges költségeire kell 
korlátozni. A tagállamok dönthetnek a 
kapcsolódó költségek, például a terápiás 
kezelés költségeinek fedezése mellett, 
feltéve, hogy a teljes költség nem lépi túl a 
biztosítás helye szerinti tagállamban 
fizetendő összeget.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Ha a beteg valamely olyan 
tagállamban részesül egészségügyi 
ellátásban, amely nem a biztosítás helye 
szerinti tagállam, rendkívül lényeges, hogy 
a beteg előzetesen tisztában legyen az 
alkalmazandó szabályokkal. Ugyanilyen 
mértékű egyértelműség szükséges abban 
az esetben, ha az egészségügyi
szolgáltatók ideiglenesen egy másik 
tagállamba utaznak, hogy ott nyújtsanak 
egészségügyi ellátást, vagy abban az 
esetben, ha az egészségügyi ellátás 
határokon nyúlik át. Ezekben az esetekben 
az egészségügyi ellátás nyújtására 
vonatkozó szabályokat az irányelv 5. 
cikkében meghatározott általános elvekkel 
összhangban a kezelés helye szerinti 
tagállamban hatályos szabályok irányítják, 

(35) Ha a beteg valamely olyan 
tagállamban részesül egészségügyi 
ellátásban, amely nem a biztosítás helye 
szerinti tagállam, rendkívül lényeges, hogy 
a beteg előzetesen tisztában legyen az 
alkalmazandó szabályokkal. Ugyanilyen 
mértékű egyértelműség szükséges, ha az 
egészségügyi ellátás határokon nyúlik át, 
például a távorvosi szolgáltatások 
esetében. Ezekben az esetekben az 
egészségügyi ellátás nyújtására vonatkozó 
szabályokat az irányelv 5. cikkében 
meghatározott általános elvekkel 
összhangban a kezelés helye szerinti 
tagállamban hatályos szabályok irányítják, 
mivel a Szerződés 152. cikkének (5) 
bekezdésével összhangban az egészségügyi 
szolgáltatások szervezése és nyújtása a 
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mivel a Szerződés 152. cikkének (5) 
bekezdésével összhangban az egészségügyi 
szolgáltatások szervezése és nyújtása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik. Ez 
hozzájárul ahhoz, hogy a beteg 
megalapozott döntést hozzon, és segít 
elkerülni a téves értelmezéseket és 
félreértéseket. Emellett pedig segíti a beteg 
és az egészségügyi szolgáltató közötti 
nagyfokú bizalom létrejöttét.

tagállamok hatáskörébe tartozik. Ez 
hozzájárul ahhoz, hogy a beteg 
megalapozott döntést hozzon, és segít 
elkerülni a téves értelmezéseket és 
félreértéseket. Emellett pedig segíti a beteg 
és az egészségügyi szolgáltató közötti 
nagyfokú bizalom létrejöttét.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A belső piac lehetőségeinek 
kihasználása a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás területén megkívánja 
a különböző tagállamok szolgáltatói, 
felhasználói és szabályozó hatóságai 
közötti együttműködést nemzeti, regionális 
vagy helyi szinten a biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony határokon átnyúló 
ellátás érdekében. Ez különösen igaz a 
határ menti régiók együttműködésére, ahol 
a határokon átnyúló szolgáltatások az
egészségügyi rendszerek szervezésének 
leghatékonyabb módja lehetnek a helyi 
lakosság számára, viszont ahol a határokon 
átnyúló, fenntartható szolgáltatásnyújtás a 
különböző tagállamok egészségügyi 
rendszerei közötti együttműködést igényli.
Ez az együttműködés jelenthet közös 
tervezést, az eljárások vagy előírások 
kölcsönös elismerését vagy kiigazítását, a 
nemzeti információs és kommunikációs 
technológiák összehangolását, az ellátás 
folyamatossága biztosításának gyakorlati 
mechanizmusait vagy az egészségügyi 
ellátás határokon átnyúló nyújtásának 
megkönnyítését az egészségügyi 

(37) A határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás lehetőségeinek kihasználása
megkívánja a különböző tagállamok 
szolgáltatói, felhasználói és szabályozó 
hatóságai közötti együttműködést nemzeti, 
regionális vagy helyi szinten a biztonságos, 
magas színvonalú és hatékony határokon 
átnyúló ellátás érdekében. Ez különösen 
igaz a határ menti régiók 
együttműködésére, ahol a határokon 
átnyúló egészségügyi szolgáltatások az
egészségügy szervezésének 
leghatékonyabb módja lehetnek a helyi 
lakosság számára, viszont ahol a határokon 
átnyúló, fenntartható szolgáltatásnyújtás a 
különböző tagállamok egészségügyi 
rendszerei közötti együttműködést igényli.
Ez az együttműködés jelenthet közös 
tervezést, az eljárások vagy előírások 
kölcsönös elismerését vagy kiigazítását, a 
nemzeti információs és kommunikációs 
technológiák összehangolását, az ellátás 
folyamatossága biztosításának gyakorlati 
mechanizmusait vagy az egészségügyi 
ellátás határokon átnyúló nyújtásának 
megkönnyítését az egészségügyi 
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szakemberek által, átmeneti vagy alkalmi 
jelleggel. A szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 
előírja, hogy az egy másik tagállamban 
végzett átmeneti és alkalmi 
szolgáltatásnyújtás, beleértve az 
egészségügyi szakemberek által nyújtott 
szolgáltatásokat, a közösségi jogszabályok 
meghatározott rendelkezéseinek sérelme 
nélkül nem korlátozható a szakmai 
képesítéssel kapcsolatos bármilyen okból.
Ez az irányelv nem sérti a 2005/36/EK 
irányelv említett rendelkezéseit.

szakemberek által, átmeneti vagy alkalmi 
jelleggel. A szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 
előírja, hogy az egy másik tagállamban 
végzett átmeneti és alkalmi 
szolgáltatásnyújtás, beleértve az 
egészségügyi szakemberek által nyújtott 
szolgáltatásokat, a közösségi jogszabályok 
meghatározott rendelkezéseinek sérelme 
nélkül nem korlátozható a szakmai 
képesítéssel kapcsolatos bármilyen okból.
Ez az irányelv nem sérti a 2005/36/EK 
irányelv említett rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Ha a gyógyszereket az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi 
kódexéről szóló, 2001. november 6-i 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban engedélyezik, és 
egy másik tagállamban írták fel névre 
szólóan, elvileg lehetséges, hogy a 
rendelvényt a beteg saját tagállamában is 
elismerjék orvosilag és felhasználják. Az 
ilyen elismerés szabályozási és 
adminisztratív akadályainak megszüntetése 
nem érinti azt, hogy minden egyes esetben 
szükséges a beteg kezelőorvosának vagy 
gyógyszerészének megfelelő beleegyezése, 
ha ezt az emberi egészségvédelem 
megköveteli, és e cél eléréséhez szükséges 
és azzal arányos. Az egészségügyi 
elismerés nem érinti a biztosítás helye 
szerinti tagállam határozatát arra 
vonatkozóan, hogy az ilyen gyógyszereket 
beemeli-e a biztosítás helye szerinti 
társadalombiztosítási rendszer által fedezett 
ellátásokba. Az elismerés elvének 

(39) Ha a gyógyszereket az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi 
kódexéről szóló, 2001. november 6-i 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban engedélyezik, és 
egy másik tagállamban írták fel névre 
szólóan, elvileg lehetséges, hogy a 
rendelvényt a beteg saját tagállamában is 
elismerjék orvosilag és felhasználják. Az 
ilyen elismerés szabályozási és 
adminisztratív akadályainak megszüntetése
nem érinti azt, hogy minden egyes esetben 
szükséges a beteg kezelőorvosának vagy 
gyógyszerészének megfelelő beleegyezése, 
ha ezt az emberi egészségvédelem 
megköveteli, és e cél eléréséhez szükséges 
és azzal arányos. Az egészségügyi 
elismerés nem érinti a biztosítás helye 
szerinti tagállam határozatát arra 
vonatkozóan, hogy az ilyen gyógyszereket 
beemeli-e a biztosítás helye szerinti 
társadalombiztosítási rendszer által fedezett 
ellátásokba. Az elismerés elvének 
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végrehajtását elősegíti a beteg 
biztonságának biztosításához és a 
gyógyszerekkel való visszaélés vagy a 
gyógyszertévesztés elkerülése érdekében 
szükséges intézkedések elfogadása.

végrehajtását elősegíti a beteg 
biztonságának biztosításához és a 
gyógyszerekkel való visszaélés vagy a 
gyógyszertévesztés elkerülése érdekében 
szükséges intézkedések elfogadása. Ha az 
ellátás szerinti tagállamban olyan 
gyógyszert írnak fel, amely a biztosítás 
szerinti tagállamban rendszerint receptre 
nem kapható, ez utóbbi tagállam dönti el, 
hogy kivételesen engedélyt ad-e erre, vagy 
a gyógyszert egy másik, hasonlónak ítélt 
gyógyszerrel helyettesíti.

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ellátás helye szerinti tagállam 
feladata az egészségügyi ellátás 
megszervezése és végrehajtása. Ebben az 
összefüggésben és az egyetemesség, a jó 
minőségű ellátáshoz való hozzáférés, a 
méltányosság és a szolidaritás átfogó 
értékeinek figyelembe vételével feladata a 
területén nyújtott egészségügyi ellátás 
egyértelmű minőségi és biztonsági 
előírásainak meghatározása, valamint a 
következők biztosítása:

(1) Az ellátás helye szerinti tagállam 
feladata az egészségügyi ellátás 
megszervezése és végrehajtása. Ebben az 
összefüggésben és az egyetemesség, a jó 
minőségű ellátáshoz való hozzáférés, a 
méltányosság és a szolidaritás átfogó 
értékeinek figyelembe vételével feladata a 
területén nyújtott egészségügyi ellátás 
egyértelmű minőségi és biztonsági 
előírásainak meghatározása, valamint a 
következők biztosítása:

a) megfelelő mechanizmusok állnak 
rendelkezésre annak biztosítására, hogy
az egészségügyi szolgáltatók képesek 
teljesíteni az említett előírásokat, 
figyelembe véve a nemzetközi 
orvostudományt és az általánosan elismert 
bevált orvosi gyakorlatokat;

a) ha az egészségügyi ellátást olyan 
tagállamban nyújtják, amely nem a beteg 
biztosítási helye szerinti tagállam, vagy 
nem az egészségügyi szolgáltató 
lakóhelye, nyilvántartás szerinti vagy 
letelepedési helye szerinti tagállam, az 
egészségügyi ellátást az ellátás helye 
szerinti tagállam jogszabályai szerint 
nyújtják.

b) annak rendszeres ellenőrzése, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók a gyakorlatban 
betartják-e ezeket az előírásokat, és 

b) az 1(a) bekezdésben említett 
egészségügyi ellátást az ellátás szerinti 
tagállam által a minőségre és biztonságra 
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korrekciós intézkedések meghozatala, ha 
a megfelelő előírások nem teljesülnek, 
figyelembe véve az orvostudomány és az 
egészségügyi technológiák terén elért 
haladást;

vonatkozóan meghatározott  
iránymutatások és normák szerint 
nyújtják, az alábbiak biztosításával:

i) más tagállamok betegei és egészségügyi 
szolgáltatói tájékozódhatnak ezekről a 
normákról és iránymutatásokról, 
beleértve az ellenőrzésről szóló 
rendelkezéseket is, többek közt 
elektronikus úton;

c) annak érdekében, hogy a beteg 
megalapozott döntést hozhasson, az
egészségügyi szolgáltatók minden 
releváns információt közölnek, elsősorban 
az egészségügyi ellátás rendelkezésre 
állása, ára és eredményei tekintetében, 
valamint a szakmai felelősségbiztosítás 
vonatkozásában a biztosítási fedezetükre
vagy más személyes vagy kollektív 
védelemre vonatkozó adatokat;

ii) más tagállamok betegei és egészségügyi
szolgáltatói tájékoztathatók a biztosított 
egészségügyi ellátás rendelkezésre állása, 
ára és eredményei tekintetében, valamint a 
szakmai felelősségbiztosítás 
vonatkozásában az egészségügyi 
szolgáltató biztosítási fedezetére vagy más 
személyes vagy kollektív védelemre 
vonatkozó adatairól;

d) a betegeknek lehetőségük van panaszt 
tenni és jogorvoslat és kártérítés biztosított 
számukra, ha az igénybe vett egészségügyi 
ellátás hatására kár éri őket;

d) a betegeknek lehetőségük van panaszt 
tenni, ha az igénybe vett egészségügyi 
ellátás hatására kár éri őket, továbbá 
biztosított számukra a jogorvoslat és a 
kártérítés igénylésének joga;

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

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

f) a személyes adatok feldolgozása 
tekintetében a magánélethez való alapvető 
jog védelme a személyes adatok 
védelméről szóló közösségi 
jogszabályokat, elsősorban a 95/46/EK és 
2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekkel összhangban biztosítva 
van;

f) a személyes adatok feldolgozása 
tekintetében a magánélethez való alapvető 
jog védelme a személyes adatok 
védelméről szóló közösségi 
jogszabályokat, elsősorban a 95/46/EK és 
2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekkel összhangban biztosítva 
van;

g) a más tagállamokból származó 
betegeknek az ellátás helye szerinti 
tagállamból származó betegekkel 

g) a más tagállamokból származó 
betegeknek az ellátás helye szerinti 
tagállamból származó betegekkel 
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megegyező ellátásban kell részesülniük, 
beleértve a közösségi jogszabályok és az 
ellátás helye szerinti tagállam hatályban 
lévő jogszabályaiban előírt 
megkülönböztetéssel szembeni védelmet.

megegyező ellátásban kell részesülniük, 
beleértve a közösségi jogszabályok és az 
ellátás helye szerinti tagállam hatályban 
lévő jogszabályaiban előírt 
megkülönböztetéssel szembeni védelmet.

ga) az ellátásban részesült betegeknek 
joguk van az ellátásról és az ellátás 
folyamatosságát célzó bármely orvosi 
tanácsról szóló írásos (papír vagy 
elektronikus) feljegyzéshez;

Or. en

Indokolás

Article 5 should be merged with article 11, since they deal with two aspects of the same 
subject matter.

The issue of defining standards on quality and safety should be dealt with purely as a matter 
of applicable law. This will make the proposal more in line with the principles of subsidiarity 
and proportionality, and the respect for Member State competence on healthcare. Instead, 
Member States shall provide information on their standards and guidelines on quality and 
safety to patients and healthcare providers.

Patients should be guaranteed the right to seek compensation when they suffer harm, not 
guaranteed compensation when they suffer harm. This because harm sometimes is an 
unavoidable outcome/side effect of certain healthcare treatments.

The provision on guidelines is not necessary since the Commission has a general mandate to 
issue guidelines for implementing Community law.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben szükséges, a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásának 
elősegítéséhez és az egészségvédelem 
magas szintjét alapul véve a Bizottság a 
tagállamokkal együttműködésben 
iránymutatásokat vagy előírásokat dolgoz

(3) Amennyiben szükséges, a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásának 
elősegítéséhez és az egészségvédelem 
magas szintjét alapul véve a Bizottság a 
tagállamokkal együttműködésben 
iránymutatásokat vagy előírásokat
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ki az (1) bekezdés végrehajtása érdekében. dolgozhat ki az (1) bekezdés végrehajtása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A minőségi és biztonsági előírások meghatározásának kérdésével csak mint alkalmazandó 
jogszabályokkal kell foglalkozni. Ezáltal a javaslat jobban összhangba kerül a szubszidiaritás 
és az arányosság elvével, valamint a tagállamok egészségügyi kompetenciájának tiszteletben 
tartásával.  A tagállamoknak ehelyett tájékoztatást kell nyújtaniuk saját minőségi és 
biztonsági előírásaikról és iránymutatásaikról a betegek és egészségügyi szolgáltatók 
számára.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyre a biztosított 
személy jogosult. A biztosítás helye 
szerinti tagállam a biztosított személynek 
visszatéríti azokat a költségeket, amelyeket 
a kötelező társadalombiztosítási rendszer 
fizetett volna, ha a biztosítás helye szerinti 
tagállam területén vettek volna igénybe 
azonos vagy hasonló egészségügyi ellátást.
Minden esetben a biztosítás helye szerinti 
tagállam határozza meg, mely 
egészségügyi ellátás részesül 
visszatérítésben, tekintet nélkül arra, hogy 
az egészségügyi ellátást hol veszik 

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyre a biztosított 
személy jogosult. A biztosítás helye 
szerinti tagállam az ellátás helye szerinti 
tagállamnak vagy a biztosított személynek 
visszatéríti azokat a költségeket, amelyeket 
a kötelező társadalombiztosítási rendszer 
fizetett volna, ha a biztosítás helye szerinti 
tagállam területén vettek volna igénybe 
azonos vagy hasonló egészségügyi ellátást.
Ha egy adott betegség vagy sérülés 
gyógyítására több módszer is létezik, a 
betegnek joga van valamennyi olyan 
gyógymód visszatérítésére, amelyet a 

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 20/35 PR\753961HU.doc

HU

igénybe. nemzetközi orvostudomány kielégítően 
tesztelt, még akkor is, ha az nem elérhető 
a beteg biztosításának helye szerinti 
tagállamban. Minden esetben a biztosítás 
helye szerinti tagállam határozza meg, 
mely egészségügyi ellátás részesül 
visszatérítésben, tekintet nélkül arra, hogy 
az egészségügyi ellátást hol veszik 
igénybe.

Or. en

Indokolás

Minden tagállam maga gondoskodik saját nemzeti társadalombiztosítási rendszerének 
megszervezéséről, valamint az ellátási jogosultság feltételeinek meghatározásáról. Ezek 
szerint ha a beteg saját tagállamában jogosult egy bizonyos egészségügyi ellátásra, akkor 
jogosult ezzel egyenértékű egészségügyi ellátás visszatérítésére is egy másik tagországban. Az 
Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint azonban a tagállamoknak figyelembe kell 
venniük a közösségi jogot akkor, amikor meghatározzák, hogy melyik ellátást fedezi 
társadalombiztosítási rendszerük.1 Ezért ha egy adott betegség vagy sérülés gyógyítására 
több módszer is létezik, a betegnek joga van valamennyi olyan gyógymód visszatérítésére, 
amelyet a nemzetközi orvostudomány kielégítően tesztelt2, még akkor is, ha az nem elérhető a 
beteg saját tagállamában. Ez a betegek számára jobban lehetővé fogja tenni, hogy 
állapotuknak megfelelő ellátásban részesüljenek. 

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

                                               
1 A C-157/99 számú Smits és Peerbooms ügy, 87-88.o.
2 Ugyanott, 94.o.
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ellátás tényleges költségeinek meghaladása 
nélkül.

ellátás tényleges költségeinek meghaladása 
nélkül. A tagállamok dönthetnek a 
kapcsolódó költségek, például a terápiás 
kezelés költségeinek fedezése mellett, 
feltéve, hogy a teljes költség nem lépi túl a 
biztosítás helye szerinti tagállamban 
fizetendő összeget.

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kórházi és szakorvosi egészségügyi ellátás Kórházi ellátás

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a jegyzéket a Bizottság hozza létre 
és frissíti rendszeresen. Az ezen irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek –
annak kiegészítésével történő –
módosítására irányuló intézkedéseket a 
19. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az előzetes engedélyezési rendszer arra 
korlátozódik, ami az ilyen hatás 
elkerüléséhez szükséges és azzal arányos, 
és nem jelenthet önkényes 
megkülönböztetést, illetve nem 
akadályozza a személyek szabad mozgását.

Or. en
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A tagállam a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszi a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban bevezetett 
előzetes engedélyezési rendszerekre 
vonatkozó releváns információkat, ideértve 
az engedélyezés megtagadása esetére 
vonatkozó jogorvoslati lehetőségeket.

Or. en

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 24/35 PR\753961HU.doc

HU

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottságnak a költségek 
határokon, egészségügyi rendszereken és 
valutaövezeteken átnyúló visszatérítésének 
megkönnyítésére ezen irányelv értelmében 
és annak hatályba lépését követő két éven 
belül megvalósíthatósági tanulmányt kell 
készítenie egy elszámolóház 
létrehozásáról, valamint az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
kell tennie, és adott esetben jogalkotási 
javaslatot kell benyújtania.

Or. en

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy megfelelő könnyen 
hozzáférhető mechanizmusok működnek, 
ideértve az elektronikus eszközöket is,
annak érdekében, hogy a betegeket kérésre
haladéktalanul tájékoztassák a más 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételéről, az alkalmazandó 
kikötésekről és feltételekről, és 
információt kell tartalmaznia a betegek 
jogosultságairól, az említett jogosultságok 
elérésére irányuló eljárásokról, valamint a 
fellebbezés és jogorvoslat rendszereiről, 
amennyiben a beteget megfosztják e 
jogosultságoktól, többek között abban az 
esetben, ha az egy másik tagállamban 
nyújtott egészségügyi ellátás során a 
beteget kár éri.
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Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
tájékoztatást könnyen hozzáférhetővé kell 
tenni, beleértve az elektronikus 
eszközöket, és információt kell 
tartalmaznia a betegek jogosultságairól,
az említett jogosultságok elérésére 
irányuló eljárásokról, valamint a 
fellebbezés és jogorvoslat rendszereiről, 
amennyiben a beteget megfosztják e 
jogosultságoktól.

törölve

Or. en

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok garantálják, hogy az 
információ egy biztonságos rendszeren 
keresztül áll a beteget felvilágosító 
egészségügyi szakemberek rendelkezésére. 
Az információnak tartalmaznia kell az 
ellátás helye szerinti tagállamban 
nyilvántartott egészségügyi szakemberek 
adatait, illetve bármilyen ellenük indult 
fegyelmi eljárást. A tagállamok 
tevőlegesen és azonnal értesítik egymást 
az ilyen típusú fegyelmi eljárásokról, és az 
ezekből eredő megállapításokról.

Or. en
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Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az európai beteghálózatokhoz való 
hozzáférés megkönnyítése;

Or. en

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak biztosítására irányuló 
intézkedések, hogy az egyik tagállamban 

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

felírt és egy másikban felhasznált 
gyógyszereket megfelelően azonosították, 
és a beteg számára a gyógyszerre 
vonatkozóan nyújtott tájékoztatás érthető, 
ideértve az ugyanazon 
gyógyszerkészítményre használt eltérő 
megnevezésekre vonatkozó 
egyértelműsítést;

Or. en

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) méréseket végez a gyógyszertárakba 
kerülő hamisított gyógyszerkészítmények 
beazonosítására és ennek megelőzésére; 

Or. en

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha az ellátás szerinti tagállamban 
olyan gyógyszerkészítményt írnak fel, 
amely a biztosítás szerinti tagállamban 
rendszerint receptre nem kapható, ez 
utóbbi tagállam dönti el, hogy kivételesen 
engedélyt ad-e erre, vagy azt egy másik, 
hasonlónak ítélt gyógyszerkészítménnyel 
helyettesíti.

Or. en
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Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ixa) a technológiaszolgáltatókkal való 
megfelelő és hatékony kapcsolatok.

Or. en

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
meghatározott intézkedéseket fogad el az 
információs és kommunikációs 
technológiai rendszerek összehangolásának 
biztosítása érdekében az egészségügyi 
ellátásban, amelyeket akkor kell 

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

alkalmazni, ha a tagállamok azok 
bevezetése mellett döntenek. Az említett 
intézkedések megfelelnek minden 
tagállam alkalmazandó adatvédelmi 
jogszabályának valamint tükrözik az 
egészségügyi technológiák és az 
orvostudomány fejlődését is, beleértve a  a 
távgyógyászatot és a telepszichiátriát, és 
tiszteletben tartják a személyes adatok 
védelmének alapvető jogát. Meghatározzák 
a releváns információs és kommunikációs 
technológiák összehangolásának szükséges 
szabványait és terminológiáit a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás 
biztonságossága, minősége és 
hatékonysága érdekében.

Or. en

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új egészségügyi technológiák 
igazgatására vonatkozó együttműködés

Az egészségügyi technológiák igazgatására 
vonatkozó együttműködés

Or. en

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok elősegítik az 
egészségügyi technológiák értékeléséért 
felelős nemzeti hatóságokat vagy szerveket 
összekötő hálózat kialakítását és 
működését. A tagállamok létrehoznak egy, 
a jó kormányzás elvein alapuló rendszert, 
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beleértve az átláthatóságot, az 
objektivitást, a tisztességes eljárásokat, 
valamint valamennyi csoport – többek 
között az egészségügyi szakemberek, 
betegek, tudósok és az ipar – a hálózat 
működése érdekében érdekelt félként 
történő teljes körű részvételét.

Or. en

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a gyógyszerekhez való hozzájutás 
célkitűzéseinek kiegyenlítése, és az 
egészségügyi költségvetések innovációját 
és kezelését jutalmazó fenntartható 
módszerek felkutatása.

Or. en

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság csak azon hatóságok 
számára engedi a hálózathoz történő 
csatlakozást, amelyek teljesítik az (1) 
bekezdésben meghatározott helyes 
kormányzás alapelveit.

Or. en

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a 22. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időpontot követő öt éven 
belül jelentést készít ezen irányelv 
működéséről – beleértve a betegek ezen 
irányelvből következő ki- és beáramlására 
vonatkozó statisztikákat –, melyet benyújt 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en
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INDOKOLÁS

“Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité”  Jean Giraudoux
  (Nincs költő, aki olyan szabadon értelmezte volna a természetet, mint a jogászok a 
valóságot.)

Értelem és érzékenység

Jogászok vagy politikusok  Az elmúlt tíz évben, az Európai Bíróság 1998-as Kohll és 
Dekker ítélete óta a betegek mobilitásáról az európai jogászok döntenek, mivel az európai 
politikusok elmulasztották ezt megtenni. Ha semmit sem teszünk, a betegek mobilitáshoz való 
jogával kapcsolatban továbbra is a Bíróság fogja értelmezni a Szerződéseket. Ők fogják 
megvilágítani, amit a politikusok homályban hagytak. Ha megelégszünk azzal, hogy a 
politikai döntéseket a jogászok hozzák, akkor semmit sem kell tennünk, csupán annyit, hogy 
kifizetjük az ebből származó, előreláthatatlan összegű számlákat.  Ha azonban úgy véljük, 
hogy választott politikusokként a mi feladatunk, hogy bizonyosságot teremtsünk jogban és 
politikában, akkor ezt késlekedés nélkül meg kell tennünk. Választóinknak tetszik a 
betegmobilitás lehetősége; azt kívánják és várják el azonban, hogy annak igazgatása 
megfelelő legyen, valamint megbízható iránymutatásra tartanak igényt a szakpolitikával és az 
eljárásokkal kapcsolatban. 

A 2005-ös, begtegmobilitásról készült jelentésünk (A6-0129/2005) nagy többséggel történő 
parlamenti elfogadását követően üdvözöljük a Bizottság rég várt javaslatát, beleértve ötletes 
rendelkezéseit is, melyek túlmutatnak az Európai Bíróságnak a ritka betegségekre vonatkozó 
európai referenciahálózatokról szóló ítéletein. A javaslat azonban néhány kérdésre nem ad 
választ, jelentésünk e bizonytalanságot kívánja orvosolni.

Lehetőség a betegek számára  Egyértelművé kell tennünk, hogy ez a betegek számára 
lehetőséget jelent. Betegközpontú; az egészségügyi szakembereket és egészségügyi 
szolgáltatókat érintő kérdéseket nem most taglaljuk. Sajnálatos módon ugyanez a helyzet a 
betegek biztonságával kapcsolatos javaslattal is, amelyre pedig sürgősen szükség volna.  A 
javaslat azt is világossá teszi, hogy nem érinti, vagy módosítja a társadalombiztosítási 
rendszert, amely változatlan marad, bár az alkalmazás tekintetében talán egyértelműbb 
rendelkezésekre volna szükség. Arra is rá kell mutatnunk, hogy ez a betegek számára kínált 
lehetőség, melynek alapja az igény, és nem az anyagi helyzet, a megalapozott döntés, és nem 
a kényszer. 

Bírósági ítéletek  Az is egyértelmű, hogy már meglévő alapokra építünk; a tervezés során 
nem csak a saját ötleteinkre hagyatkozunk.   Az Európai Bíróság ítéleteihez a Szerződések 
adják a jogi alapot, a Bíróság pedig elkészítette az ennek megfelelő szakpolitika tervezetét. 
Ezzel elindult egy olyan folyamat, amelyben benne rejlik a betegek jogokkal való 
felruházásának és az európai polgárok egészsége javításának lehetősége. Eredeti formájában 
megerősítette, hogy az ellátás indokolhatatlan késlekedését elszenvedő betegeknek joguk van 
egy másik tagállamban kezeltetni magukat és a számlát saját tagállamuk egészségügyi 
biztosítójával kifizettetni, a következő két feltétel megléte esetén: az adott kezelés rendszerint 
hozzáférhető a beteg saját tagállamában, és a kezelés költségei hasonlóak.  A Bíróság számos 
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ítéletében megállapítást nyert, hogy a betegtől nem követelhető meg, hogy előzetes 
jóváhagyást kérjen nem kórházban történő kezelés vagy olyan, egyéb egészségügyi 
szolgáltatások tekintetében, mint az új szemüveg vagy a fogszabályozás.  Ugyanakkor a 
kórházi fekvőbeteg ellátás tekintetében nyitva hagyja a lehetőséget az előzetes jóváhagyás 
vagy tájékoztatás néhány formája előtt, ha a beteg saját tagállama (a „biztosítás szerinti 
tagállam”) bizonyítani tudja, hogy ennek hiányában más betegek egészségügyi ellátásának
igazgatása szenvedne csorbát. A bírósági határozatok nem annyira az engedélyezési eljárásról 
szóltak, hanem az eljárás olyan jellegű felhasználásáról, amikor ennek révén indokolatlanul 
megtagadják egy személytől azt a jogot, hogy ellátás céljából egy másik tagállamba utazzon, 
vagy akadályokat gördítenek ez elé.  Ezért egy olyan előzetes engedélyezési rendszer 
kiépítésére törekedtünk, amely a betegek tekintetében körültekintően jár el, az egészségügyi 
menedzserek vonatkozásában viszont érzékelhető előzetes figyelmeztetést ad, ha különleges 
költségek jelentkeznek.

Szükségletek, nem a vagyon  Amikor azt mondjuk, hogy a szakpolitikának a betegek 
szükségleteire kell irányulnia, és nem a vagyonos betegekre, akkor egyértelművé kell 
tennünk, hogy nem kívánjuk, hogy azoknak a betegeknek, akiknek utazniuk kell az ellátásért, 
a gyakran drága kórházi fekvőbetegellátást készpénzben vagy hitelkártyával a helyszínen ki 
kelljen fizetniük. Egy olyan költségtérítési rendszert kell kialakítanunk, amelyben az otthoni 
biztosító közvetlenül a fogadó kórház számára fizet, akár egy központi elszámolóházon 
keresztül a határokon, devizákon, rendszereken átnyúló problémák kezelésére, akár egy 
kétoldalú, utalványokat használó rendszer révén, melyeket a beteg a kórháznak átad, és 
melyeknek a biztosítás szerinti tagállam általi kifizetését a rendszer garantálja.

Mindkét lehetőség véget vetne az ellátás ellentételezésével kapcsolatos, beteg és kórház közti 
vitának, az utóbbi opció pedig leegyszerűsítené a két tagállam közti olyan vitákat is, mint az 
átváltási árfolyamok kérdése.  Az elszámolóház létrehozása némi időbe kerülhet, ezért egy 
gyorsabb kiegészítő mechanizmusként azt javasoljuk, hogy a saját tagállama által kialakított 
előzetes engedélyezési eljárást igénybe vevő betegek kapjanak egy, az ellátást végző 
kórházban felhasználandó utalványt, amely egy adott összegig garantálja a szolgáltatás 
kifizetését.  Az utalvány révén a betegnek nem kellene kifizetnie az ellátást, a kórház pedig 
garanciát kapna arra, hogy a beteg biztosítás szerinti tagállama kifizeti azt.  Ilyen utalvány 
hiányában és az elszámolóház felállításáig a betegnek fizetnie kellene, majd utólag kellene a 
visszaigénylést benyújtania.

Csomagok  Felmerül a kérdés, hogy a Bíróság költségekkel kapcsolatos határozata azt jelenti-
e, hogy a biztosítás szerinti tagállam csak az ellátás tényleges költségéért felel.  A kiegészítő 
szolgáltatásként pl. fizikoterápiát vagy utókezelést is tartalmazó, csomagban nyújtott ellátás 
teljes ára alacsonyabb lehet, mint ha a beteg a biztosítás szerinti országban csak magát az 
ellátást vette volna igénybe. Ha az ilyen csomagok a betegek egészségével kapcsolatosan 
további kedvező hatással egészülnek ki – például csökken a visszaesés esélye –, akkor mindez 
jó és mindaddig üdvözlendő, amíg az egész csomag költsége nem haladja meg azt az 
összeget, amit a beteg saját tagállamában kapott ellátásáért kellett volna fizetni. A 
tagállamoknak a lehető legrugalmasabban kell ehhez hozzáállniuk.

„Egészségügyi brókerek” Nagy valószínűséggel emelkedni fog az „egészségügyi brókerek” 
száma, akik a kezeléseket és ápolást magukban foglaló csomagokról független tanácsadással 
szolgálnak a betegek számára; hasonlóképp a biztosítási ügynökökhöz, akik ügyfelük 
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képviseletében próbálják annak igényeihez igazítva a legmegfelelőbb megoldást felkutatni.  
Minden tagállam saját maga dönt e tekintetben követendő politikájáról, és minden 
tagállamnak a megfelelő időben el kell döntenie azt is, hogy valamilyen szabályozásra vagy 
önszabályozásra szorul-e az egészségügyi bróker szerepe, illetve képzése. 

Feltöltés.  Az is valószínűsíthető, hogy néhány országban a külföldi kezelés csak abban az 
esetben válik lehetővé, ha a beteg a saját országa által fizetendő összeget kész kiegészíteni.  
Ezzel lényegében nincs semmi baj.  Ez semmiben sem különbözik attól, amikor a betegek egy 
kényelmesebb ágyért plusz díjat fizetnek a helyi kórházban, vagy amikor a szülők a 
gyereküknek az iskolában tartott különórájáért fizetnek.  Ez azonban csak egy választási 
lehetőség lesz. Nem szabad nyomást gyakorolni a betegre a tekintetben, hogy többet fizessen, 
és a külföldi betegeknek semelyik kórház sem számíthat fel a hazai betegeknél többet 
ugyanazért az ellátásáért. 

Számok  Az elvárások szerint nem lesznek nagy számban olyan betegek, akik ezt az utat 
fogják választani.  A legtöbb ember inkább lakhelyéhez közel kezelteti magát, mivel ott a 
barátok és a család is meg tudja őket látogatni.  Ha rákényszerül, inkább saját országán belül 
megy máshova – főként a nyelv miatt.  Ha a külföldi kezelés mellett döntenek, akkor először 
inkább a már jól bejáratott lehetőségeket választják, amelyek a tagállamok, régiók és városok 
közötti két- vagy háromoldalú szabályozás alá esnek. A nagyobb rugalmassággal rendelkezők 
azonban – vagy azért, mert az EU másik részén lakó családtagnál vagy barátnál tölthetik a 
kezelés utáni lábadozási időszakot, vagy pedig azért, mert tudomásuk van egy különlegesen jó 
kórházi csapatról vagy más egészségügyi szolgáltatóról – ezt a határokon átnyúló 
egészségügyi opciót is választhatják.

Természetesen ha egy tagország nem szeretné, hogy állampolgárai éljenek az új lehetőséggel, 
illetve az ezzel járó pénzkiáramlással, akkor annak érdekében, hogy senki ne kívánkozzon 
máshová menni, javítani fog saját egészségügyének színvonalán és a várakozási időkön.  Ha 
egy tagállam betegeket vonz külföldről – adott esetben azért, mert nála a kezelések és az 
ápolás is olcsóbb –, akkor pénzt is hoz az országba, amit valamennyi beteg javára vissza lehet 
forgatni. Öt év múlva át kell tekinteni a ki- és beáramlással kapcsolatos tapasztalatokat, hogy 
láthatóvá váljanak annak hatásai, illetve azért, hogy el lehessen dönteni, a politikán lazítani 
vagy inkább szigorítani kell-e.

Információk  A tájékoztatás kulcsfontosságú és minden tagállamnak információs 
központokat (nemzeti kapcsolattartó pontokat) kell majd kialakítania, ahol a betegek, illetve 
egészségügyi tanácsadójuk megtudhatják, hogy mi áll rendelkezésükre, a támogatási feltételek 
vonatkoznak-e rájuk, milyen eljárások szükségesek, melyek a hatályos panasztételi és 
jogorvoslati lehetőségek valamint milyen segítséget lehet utazási költségre igénybe venni. Az 
egészségügyi előírások kényes kérdése e tekintetben szintén közrejátszik.  Ha egy tagállam –
az Európai Bíróság ítéleteit kifejezetten vagy hallgatólagosan elfogadva– állampolgárainak 
engedélyezi, hogy azok külföldön kezeltessék magukat, akkor feléjük gondozási 
kötelezettsége van.  Ez esetben bizonyára szeretné, ha a betegbiztonságra vonatkozó 
kölcsönös biztosítással rendelkeznének. A betegbiztonság egyik kockázata a gyenge 
minőségű egészségügyi ellátásból származhat.  A tagállamok saját egészségügyi ellátásukért 
felelnek és senki sem javasolja  azt, hogy az Európai Uniónak kellene erre vonatkozó 
normákat előírnia.  Az ellátás helye szerinti tagállam az ilyen normák nyilvános leírását 
biztosíthatja illetve kellene biztosítania.   A biztosítás helye szerinti tagállam biztosítja 
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állampolgárai számára az információhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy a betegek, 
illetve egészségügyi tanácsadójuk megtudják, milyen normákra számítsanak abban az esetben, 
ha egy másik országra esik a választásuk. Csupán ennyiről lenne szó.

Receptek  A javaslat által felvetett egyik kérdés a receptek kölcsönös elismerésére 
vonatkozik.  Kívánatos lenne, hogy egy saját országbeli gyógyszertár egy másik országban 
dolgozó orvos által felírt receptet elismerjen és ki is adja az azon szereplő gyógyszereket.  
Ehhez szükség lenne a megfelelően képzett és vények kiállítására jogosult orvosok 
jegyzékéhez történő hozzáférésre. A probléma azonban ennél mélyebb gyökerű.  Széles 
körben elismert, hogy az egyes tagállamok döntenek arról, hogy mely orvosságok kaphatóak 
receptre.  Ezért ha egy beteg külföldön van és olyan gyógyszereket írnak fel neki, amelyek 
saját országában nem elérhetőek, akkor a betegnek vagy be kell érnie azzal, ami a 
rendelkezésére áll, vagy visszatér a kezelést végző országba – vagy kockáztat és interneten 
keresztül rendeli meg azokat.  Előnyösebb lenne, ha a tagállamok – egy kiegészítő receptlista 
részeként – elfogadnák azokat a gyógyszereket, amelyeket a határokon átnyúló egészségügy 
keretében történő kezelés részeként írnak fel. Ez a tagállamokra tartozik, de az Európai 
Bíróság számára jövőbeni kihívások forrása lehet, ha mindezt nem kezelik érzékenyen és 
ésszerűen.

Értelem és érzékenység  Dióhéjban összefoglalva a jelentés a következőkről szól:  értelem és 
érzékenység; új lehetőség a betegek számára; egy olyan lehetőség, amellyel kapcsolatosan az 
Európai Unió kijelentheti, hogy állampolgárai javát szolgálta; egyértelműség és biztonság; 
ugyan fel nem oldja az Európában illetve a tagállamok között az egészségügy terén meglévő 
egyenlőtlenségeket – mivel ez az egyes tagországok minisztereire tartozó feladat–, de egyenlő 
bánásmódot és esélyegyenlőséget teremt; rugalmasság és bürokráciamentesség; az iránti 
hajlandóság, hogy a „hogyan”-t vizsgáljuk és nem a „hogyan nem”-et.  Egy dolog már most 
biztos: növekszik azon állampolgárok száma, akikben tudatosul, hogy már csak 
karnyújtásnyira van tőlük e politikai lehetőség.  Lehet, hogy végül nem fognak élni vele, de 
szeretnék, ha rendelkezésükre állna. A kihívást mindhárom intézmény számára ennek lehető 
leghamarabbi bevezetése jelenti.

Adlib Express Watermark


	753961hu.doc

