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RÖVID INDOKOLÁS

1) Háttér

A félreértések és zavarok elkerülése érdekében fontos, hogy egyértelműen körülhatároljuk 
ennek az irányelvjavaslatnak a hatályát. Az irányelv kizárólag a betegek mobilitására 
vonatkozik, a szakemberek mobilitását nem érinti. Tehát nem a szolgáltatási irányelv 
egészségügyi területen történő alkalmazásáról van szó.
Általában a betegek szeretnének a lakóhelyükhöz a lehető legközelebb és a lehető 
leggyorsabban orvosi ellátáshoz jutni. Bizonyos esetekben azonban másik tagállamban jobb 
ellátáshoz lehet hozzáférni. A betegeknek tehát módjában áll máshová utazni, ha ott jobb 
minőségű, gyorsabb vagy olcsóbb egészségügyi szolgáltatásokhoz tudnak hozzájutni.

Az egészségügyi ellátás igénybevétele előtt rendelkezni kell azokkal az információkkal, 
amelyek lehetővé teszik annak megállapítását, hogy vajon a különböző szolgáltatások jó 
minőségűek, elérhetőek, illetve megfelelőek-e, továbbá lényeges az is, hogy a követendő 
adminisztratív eljárás világos legyen. Amikor a betegek ténylegesen úgy döntenek, hogy 
külföldön gyógyíttatják magukat, alapvető fontosságú épségük és biztonságuk védelmének 
garantálása.

A jelenlegi helyzetet az Európai Unióban létező egészségügyi rendszerek és politikák 
kölcsönös függőségének növekedése jellemzi.
Ezt a változást számos tényező magyarázza, többek között a betegek és a szakemberek 
fokozottabb mozgása az EU-n belül (amit az Európai Bíróság határozatai is megkönnyítenek), 
az Unió lakosságának azonos elvárásai, illetve az információs technológiákon alapuló új 
egészségügyi technológiák és módszerek terjesztése.

2) A jelenlegi helyzet gyengesége a betegek kárára van

Mindeközben jogi bizonytalanság uralja a helyzetet. A Bíróság olyan ítélkezési gyakorlatot 
alakított ki, amely bizonyos szempontból ellentmondásos, illetve amelynek az alkalmazása 
ráadásul nem egységes minden tagállamban.

Következésképpen tisztázni kell az Európai Közösségek Bíróságának ítélkezési gyakorlatát 
néhány határozatát illetően:
– Minden nem kórházi ellátást, amelyet egy polgár saját tagállamában igénybe vehet, előzetes 
engedély nélkül igénybe vehet bármely másik tagállamban is. Ezt az ellátást a saját rendszere 
által visszatérített összeg erejéig megtérítik a számára. A kórházi ellátások esetében szükség 
van a beteg saját rendszerének előzetes engedélyére. Ezt az engedélyt meg kell adni a beteg 
számára, amennyiben a szóban forgó rendszer nem tudja garantálni a számára szükséges 
ellátást az állapotát figyelembe véve orvosi szempontból elfogadható időn belül. Ebben az 
esetben is visszatérítést kell biztosítani az érintett számára legalább a saját rendszere által 
biztosított visszatérítés összegének erejéig.
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– Megerősíti a nemzeti hatáskört az egészségügyi ellátás megszervezésével és a 
társadalombiztosítással kapcsolatos kérdések tekintetében.

– Megengedi az előzetes engedélyezés fenntartását a legkomolyabb és legköltségesebb 
kórházi ellátások esetében, illetve következésképpen a tagállamok szabályozási és tervezési 
hatáskörének fenntartását.

Nem a tagállamok egészségügyi és társadalombiztosítási rendszereinek harmonizálásáról van 
szó, hanem a betegek jogbiztonságának fokozásáról és a tagállamokban fennálló jelenlegi 
helyzet javításáról.

Ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon az irányelv kellőképpen figyelembe veszi-
e a polgárok életét naponta megnehezítő konkrét eseteket. A legfőbb érdekeltek néha 
lemondanak jogaik gyakorlásáról a helyzet bonyolultsága miatt. Mindent meg kell tenni 
annak érdekében, hogy a betegeket tájékoztassák többek között az irányelv eljárásokról szóló 
15. cikkében meghatározott európai referenciahálózatokkal kapcsolatban.

3) Cselekedni kell
A Bíróság ítélkezési gyakorlatának keretbe foglalása és kodifikálása révén az irányelv 
koherensebbé és egyértelműbbé tenné a betegek jogait. A betegek mobilitása semmi esetre 
sem vezethet az egészségügyi rendszerek közötti „dömpinghez”, illetve nem okozhat károkat 
az egészségügyi ellátás biztonságában.
A betegek érdekében biztosítani kell a jogbiztonságot, és támogatni kell a nemzeti 
egészségügyi rendszerek közötti együttműködést. Ehhez pedig tökéletesíteni kell a betegek 
tájékoztatáshoz való hozzáférését garantáló rendelkezéseket, illetve növelni kell az 
egészségügyi ellátásokra, a gyógyszeripari termékekre és az orvosi kezelésekre vonatkozó 
információk forrásainak hitelességét.

Az Európai Bizottság az egészségügyi technológiák értékeléséért felelős nemzeti hatóságokat, 
illetve szerveket tömörítő hálózat létrehozását javasolja annak érdekében, hogy optimálisan 
használják fel az új technológiákat a biztonságos, hatékony és minőségi egészségügyi ellátás 
biztosításához. Ez az elgondolás támogatásra érdemes, ehhez azonban ki kell egészíteni e 
hálózat eljárásait.

Ugyanilyen lényegesnek tűnik a sürgősségi egészségügyi szolgálatok közötti együttműködés 
fokozásának biztosítása összehangolásuk megerősítése érdekében. Ez még inkább nyilvánvaló 
a határ menti területeken.
A határokon átnyúló egészségügyi ellátás problematikáján túlmenően ennek a 
kezdeményezésnek lehetővé kellene tennie az egészségügyi ellátással szembeni kihívásoknak, 
valamint az ellátás szükséges reformjainak a felismerését.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
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következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
Cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS IRÁNYELVE a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó 
betegjogok érvényesítéséről

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS IRÁNYELVE a biztonságos, 
jó minőségű és hatékony egészségügyi 
ellátásra vonatkozó betegjogok igazságos 
feltételek mellett történő érvényesítéséről

Indokolás

Javasolt, hogy az irányelvre irányuló javaslat ne elsősorban a betegmobilitásra, hanem arra 
a három alapvető elemre összpontosítson, amely körül a Bizottság felépítette javaslatát: az 
EU-n belül valamennyi egészségügyi rendszerben közös elvekre, az egészségügyben 
megvalósuló európai együttműködésre és a határokon átnyúló egészségügyi ellátás konkrét 
keretére.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ez az irányelv, amely a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás terén a 
betegjogok érvényesítéséről szól, az 
egészségügyi ellátás minden típusára 
vonatkozik. Amint azt az Európai Bíróság 
megerősítette, sem az egészségügyi ellátás 
különleges jellege, sem pedig szervezeti 
felépítése és finanszírozásának módja nem 
vonja ki a szolgáltatások szabad mozgása 
alapvető elvének hatálya alól. A hosszú 
távú gondozás tekintetében az irányelv 
nem vonatkozik az azon családoknak vagy 
egyéneknek nyújtott segítségre és 
támogatásra, akik hosszú időn keresztül 
különleges gondozásra szorulnak. Nem
vonatkozik például bentlakásos otthonokra 
vagy lakóotthonokra, illetve az időseknek 

(9) Ez az irányelv, amely a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás terén a 
betegjogok érvényesítéséről szól, az 
egészségügyi ellátás minden típusára 
vonatkozik. Amint azt az Európai Bíróság 
megerősítette, sem az egészségügyi ellátás 
különleges jellege, sem pedig szervezeti 
felépítése és finanszírozásának módja nem 
vonja ki a szolgáltatások szabad mozgása 
alapvető elvének hatálya alól. A hosszú 
távú gondozás tekintetében az irányelv 
nem vonatkozik az azon családoknak vagy 
egyéneknek nyújtott segítségre és 
támogatásra, akik hosszú időn keresztül 
különleges ápolásra, támogatásra vagy 
gondozásra szorulnak, amennyiben ez 
konkrét szakirányú kezelést vagy 
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és a gyermekeknek szociális munkások, 
önkéntes gondozók vagy egészségügyi 
szakembereken kívüli szakemberek általi 
segítésére.

segítséget igényel, amelyet a szociális 
biztonsági rendszer biztosít. Ez elsősorban 
azokra a tartós gondozási szolgáltatásokra 
terjed ki, amelyeket szükségesnek 
tekintenek ahhoz, hogy az ilyen gondozást 
igénylő személy minél teljesebb és 
önállóbb életet élhessen. Ez az irányelv 
nem vonatkozik például a bentlakásos 
otthonokra vagy a lakóotthonokra, illetve 
az időseknek és a gyermekeknek szociális 
munkások, önkéntes gondozók vagy 
egészségügyi szakembereken kívüli 
szakemberek általi segítésére.

Indokolás

Ez a módosítás arra szolgál, hogy tisztázza, hogy a szociális segítségnyújtás vagy gondozás, a 
további munkavégzést lehetővé tévő rehabilitáció és a hosszú távú ellátás ki van zárva az 
irányelv hatóköréből.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Ennek az irányelvnek nem célja, hogy 
a más tagállamban igénybe vett ellátás 
visszatérítésére jogosultságot teremtsen, ha 
az ellátás nem szerepel a beteg 
biztosításának helye szerinti tagállamban a 
jogszabályok szerint előírt ellátások között. 
Hasonlóképpen az irányelv nem 
akadályozza meg a tagállamokat abban, 
hogy természetbeni ellátásaik rendszerét 
rendelkezéseik szerint kiterjesszék a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátásra. 

(25) Ennek az irányelvnek nem célja, hogy 
a más tagállamban igénybe vett ellátás 
visszatérítésére jogosultságot teremtsen, ha 
az ellátás nem szerepel a beteg 
biztosításának helye szerinti tagállamban a 
jogszabályok szerint előírt ellátások között, 
vagy hogy módosítsa e jogosultság 
feltételeit, amennyiben azokról a biztosítás 
helye szerinti tagállam jogszabályai 
rendelkeznek. Hasonlóképpen az irányelv 
nem akadályozza meg a tagállamokat 
abban, hogy természetbeni ellátásaik 
rendszerét rendelkezéseik szerint 
kiterjesszék a másik tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátásra. 

Indokolás

Az egészségügyi szolgáltatások megszervezésére – az EK-Szerződés 152. cikkével 
összhangban – a tagállamok az illetékesek. 
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Ez az irányelv emellett rendelkezik 
arról, hogy a betegnek joga van bármely, 
az egészségügyi ellátás helye szerinti 
tagállamban forgalomba hozatali 
engedéllyel rendelkező 
gyógyszerkészítményhez, abban az esetben 
is, ha a gyógyszerkészítmény a beteg 
tagállamában nem rendelkezik forgalomba 
hozatali engedéllyel, mivel a másik 
tagállamban igénybe vett ellátás 
eredményességének egyik nélkülözhetetlen 
elemét jelenti.

(27) Ez az irányelv emellett rendelkezik 
arról, hogy a betegnek joga van bármely, 
az egészségügyi ellátás helye szerinti 
tagállamban forgalomba hozatali 
engedéllyel rendelkező 
gyógyszerkészítményhez vagy 
egészségügyi szolgáltatásokhoz, abban az 
esetben is, ha a gyógyszerkészítmény vagy 
az egészségügyi szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre a beteg tagállamában, mivel 
a másik tagállamban igénybe vett ellátás 
eredményességének egyik nélkülözhetetlen 
elemét jelenti.

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a beteg a nem a lakóhelye szerinti tagállamban is élvezhesse az 
egészségügyi ellátás és a gyógyszerek előnyeit, még ha azok nem is állnak rendelkezésre a 
biztosítás helye szerinti tagállamban.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az orvostudományban és az 
egészségügyi technológiákban elért 
folyamatos előrelépések egyszerre 
jelentenek lehetőséget és kihívást a 
tagállamok egészségügyi rendszereinek. 
Az új egészségügyi technológiák
értékelésében megvalósuló együttműködés 
a méretgazdaságosságon keresztül 
támogathatja a tagállamokat, 
hozzájárulhat a párhuzamos munkavégzés 
elkerüléséhez, az ismeretek alapján 

(43) Az orvostudományban és az 
egészségügyi technológiákban elért 
folyamatos előrelépések egyszerre 
jelentenek lehetőséget és kihívást a 
tagállamok egészségügyi rendszereinek. 
Az egészségügyi technológiák értékelése, 
valamint az új technológiákhoz való 
hozzáférésnek adminisztratív döntés 
alapján történő esetleges korlátozása 
azonban számos alapvető társadalmi 
kérdéset vet fel, melyek 
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megfelelőbb alapot nyújthat az új 
technológiák optimális kihasználására a 
biztonságos, kiváló minőségű és hatékony 
egészségügyi ellátás biztosítása érdekében. 
Ez hozzájárul a belső piac 
megvalósulásához is azáltal, hogy 
maximalizálja az orvostudomány és az 
egészségügyi technológiák innovációi 
mértékének és elterjedésének sebességét. 
Az ilyen típusú együttműködés 
fenntartható struktúrákat igényel, 
amelyek valamennyi tagállam összes 
releváns hatóságát magában foglalják, és 
meglévő kísérleti projektekre épülnek.

megválaszolásához az érintett szereplők 
széles csoportjának hozzájárulására, 
illetve működőképes irányítási modell 
bevezetésére van szükség. 
Következésképpen nemcsak az összes 
tagállam illetékes hatóságaiak kell részt 
vennie mindenfajta együttműködésben, 
hanem valamennyi érintett félnek, 
beleértve az egészségügyi szakembereket, 
valamint a betegek és az ágazat képviselőit 
is. Ezenkívül ennek az együttműködésnek 
a felelősségteljes kormányzás olyan 
megvalósítható elvein kell alapulnia, mint 
az átláthatóság, a nyitottság, illetve az 
eljárások tárgyilagossága és 
pártatlansága. A Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy kizárólag az ezen elveket követő 
egészségügyi technológiai értékelő szervek 
csatlakozhassanak ehhez a hálózathoz.

Indokolás

Az egészségügyi technológiákat értékelő szervek közötti információcsere feltételezi és igényli 
a helyes gyakorlatok elveinek a tagállamok által végzett értékelések során történő 
érvényesítését (amilyen például a felelősségteljes kormányzás, az átláthatóság és az érintett 
felek bevonása). Az egészségügyi technológiák értékeléseinek tehát meg kell felelniük a 
nyitottság és a tárgyilagosság kritériumainak, és a párbeszéden, valamint az érintett felek, 
többek között a betegek és az ágazat képviselőinek bevonásán kell alapulniuk.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Elsősorban a következő intézkedések 
elfogadása érdekében kell hatáskört 
ruházni a Bizottságra: az éjszakai kórházi 
tartózkodást igénylő ellátásoktól eltérő 
olyan ellátások jegyzéke, melyekre 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint 
a kórházi ellátásra; kísérőintézkedések 
gyógyszerek vagy anyagok meghatározott 
kategóriáinak kizárására a más tagállamban 
felírt rendelvények ezen irányelvben előírt 
elismerésének hatálya alól; azon 

(45) Elsősorban a következő intézkedések 
elfogadása érdekében kell hatáskört 
ruházni a tagállamok illetékes 
hatóságaira: az éjszakai kórházi 
tartózkodást igénylő ellátásoktól eltérő 
olyan ellátások jegyzéke, melyekre 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint 
a kórházi ellátásra; kísérőintézkedések 
gyógyszerek vagy anyagok meghatározott 
kategóriáinak kizárására a más tagállamban 
felírt rendelvények ezen irányelvben előírt 
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különleges kritériumok és feltételek 
listája, melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell 
felelniük; az európai referenciahálózatok 
létrehozására irányuló eljárás. Mivel ezek 
az intézkedések általános hatályúak, és 
céljuk az irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek a módosítása, és/vagy az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemekkel való kiegészítése, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni őket.

elismerésének hatálya alól.

Módosítás 7

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, miközben biztosítja az 
uniós polgárok számára az ezen ellátáshoz 
való egyenlő feltételek melletti 
hozzáférést, és tiszteletben tartja az 
egészségügyi ellátás szervezésével és 
nyújtásával kapcsolatos nemzeti 
hatásköröket.

Módosítás 8

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
egészségügyi ellátás nyújtására vonatkozik, 
amelyet a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló 2004. ápirlis 29-i 
883/2004/EK európai parlamenti és 



PE415.295v02-00 10/31 AD\769685HU.doc

HU

tanácsi rendelet nem garantál.
___________
1HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

Indokolás
Az irányelv és a rendeletek közötti átfedés lehetővé tenné két párhuzamos, határokon átnyúló 
egészségügyi ellátási rendszer létrehozását: egyet a szociális biztonság összehangolására 
vonatkozó rendeletek, egyet pedig ezen új irányelv szerint, ami jogi bizonytalanságot 
eredményezne. Pontosan meg kell húzni a határvonalat a 883/2004/EK rendelet és ezen 
irányelv hatóköre között. 

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv nem vonatkozik a legnagyobb 
részt a hosszú távú gondozáshoz 
kapcsolódó szolgáltatásokra. Ide 
tartoznak elsősorban azok a hosszú időn 
keresztül biztosított szolgáltatások, 
amelyek célja, hogy segítsék az embereket 
mindennapi életük általános 
szervezésében.

Indokolás

Ez a módosítás arra szolgál, hogy tisztázza, hogy a szociális segítségnyújtás vagy gondozás, a 
további munkavégzést lehetővé tévő rehabilitáció és a hosszú távú ellátás ki van zárva az 
irányelv hatóköréből.

Módosítás 10

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 

a) „egészségügyi ellátás”: egészségügyi 
szolgáltatás betegek számára egészségi 
állapotuk értékelése, fenntartása vagy 
javítása érdekében. A 6-11. cikk 
alkalmazásában az „egészségügyi ellátás” 
olyan kezeléseket jelent, amelyeket a 
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szintű szervezésének, végrehajtásának és 
finanszírozásának módjára, illetve arra, 
hogy állami vagy magánszolgáltatás-e;

biztosítás helye szerinti tagállam 
jogalkotói az egészségügyi ellátás körébe 
sorolnak;

Módosítás 11

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;

Indokolás

A 10. preambulumbekezdéshez hasonlóan a határokon átnyúló ellátás fogalma magában 
foglalja mind a szűkebb értelemben vett betegmobilitást, mind a távolról nyújtható 
egészségügyi szolgáltatások mobilitását; ebben a cikkben nem tekinthető helyénvalónak az 
egészségügyi szolgáltatókra való hivatkozás.

Módosítás 12

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. cikke c) 
pontjának meghatározása szerint
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 
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alkalmazásának időpontjától: olyan 
személy, aki a 883/2004/EK rendelet 1. 
cikkének c) pontjával összhangban
biztosítva van;

Indokolás

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

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
II fejezet – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TAGÁLLAMOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁS KÖZÖS SZABÁLYAINAK 
VALÓ MEGFELELÉSÉRT FELELŐS 
HATÓSÁGAI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS KÖZÖS 
SZABÁLYAINAK VALÓ 
MEGFELELÉSÉRT FELELŐS 
TAGÁLLAMOK

Indokolás

Használat esetén a „hatóságok” fogalmát meg kell határozni. 

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellátást nyújtó tagállam hatóságainak
hatásköre

Az ellátást nyújtó tagállam hatásköre

Indokolás

Meg kell egyeznie a II. fejezet címének módosításával.

Módosítás 15
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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) Amennyiben az egészségügyi ellátást 
nem a beteg biztosításának helye szerinti 
tagállamban, hanem másik tagállamban 
nyújtják, az ellátást annak a tagállamnak 
a jogszabályai szerint kell nyújtani, ahol 
az ellátást igénybe veszik. Az egészségügyi 
ellátást azon tagállam által meghatározott 
minőségi és biztonsági normák, valamint 
irányelvek szerint kell nyújtani, ahol arra 
sor kerül. Az adott tagállam biztosítja, 
hogy:

Indokolás

Ez az átfogalmazás megerősíti azt az elvet, hogy az egészségügyi ellátás szervezése és 
biztosítása a tagállamok nemzeti illetékességi körébe tartozik. Az egyetemesség, a minőség, a 
méltányosság és a szolidaritás elveit be kell illeszteni az irányelv céljairól szóló 1. cikkbe.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

Fontos, hogy a minőségi előírások vonatkozzanak a sürgősségi egészségügyi szolgálatokra is.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak rendszeres ellenőrzése, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók a gyakorlatban 
betartják-e ezeket az előírásokat, és 
korrekciós intézkedések meghozatala, ha a 
megfelelő előírások nem teljesülnek, 
figyelembe véve az orvostudomány és az 
egészségügyi technológiák terén elért 
haladást;

b) annak rendszeres ellenőrzése, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók és a sürgősségi 
egészségügyi szolgálatok a gyakorlatban 
betartják-e ezeket az előírásokat, és 
korrekciós intézkedések meghozatala, ha a 
megfelelő előírások nem teljesülnek, 
figyelembe véve az orvostudomány és az 
egészségügyi technológiák terén elért 
haladást;

Indokolás

Fontos, hogy a minőségi előírások vonatkozzanak a sürgősségi egészségügyi szolgálatokra is.

Módosítás 18

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 
ki az (1) bekezdés végrehajtása érdekében.

törölve

Indokolás

E bekezdést törölni kell, mivel az iránymutatásoknak a Bizottság általi kidolgozása közvetlen 
összeütközésben áll a kizárólagos nemzeti illetékességgel az egészségügyi ellátás 
szervezésének és biztosításának területén.

Módosítás 19
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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 
igénybe.

(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. 
A betegek a kezelési módszerek szerint 
visszatérítésre jogosultak még akkor is, ha 
e módszerekre saját tagállamukban nem 
jár visszatérítés, amennyiben ez a helyzet 
a fogadó tagállamban és a módszert az 
orvostudomány nemzetközi szinten 
elismeri;

Indokolás

A tagállamoknak jogosultnak kell lenniük arra, hogy megtervezzék saját társadalombiztosítási 
rendszerüket. Az alkalmazott kezelési módszer azonban gyakran az orvosi szakmán belüli 
gyakorlat kérdése, a képzés és a szakterület alapján. Ez nem lehet vezérelv a visszatérítés 
meghatározásában, hanem a beteg esetében elért eredmények függvénye. Ez nem érinti a 
visszatérítés szintjét, egyszerűen nagyobb választási lehetőséget biztosít a betegeknek, ami 
különösen fontos az új vagy ritkább betegségekben szenvedők esetében.

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Egy tagállam polgára egy nem a 
lakóhelye szerinti tagállam 
társadalombiztosítási rendszerében az 
adott rendszerbe történő járulékfizetés 
útján válhat biztosítottá.

Indokolás

A nem a lakóhelyük szerinti tagállamban tartózkodó polgárok érdekeinek védelme azt jelenti, 
hogy lehetővé teszik számukra a nem a lakóhelyük szerinti tagállam egészségügyi 
rendszeréhez való hozzáférést.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségeit a biztosítás 
helye szerinti tagállam ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban visszatéríti a 
költségek azon szintjéig, amelyet azonos 
betegség esetében térítettek volna vissza a 
biztosítás helye szerinti tagállamban, az 
igénybe vett egészségügyi ellátás tényleges 
költségeinek meghaladása nélkül.

Indokolás

A tagállamoknak jogosultnak kell lenniük arra, hogy megtervezzék saját társadalombiztosítási 
rendszerüket. Az alkalmazott kezelési módszer azonban gyakran az orvosi szakmán belüli 
gyakorlat kérdése, a képzés és a szakterület alapján. Ez nem lehet vezérelv a visszatérítés 
meghatározásában, hanem a beteg esetében elért eredmények függvénye. Ez nem érinti a 
visszatérítés szintjét, egyszerűen nagyobb választási lehetőséget biztosít a betegeknek, ami 
különösen fontos az új vagy ritkább betegségekben szenvedők esetében.

Módosítás 22
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A más tagállamba egészségügyi ellátás 
igénybevétele vagy egészségügyi ellátás 
igénybevételének szándéka céljából utazó 
betegek számára hozzáférést kell 
biztosítani egészségügyi 
dokumentációjukhoz a személyes adatok 
védelméről szóló közösségi 
jogszabályokat, elsősorban a 95/46/EK és 
2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekkel összhangban.

(5) A más tagállamba egészségügyi ellátás 
igénybevétele vagy egészségügyi ellátás 
igénybevételének szándéka céljából utazó 
betegek számára hozzáférést kell 
biztosítani egészségügyi 
dokumentációjukhoz a személyes adatok 
védelméről szóló közösségi 
jogszabályokat, elsősorban a 95/46/EK és 
2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekkel összhangban. Az adatok 
csak a beteg vagy a beteg hozzátartozói 
kifejezett, írásos hozzájárulásával 
továbbíthatók. 

Indokolás

Alapvető annak biztosítása, hogy az adatokat csak a beteg vagy a beteg hozzátartozói 
kifejezett, írásos hozzájárulásával lehessen továbbítani.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Meg kell tenni a szükséges 
intézkedéseket, hogy egy másik 
tagállamban balesetet szenvedett vagy 
sürgősségi beavatkozásra szoruló uniós 
polgárok magas színvonalú sürgősségi 
orvosi ellátásban részesüljenek.

Indokolás

Az együttműködés nem korlátozódhat a balesetekre, annak ki kell terjednie a sürgős orvosi 
ellátást igénylő esetekre.

Módosítás 24
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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) (1) A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségének ezen 
irányelvvel összhangban történő 
visszatérítése alkalmazásában a biztosítás 
helye szerinti tagállam jogszabályaival 
összhangban a kórházi és szakorvosi
ellátás olyan egészségügyi ellátás, 
amelyhez speciális és költséges orvosi 
infrastruktúra vagy orvosi berendezések 
szükségesek vagy olyan egészségügyi 
ellátás, amely a beteg vagy a lakosság 
szempontjából kiemelt kockázattal bír.

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

b) olyan, speciális jegyzéken szereplő 
egészségügyi ellátás, amely nem igényel 
legalább egyéjszakás kórházi tartózkodást. 
Cette liste est limitée:
- olyan egészségügyi ellátás, amelyhez 
speciális és költséges orvosi infrastruktúra 
vagy orvosi berendezések szükségesek; 
- olyan egészségügyi ellátás, amely a beteg 
vagy a lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bír.

Módosítás 25

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 

(2) Ezt a jegyzéket szervezeti 
sajátosságainak megfelelően a biztosítás 
helye szerinti tagállam, vagy illetékes 
hatóságai hozzák létre és frissítik
rendszeresen.
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ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) ha a rendszer célja az e cikk 
végrehajtása következtében történő 
jelentős betegáramlás kezelése, valamint 
annak megakadályozása, hogy a rendszer 
veszélyeztesse vagy veszélyeztethesse az 
alábbiakat:

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

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

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

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

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A biztosítás helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai kritériumokat 
dolgoznak ki annak meghatározására, 
hogy a tagállamok társadalombiztosítási 
rendszerének pénzügyi egyensúlya vagy az 
egészségügyi ágazatban végrehajtott 
tervezés és ésszerűsítés mikor kerül vagy 
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kerülhet súlyos veszélybe.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az előzetes engedélyezési rendszer arra 
korlátozódik, ami szükséges és arányos, és 
nem jelenthet önkényes
megkülönböztetést.

Indokolás

Összhangban kell állnia a 8. cikk (3) bekezdésének módosításával.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat ellentmond a társadalombiztosítási rendszerek 
összehangolására vonatkozó jelenlegi szabályoknak. Amennyiben az irányelv átfedésben 
lenne a jelenlegi rendeletekkel, lehetővé tenné két párhuzamos, határokon átnyúló 
egészségügyi ellátási rendszer létrehozását. Valójában egy kettős rendszer jön létre, mivel a 
javaslat nemcsak nem határozza meg azokat a területeket, amelyekre a rendelet nem terjed ki, 
hanem alapvetően azokra a területekre összpontosít, amelyeket az már lefed.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Minden esetre, a tagállam 
megtagadhatja az előzetes engedély 
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megadását, amennyiben orvosilag 
igazolható határidőn belül ugyanaz a 
kezelés saját területén is biztosítható, 
figyelembe véve az érintett beteg aktuális 
egészségi állapotát és betegségének 
valószínűsíthető alakulását.

Indokolás

Javasolt, hogy a nemzeti egészségügyi hatóság legyen felelős (az előzetes engedélyezés révén) 
azért, hogy a polgárok számára az egészségügyi szakemberek és az egészségügyi központok 
megfelelő színvonalon és biztonsági normák szerint nyújtsanak egészségügyi ellátást.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra 
vonatkozó, a 8. cikk (3) bekezdésében
említett előzetes engedélyezéshez 
kapcsolódó adminisztratív eljárások, a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán felmerülő költségek 
visszatérítése, illetve a 6. cikk (3) 
bekezdésében említett más feltételek és 
formalitások objektív, 
megkülönböztetéstől mentes, előzetesen 
közzétett kritériumokon alapulnak, melyek 
szükségesek és arányosak az elérendő
célkitűzés tekintetében. A biztosított 
személy a 3. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában említett, a szociális biztonsági 
rendszerek összehangolásáról szóló 
rendeletekkel összhangban minden olyan 
esetben megkapja az engedélyt, ha az 
1408/71/EK rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában és 22. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
feltételek teljesülnek.

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra 
vonatkozó, a 8. cikkben említett előzetes 
engedélyezéshez kapcsolódó 
adminisztratív eljárások és a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán felmerülő költségek 
átvállalása objektív, megkülönböztetéstől 
mentes, előzetesen közzétett kritériumokon 
alapulnak, melyek szükségesek és
arányosak az elérendő célkitűzés 
tekintetében. 
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Indokolás

Az irányelvet és a rendeletet érintő jogi egyértelműség érdekében.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az ilyen eljárási rendszereknek 
könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és 
biztosítaniuk kell, hogy a kérelmeket 
objektívan és elfogulatlanul dolgozzák fel a 
tagállam által meghatározott, előzetesen 
nyilvánosságra hozott maximális határidőn 
belül. Az ilyen kérelmek feldolgozása 
során figyelembe kell venni az eset 
sürgősségét és az egyedi körülményeket.

Indokolás

Alapvető fontosságú a jelenlegi helyzet fenntartása, amelyben az állami szektorban működő 
egészségügyi szakemberek döntik el (különösen azok, akik az elsődleges ellátásban vesznek 
részt, és ők szűrik a rendszerben az információkat), hogy szükséges-e a betegeknek egy másik 
tagállamban egészségügyi ellátást nyújtani, hogy elkerülhetők legyenek az olyan helyzetek, 
amikor szükségtelenül nyújtanak egészségügyi ellátást.

A polgárok úgy tekinthetnek az előzetes ellenőrzésre, mint ami korlátozza a határokon átnyúló 
mobilitáshoz való jogaikat, bár valójában ez garanciát jelenet azoknak a polgároknak a 
számára, akik útra kelnek, hogy kezelést vegyenek igénybe.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) az adott egészségügyi állapot; 



PE415.295v02-00 24/31 AD\769685HU.doc

HU

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

Indokolás

Összhangban kell állnia a 9. cikk (2) bekezdésének módosításával.

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a betegeknek a 15. cikkben említett 
európai referenciahálózatokhoz való 
hozzáférésének elősegítése.

Indokolás

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

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Balesetek és különösen egyéb orvosi vészhelyzetek esetén a határokon átnyúló 
együttműködésnek zökkenőmentesen kell működni, különösen a mentéssel foglalkozó 
szolgálatok területén, hogy bürokratikus akadályok miatt ne forduljon elő késedelem.

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

Az európai referenciahálózatoknak gondoskodniuk kell a sürgősségi ellátást igénylő súlyos 
balesetekről.

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ix. a) a technológiaszolgáltatókkal való 
megfelelő és hatékony kapcsolatok 
fenntartása;

Indokolás

A referenciaközpontok az innovatív egészségügyi technológiák terjedésének meggyorsítását 
célozzák, az irányelv szövege azonban nem tesz említést az innováció fontos forrásainak 
számító technológiaszolgáltatókkal fenntartott kapcsolatokról.
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Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Az egészségügyi ellátás politikai irányítása nem azt jelenti, hogy hogyan avatkozzunk bele 
például abba, hogy hogyan végezzék ezt a tevékenységet. Az útmutatók kidolgozását, a 
hatékonyság felmérését, a pénzügyekkel kapcsolatos útmutatást és annak a figyelemmel 
kísérését kell jelentenie, hogy a minőség megfelelő és összhangban van azzal a színvonallal, 
amelyre az egészségpolitika törekszik. A tagállamok biztonságos és megbízható módon 
szervezték meg egészségügyi ellátásukat. Az egészségügyi ellátást, beleértve az új termékek és 
módszerek értékelését, továbbra is nemzeti szinten kell irányítani, máskülönben fennáll a 
veszélye, hogy még nagyobb bürokrácia jön létre.
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Módosítás 41

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

Indokolás

Az értékeléseknek minden egészségügyi technológiára ki kell terjedniük, beleértve a már 
meglévő technológiákat is. Ez előmozdíthatja a tagállami egészségügyi rendszerek 
erőforrásainak megfelelő elosztását. Így bizonyos esetekben a meglévő technológiák 
finanszírozása átcsoportosítható az új technológiákra.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az Európai Parlamenttel 
egyetértésben az (1) bekezdésben említett 
hálózat számára operatív keretet hoz létre, 
amely a felelősségteljes kormányzás 
elveire támaszkodik, többek között az 
eljárások átláthatóságára, 
tárgyilagosságára és pártatlanságára, 
valamint az összes érintett társadalmi 
csoport szereplőinek, többek között az 
orvosoknak, a betegeknek és az ágazat 
képviselőinek a részvételére.

Indokolás

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

Módosítás 43
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egészségügyi technológiák 
értékelésével foglalkozó hálózat 
célkitűzései az alábbiak:

(2) Az egészségügyi technológiák 
értékelésével foglalkozó hálózat 
célkitűzései az alábbiak:

a) a nemzeti hatóságok és szervek közötti 
együttműködés támogatása;

a) tartós módokat találni a 
közegészségügy céljai és a gyógyszerekhez 
való hozzáférés közötti egyensúly 
megteremtésére, elismerve az innovációt 
és az egészségügyi költségvetés kezelését;
aa) átlátható eljárások és módszerek 
kidolgozása, amelyekkel e három cél 
elérhető;
ab) annak biztosítása, hogy minden 
érintett fél, különösen a betegek, az orvosi 
szakma és az ágazat, részt vegyen olyan 
választási lehetőségek meghatározásában, 
amelyek közép- és hosszú távon 
kihathatnak Európában a 
közegészségügyre, az innovációra és a 
versenyképességre;

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

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

ba) a megosztható információ 
természetének és típusának a figyelembe 
vétele.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok kijelölik az (1) 
bekezdésben említett hálózatban részt vevő 
a hatóságokat vagy szerveket, és közlik a 

(3) A tagállamok – figyelembe véve az 
egészségügyi technológiák viszonylagos 
hatékonyságának értékelését – kijelölik az 
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Bizottsággal az említett hatóságok vagy 
szervezetek nevét és elérhetőségét.

(1) bekezdésben említett hálózatban részt 
vevő hatóságokat vagy szerveket, és közlik 
a Bizottsággal az említett hatóságok vagy 
szervek nevét és elérhetőségét.

Indokolás

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a hálózat kövesse a felelősségteljes kormányzás elveit. 
Így az egészségügyi technológiák értékelésében részt vevő valamennyi szereplő támogatni 
tudja a meghozott döntéseket.

Módosítás 45

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 
átláthatóságának biztosításához szükséges 
intézkedéseket.

Indokolás

A hálózatnak átlátható módon kell működnie annak biztosítása érdekében, hogy hitelesek 
legyenek az információk megosztása nyomán hozott döntések. A hálózatnak meg kell 
határoznia a megosztandó információk típusát. A hálózat valamennyi résztvevőjét be kell 
vonni ebbe a tanácskozásba, aminek a hálózat legfontosabb feladatai közé kell tartoznia.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) bekezdésben említett hálózat 
konzultációt folytat az ágazat, a betegek 
érdekcsoportjai és az orvosi közösség 
képviselőivel, és gondoskodik azok aktív 
részvételéről.
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Indokolás

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