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RÖVID INDOKOLÁS

Az egészségügyi szolgáltatások kimaradtak a szolgáltatásokról szóló irányelvből, mivel azok 
közérdekű feladatokat látnak el, és az egyenlő hozzáférés, az egyetemesség, a ,minőség és a 
szolidaritás elvét maradéktalanul tiszteletben tartó külön jogszabály tárgyát képezik.

Az egészséget nem lehet egy közönséges közös piaci termékként kezelni, mivel az 
egészségügyi szolgáltatások jelentős szerepet vállalnak az Európai Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziójában.

A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogokról szóló irányelvnek 
biztosítania kell azt, hogy nem használhatják fel az „orvosi turizmus” eszközéül, amelynek 
esetleges megvalósulása valóban egyenlőtlen egészségügyi ellátást eredményezne, és egy 
kétsebességű egészségügyi rendszerhez vezetne, amelynek előnyeit csupán a legtájékozottabb 
és legvagyonosabb betegek élveznék.

Az Európai Unió a mozgás alapvető szabadságait biztosító Szerződésekkel összhangban 
valamint az egészségügyi rendszer és a társadalombiztosítás kialakítására, igazgatására és 
finanszírozására vonatkozó tagállami hatáskört elismerő szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartásával létfontosságú hozzáadott értéket tud azonban nyújtatni a betegek mobilitása 
keretében. Az egészségügyi rendszerek összetettsége, változatossága és egyedisége a 
tagállamok optimális együttműködését teszi szükségessé a kutatás, az orvosi és adminisztratív 
tájékoztatás, valamint ezen egyedi elemek kialakításának mélyreható átgondolása terén, a 
betegek és az orvosok a jogbiztonsága, az egészség és a szolgáltatások biztosítása érdekében.

A Bizottság javaslata ezért kizárólag nagyon részlegesen oldja meg ezen egyenletet azzal, 
hogy kodifikálja az Európai Bíróság ítéleteit, amelyek épp a jogbizonytalanság 
következményei.

A szöveg a kulcskifejezések (például kórházi és nem kórházi ellátás, egészségügyi ellátás, 
ésszerű határidő, kár) meghatározása, az irányelv és a hatályos rendeletek (1408/71/EGK és 
883/2004/EK rendelet) kapcsolódásainak pontosítása, az esetleges műtét utáni komplikációk 
esetén az ellátás folytatása és a felelősségek megállapítása, vagy akár a vények kölcsönös 
elismerése tekintetében teljességgel elégtelen, tovább növeli jogbizonytalanságot annak 
megszüntetése helyett.

Fontos egyértelművé tenni a díjakra és a visszatérítésekre vonatkozó szabályokat, valamint a 
tagállamok általi engedélyezésre irányuló kérelmezési rendszer feltételeit az egészségügyi 
ellátások költségeinek megtérítése, és így a betegek közti egyenlőtlenségek kiküszöbölése 
érdekében.

Az előzetes engedélyezés lehetőséget biztosít a beteg számára a jobb tájékozódásra és 
tanácsadásra, a legmegfelelőbb ellátás kiválasztása tekintetében a megkülönböztetés-
mentesség elve szerint a mobilitás akadályozása helyett.

Továbbá biztosítja, hogy a közegészségügyi ellátás alapvető feladatai – a szociális és területi 
kohézió és a nemzeti társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi egyensúlyának megtartása –
változatlan maradnak, ezek biztosítják az egészségügyi ellátás egyedi szolidaritási politikáját.
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Az engedélyhez nem kötött ellátások tekintetében előzetes nyilatkozat tenné lehetővé annak 
ellenőrzését, hogy a beteg kiutazás előtt minden szükséges tájékoztatást megkapott-e.

A lakosság elöregedése tekintetében, amely megnehezíti az orvosi és szociális szempontok 
elkülönítését, fontos a hosszú távú gondozás szabályozása, mivel számos tagállamot érint ez a 
probléma.

Az ellátás színvonalának és biztonságának garantálása érdekében alapvető fontosságú a 
betegek mobilitása és az egészségügyi szakemberek képzésének kérdése közötti 
összefüggések feltérképezése, mivel a két fél között szoros kapcsolat áll fenn, ugyanakkor azt 
is biztosítani kell, hogy bizonyos tagállamok orvosi demográfiájában nem keletkeznek 
egyenetlenségek. A szakemberek helyzetének, képzésük és képzettségük elismerésének 
egyidejű figyelembevételének hiánya a betegekre nézve is hátrányos, mivel a szakképzések 
elismeréséről szóló 2005-ös irányelv nem alkalmazható az egészségügyi szektorra.

A lakosság egészsége a gazdasági fejlődés egyik kulcsfontosságú eleme. A polgárok számára 
jobb tájékoztatás és jobb ellátás választásának lehetővé tétele, a fogyasztás vagy az orvosi 
turizmus népszerűsítése nélkül, egy szolidárisabb és a betegek jogaival jobban összhangban 
álló elképzelés értelmében, a szociális és területi egyenlőtlenségek növelése nélkül és a 
betegek és szakemberek számára egyaránt jogbiztonság nyújtásával, a szociális védelmi 
rendszereink megtartásával és a kutatás terén az előrelépések optimalizációjával és 
„poolingjával”: ezekkel a kihívásokkal szembesül az EU egy olyan területen, amely alapvető 
fontosságú az európai társadalmi modell szempontjából, annak érdekében, hogy a 
mindennapokban minden polgár a megoldást és ne a problémát lássa az EU-ban.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
a következő javaslatokat:

Módosítás1

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
Európai Unió alapjogi chartájában elismert 
alapvető jogokat és általános törvényi 
elveket. Az egészségügyi ellátás és orvosi 
kezelés a nemzeti jogszabályokban és 
gyakorlatban rögzített feltételek melletti 
igénybevételének joga az Európai Unió 
alapjogi chartájának 35. cikke által elismert 
alapvető jog. Az irányelv végrehajtása és 

(3) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
Európai Unió alapjogi chartájában elismert 
alapvető jogokat és általános törvényi 
elveket. Az egészségügyi ellátás és orvosi 
kezelés a nemzeti jogszabályokban és 
gyakorlatban rögzített feltételek melletti 
igénybevételének joga az Európai Unió 
alapjogi chartájának 35. cikke által elismert 
alapvető jog. Az irányelv végrehajtása és 
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alkalmazása során a törvény általános 
elveivel, melyeket a charta 7., 8., 20., 21. 
és 47. cikkeiben erősít meg, összhangban 
tiszteletben kell tartani a magánélethez és 
családi élethez való jogot, a személyes 
adatok védelmének jogát, a törvény előtti 
egyenlőség jogát és a megkülönböztetés 
tilalmának jogát, valamint a hatékony 
jogorvoslathoz és a méltányos bírósági 
eljáráshoz való jogot.

alkalmazása során a törvény általános 
elveivel, melyeket a charta 7., 8., 20., 21. 
és 47. cikkeiben erősít meg, összhangban 
tiszteletben kell tartani a magánélethez és 
családi élethez való jogot, a személyes 
adatok védelmének jogát, a törvény előtti 
egyenlőség jogát és a megkülönböztetés 
tilalmának jogát, a tagállamok alapvető 
etikai jellegű döntési lehetőségeit valamint 
a hatékony jogorvoslathoz és a méltányos 
bírósági eljáráshoz való jogot.

Indokolás

Aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy etikailag ellentmondásos egészségügyi 
"szolgáltatások" – mint például az eutanázia, a DNS-teszt, a mesterséges megtermékenyítési 
eljárások – tagállami finanszírozásban részesülhetnek abban az esetben is, ha az adott 
szolgáltatás nem engedélyezett vagy legalábbis nem finanszírozható az érintett tagállamban. 
Az egyértelműen illegális szolgáltatások – mint például az eutanázia – esete nem lehet 
kétséges, azonban hasznos lehet a pontosítás. Más területeken, például a DNS-teszt esetében 
a helyzet bonyolultabb, mivel az nem tiltott egyik tagállamban sem, azonban a feltételek 
(például a tanácsadás kötelező jellege a teszt előtt) erősen különböznek egymástól.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv tiszteletben tartja és 
nem befolyásolja a tagállamok arra 
irányuló szabad döntését, hogy milyen 
típusú egészségügyi ellátást tartanak 
megfelelőnek. Ezen irányelv semelyik 
rendelkezésének értelmezése sem vezethet
a tagállamok alapvető etikai döntéseinek 
aláásásához, különösen a minden emberi 
lényt megillető élethez való jog védelme 
tekintetében.

Indokolás

Aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy etikailag ellentmondásos egészségügyi
"szolgáltatások" – mint például az eutanázia, a DNS-teszt, a mesterséges megtermékenyítési 
eljárások – tagállami finanszírozásban részesülhetnek abban az esetben is, ha az adott 
szolgáltatás nem engedélyezett vagy legalábbis nem finanszírozható az érintett tagállamban. 
Az egyértelműen illegális szolgáltatások – mint például az eutanázia – esete nem lehet 
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kétséges, azonban hasznos lehet a pontosítás. Más területeken, például a DNS-teszt esetében 
a helyzet bonyolultabb, mivel az nem tiltott egyik tagállamban sem, azonban a feltételek 
(például a tanácsadás kötelező jellege a teszt előtt) erősen különböznek egymástól.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával összhangban a betegek és 
az ellátást nyújtók bármelyik tagállamban 
jogosultak orvosi ellátásra. Ezért 
rendkívül fontos, hogy a betegek 
határokon keresztüli mozgását és a 
határokon átnyúló egészségügyi 
szolgáltatásokat a lehető legkevésbé 
akadályozzák az Európai Unióban.

Indokolás

A belső piac közös előírásainak mindig elsőbbséget kell élvezniük. Ugyan az ellátási 
rendszerek tagállami hatáskörbe tartoznak, a betegek és az ellátásban dolgozók határokat 
átlépve mozoghatnak, ezért az Európai Uniónak aktívnak kell lennie ezen a területen. A 
személyek Európai Unión belüli szabad mozgásának biztosítása érdekében a betegek, és az 
ellátásban dolgozók ilyen jellegű mozgásait a lehető legkisebb mértékben lehetséges 
korlátozásokkal akadályozni.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az irányelv célja a határokon átnyúló, 
biztonságos, magas színvonalú és hatékony 
egészségügyi ellátás általános keretének 
létrehozása a Közösségben, a 
betegmobilitás és az egészségügyi ellátás 
szabad nyújtásának, valamint a magas 
szintű egészségvédelem biztosítása, 
tiszteletben tartva a tagállamok arra 
irányuló hatáskörét, hogy meghatározzák 
az egészségüggyel kapcsolatos szociális 

(8) Az irányelv célja a határokon átnyúló, 
biztonságos, magas színvonalú és hatékony 
egészségügyi ellátás általános keretének 
létrehozása a Közösségben, a 
betegmobilitás és az egészségügyi ellátás 
szabad nyújtásának, a magas szintű 
egészségvédelem valamint a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás nyújtása 
elősegítésének biztosítása, tiszteletben 
tartva a tagállamok arra irányuló 
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biztonsági ellátásokat, az egészségügyi 
szolgáltatások szervezését és nyújtását, 
valamint az egészségügyi ellátást, orvosi 
ellátást és a a betegséggel kapcsolatos 
szociális biztonsági ellátásokat. 

hatáskörét, hogy meghatározzák az 
egészségüggyel kapcsolatos szociális 
biztonsági ellátásokat, az egészségügyi 
szolgáltatások szervezését és nyújtását, 
valamint az egészségügyi ellátást, orvosi 
ellátást és a betegséggel kapcsolatos 
szociális biztonsági ellátásokat.

Indokolás

Egy olyan jogszabálynak, amely a betegek határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való 
jogainak alkalmazását célozza, bizonyos körülmények között egyértelműen rá kell mutatnia a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás előnyeire. Ilyen lehet különösen a ritka betegségek 
területe, vagy az olyan minőségi ellátás, amely az adott tagállam területén nem érhető el.

Módosítás 5

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”:

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

- ha a beteg fizikailag felkeresi egy, nem a 
betegbiztosítási helye szerinti tagállam 
egészségügyi szolgáltatóját azzal a céllal, 
hogy ott egészségügyi szolgáltatást 
keressen; ezt nevezik „betegmobilitásnak”.

- az 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;

- az egészségügyi szolgáltatás virtuálisan 
vagy más módon maga is határokon 
átnyúló: a beteg fizikailag nem megy el 
egy másik tagállamba, ugyanakkor nem a 
betegbiztosítási helye szerinti tagállam 
területéről részesül egészségügyi 
ellátásban, ilyen például a távsebészet, 
orvosi konzultáció, rendelvény kiadása 
valamint távlaboratóriumi szolgáltatások; 
ezt nevezik „távgyógyításnak”;

- valamely egészségügyi szolgáltató 
állandó jelenléte (azaz egy egészségügyi 
szolgáltató másik tagállamban történő 
letelepedése); továbbá

- valamely egészségügyi szolgáltató 
állandó jelenléte (azaz egy egészségügyi 
szolgáltató másik tagállamban történő 
letelepedése); továbbá

- személyek ideiglenes jelenléte (azaz - személyek ideiglenes jelenléte (azaz 
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egészségügyi szakemberek mobilitása, pl. 
ideiglenes áttelepedésük a beteg 
tagállamába szolgáltatásnyújtás céljából)..

egészségügyi szakemberek mobilitása, pl. 
ideiglenes áttelepedésük a beteg 
tagállamába szolgáltatásnyújtás céljából).;

- egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 
termékek – mint például orvosi eszközök 
és gyógyszerek vásárlása – a vásárló 
betegbiztosítási helye szerinti tagállamtól 
különböző tagállamban; ez a betegnek az 
utóbbi tagállamba történő fizikai 
mozgásával is társulhat, de ez nem 
szükségszerű;

Indokolás

A módosítás első része a megfogalmazás javítását célozza. A második része az egészségügyi 
ellátáshoz kapcsolódó termékek vásárlására utal, amelyek többek között a Decker-ügyben 
hozott ítélet tárgyát is képezték, és amelyekre ki kell terjednie egy olyan irányelvnek, amely 
célja a Kohllés Decker-ügyben hozott ítéletek jogszabályba foglalása.

Módosítás 6

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 

(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 
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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.

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. Mindamellett e közös értékék 
fényében az is elfogadott, hogy a 
tagállamok az egyes kezelések 
hozzáférhetősége valamint a hozzáférés 
tényleges feltételei vonatkozásában etikai 
alapon eltérő döntéseket hoznak. Ez az 
irányelv nem sérti az etikai sokféleséget. 
Nem kötelezi a tagállamokat kezelések és 
szolgáltatások hozzáférhetővé tételére, 
vagy (a más tagállamban nyújtott) olyan 
kezelések költségeinek megtérítésére, 
amelyek nem engedélyezettek a nemzeti 
törvények, rendeletek, valamint az orvosi 
szakma magatartási kódexei alapján.

Indokolás

Aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy etikailag ellentmondásos egészségügyi 
"szolgáltatások" – mint például az eutanázia, a DNS-teszt, a mesterséges megtermékenyítési 
eljárások – tagállami finanszírozásban részesülhetnek abban az esetben is, ha az adott 
szolgáltatás nem engedélyezett vagy legalábbis nem finanszírozható az érintett tagállamban. 
Az egyértelműen illegális szolgáltatások – mint például az eutanázia – esete nem lehet 
kétséges, azonban hasznos lehet a pontosítás. Más területeken, például a DNS-teszt esetében 
a helyzet bonyolultabb, mivel az nem tiltott egyik tagállamban sem, azonban a feltételek 
(például a tanácsadás kötelező jellege a teszt előtt) erősen különböznek egymástól.

Módosítás 7

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 

(18) A Bíróság több ítéletében is elismerte 
a biztosított betegek kötelező 
társadalombiztosítási rendszerén keresztül 
történő, a más tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátás költségeinek, vagy az 
egészségügyi ellátással összefüggésben 
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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.

vásárolt termékek árának visszatérítéséhez 
való jogát. Az Európai Bíróság kimondta, 
hogy a Szerződésnek a szolgáltatások
szabad nyújtására és az áruk szabad 
értékesítésére vonatkozó rendelkezései 
magukban foglalják a betegek azon 
szabadságát is, hogy más tagállamban 
tudatosan vehessenek igénybe 
egészségügyi ellátást, valamint ott az 
egészségügyi ellátással összefüggésben 
tudatosan terméket vásárolhassanak. 
Ugyanez vonatkozik azon egészségügyi 
ellátást igénybe vevőkre, akik egy nem a 
biztosításuk helye szerinti tagállamban 
kívánnak távgyógyítási szolgáltatásokat 
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 és a 
termékértékesítés szabadságára vonatkozó 
rendelkezései tekintetében. Az említett 
rendelkezések megtiltják a tagállamoknak, 
hogy indokolatlan korlátozásokat 
vezessenek be vagy tartsanak fenn az 
említett szabadságokkal kapcsolatban.

Indokolás

Ezt a preambulumbekezdést nemcsak a szolgáltatásokra, hanem a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátással összefüggő termékek vásárlására is alkalmazni kell. A módosítás 
emellett jobb megfogalmazást ad a preambulumbekezdésnek.

Módosítás 8

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 

(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 
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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.

biztonsági rendszer szabályozása alá, 
szintén részesülhessenek a szolgáltatások 
és termékek szabad mozgásának elve 
jelentette előnyökből a Szerződéssel és 
ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban. A betegek számára 
biztosítani kell az ilyen ellátás és termékek 
költségeinek átvállalását legalább azon a 
szinten, amelyen ugyanolyan vagy hasonló 
ellátásért a biztosítás helye szerinti
tagállamban részesültek volna, illetve 
amelyen ugyanolyan vagy hasonló 
terméket vásárolhattak volna ott. 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. 

Indokolás

Ezt az irányelvet nemcsak a szolgáltatásokra, hanem a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátással összefüggő termékek vásárlására is alkalmazni kell. A módosítás emellett jobb 
megfogalmazást ad a preambulumbekezdésnek.

Módosítás 9

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 

(24) A betegnek nem származhat pénzügyi 
előnye a más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátásból, vagy az ott 
vásárolt áruból. A költségek átvállalását 
ezért a tényleges költségekre kell 
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korlátozni. korlátozni.

Indokolás

Ezt az irányelvet nemcsak a szolgáltatásokra, hanem a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátással összefüggő termékek vásárlására is alkalmazni kell. A módosítás emellett jobb 
megfogalmazást ad a preambulumbekezdésnek.

Módosítás 10

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 
vagy az ott vásárolt termék árának 
visszatérítésére jogosultságot teremtsen, ha 
az ellátás vagy a termék 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 és termékekre. 

Indokolás

Ezt az irányelvet nemcsak a szolgáltatásokra, hanem a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátással összefüggő termékek vásárlására is alkalmazni kell. A módosítás emellett jobb 
megfogalmazást ad a preambulumbekezdésnek.

Módosítás 11

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 

(27) Ez az irányelv emellett rendelkezik 
arról, hogy a betegnek a kezelés helye 
szerinti tagállamban joga van bármely, az 
egészségügyi ellátás helye szerinti 
tagállamban forgalomba hozatali 
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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.

engedéllyel rendelkező 
gyógyszerkészítményhez vagy gyógyászati 
eszközhöz, abban az esetben is, ha a 
gyógyszerkészítmény vagy gyógyászati 
eszköz a beteg tagállamában nem 
rendelkezik forgalomba hozatali 
engedéllyel, mivel a másik tagállamban a 
beteg által igénybe vett adott ellátás beteg 
számára jelentett eredményességének egyik 
nélkülözhetetlen elemét jelenti.

Indokolás

A jogbiztonság és a gyógyszerkészítményekkel való ellátásból eredő gyakorlati 
következmények miatt ez az irányelv nem térhet el a 2001/83/EK irányelv 6. cikkében 
megfogalmazott elvtől, amely szerint csak az érintett tagállamban engedélyezett 
gyógyszerkészítmény hozható forgalomba.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az olyan egészségügyi ellátást, amely 
ezen irányelv rendelkezései szerint nem 
tekinthető kórházi ellátásnak, nem kórházi 
ellátásnak kell tekinteni. A Bíróságnak a 
szolgáltatások szabad mozgására 
vonatkozó ítélkezési gyakorlata tükrében 
indokolt, hogy ne legyen előírva a 
biztosítási hely szerinti tagállam kötelező 
társadalombiztosítási rendszerén keresztüli 
minden visszatérítés előzetes engedélyhez 
kötése a más tagállamban igénybe vett nem 
kórházi ellátás esetén. Amennyiben az 
ilyen ellátás költségeinek visszatérítése a 
biztosítási hely szerinti tagállam 
betegbiztosítási rendszere által biztosított 
fedezet keretei között marad, az előzetes 
engedély követelményének hiánya nem 
veszélyezteti a társadalombiztosítási 
rendszerek pénzügyi egyensúlyát.

(29) Az olyan egészségügyi ellátást, amely 
ezen irányelv és a biztosítás helye szerinti 
tagállam jogszabályainak rendelkezései 
szerint nem tekinthető kórházi ellátásnak, 
nem kórházi ellátásnak kell tekinteni. A 
Bíróságnak a szolgáltatások szabad 
mozgására vonatkozó ítélkezési gyakorlata 
tükrében indokolt, hogy ne legyen előírva a 
biztosítási hely szerinti tagállam kötelező 
társadalombiztosítási rendszerén keresztüli 
minden visszatérítés előzetes engedélyhez 
kötése a más tagállamban igénybe vett nem 
kórházi ellátás esetén. A nem kórházi 
ellátás esetében az előzetes nyilatkozaton 
alapuló rendszer életbe léptetésének 
lehetővé kell tennie annak biztosítását, 
hogy a beteg a kiutazás előtt minden 
szükséges tájékoztatást megkapott.Egy 
ilyen rendszer azonban nem 
kérdőjelezheti meg a nem korházi 
szolgáltatások engedélyezésének 
automatikus jellegét.
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Indokolás

A biztosítás helye szerinti tagállam által a kórházi és speciális ellátások tekintetében 
alkalmazható előzetes engedélyezési rendszerrel párhuzamosan egy előzetes nyilatkozati 
rendszert is alkalmazni kell. A biztosítás helye szerinti tagállam az eljárás során nem 
utasíthatja vissza a költségek fedezését, amely egyszerűen annak biztosítását szolgálja, hogy a 
betegek kiutazásuk előtt valamennyi szükséges tájékoztatást megkapnak. 

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Az előzetes engedélyt csak 
méltányos és átlátható eljárás keretében 
lehet elutasítani. A kérelem 
előterjesztésére és az esetleges elutasítás 
indokaira vonatkozó tagállami 
szabályokat a tagállamok előzetesen közzé 
teszik. Az elutasításoknak a szükségesre 
kell korlátozódniuk, és arányosnak kell 
lenniük az előzetes engedélyezési rendszer 
létrehozásának célkitűzéseivel.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tagállamoknak határozni kell az 
említett nemzeti kapcsolattartó pontok 
formájáról és számáról. A nemzeti 
kapcsolattartó pontokat a meglévő 
információs központokba, illetve azok 
tevékenységébe is be lehet illeszteni, ekkor 
azonban világosan jelezni kell, hogy ezek a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátással 
kapcsolatos nemzeti kapcsolattartó 
pontokként is szolgálnak. A nemzeti 
kapcsolattartó pontok számára megfelelő 
eszközöket kell biztosítani a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás legfontosabb 
szempontjaira vonatkozó tájékoztatás és 

(36) A tagállamoknak határozni kell az 
említett nemzeti kapcsolattartó pontok 
formájáról és számáról. A nemzeti 
kapcsolattartó pontokat a meglévő 
információs központokba, illetve azok 
tevékenységébe is be lehet illeszteni, ekkor 
azonban világosan jelezni kell, hogy ezek a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátással 
kapcsolatos nemzeti kapcsolattartó 
pontokként is szolgálnak. A nemzeti 
kapcsolattartó pontok számára megfelelő 
eszközöket kell biztosítani a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás legfontosabb 
szempontjaira vonatkozó tájékoztatás és 
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szükség esetén a betegek számára történő 
gyakorlati segítségnyújtás lehetővé tétele 
érdekében. A Bizottságnak együtt kell 
működnie a tagállamokkal annak 
érdekében, hogy elősegítse az 
együttműködést a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás nemzeti 
kapcsolattartó pontjai tekintetében, 
beleértve a rendelkezésre álló információ 
közösségi szinten, például az európai 
egészségügyi portálon keresztül történő 
elérhetővé tételét. A nemzeti kapcsolattartó 
pontok megléte nem zárja ki azt, hogy a 
tagállamok létrehozzanak más kapcsolódó 
tájékoztatási pontokat regionális vagy helyi 
szinten, egészségügyi rendszereik sajátos 
szervezésének megfelelően.

szükség esetén a betegek számára történő 
gyakorlati segítségnyújtás lehetővé tétele 
érdekében. A kapcsolattartó pont egyedi 
ügyekben nem nyújthat jogi tanácsadást.
A Bizottságnak együtt kell működnie a 
tagállamokkal annak érdekében, hogy 
elősegítse az együttműködést a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás nemzeti 
kapcsolattartó pontjai tekintetében, 
beleértve a rendelkezésre álló információ 
közösségi szinten, például az európai 
egészségügyi portálon keresztül történő 
elérhetővé tételét. A nemzeti kapcsolattartó 
pontok megléte nem zárja ki azt, hogy a 
tagállamok létrehozzanak más kapcsolódó 
tájékoztatási pontokat regionális vagy helyi 
szinten, egészségügyi rendszereik sajátos 
szervezésének megfelelően. A 
kapcsolattartó pontokat következésképpen 
a tagállamok által ezzel a feladattal 
megbízott illetékes szakmai 
szervezetekben, valamint a közigazgatási 
hatóságokon belül is el lehet helyezni. 

Indokolás

Az illetékes szakmai szervezetek bevonása a párhuzamosság és a járulékos költségek 
kockázatát küszöböli ki, ezek közül néhány ugyanis jártas az ilyen jellegű tájékoztatási 
szolgáltatásokban. A módosítás biztosíthatná továbbá, hogy a kapcsolattartó pontok 
kihasználhassák az érintett szakmai szervezetek szaktudását. Az egyedi ügyekben nyújtott jogi 
tanácsadás túlmutatna a kapcsolattartó pontok megbízatásán és a felelősséggel kapcsolatos 
kérdéseket vetne fel.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) A Bizottságnak meg kell erősítenie a 
minőséget, a tevékenységek önkéntes 
tanúsítását, a minőségi tanúsítást és a 
szakmai szervezetek együttműködését 
felügyelő nemzeti szervek közötti 
kölcsönös segítséget és támogatnia kell az 
egészségügyi szolgáltatók magatartási 
kódexének kidolgozását.
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Módosítás 16

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 
végrehajtását elősegíti a beteg 
biztonságának biztosításához és a 
gyógyszerekkel való visszaélés vagy a 
gyógyszertévesztés elkerülése érdekében 
szükséges intézkedések elfogadása. 

(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 vagy a 
gyógyszertárakben 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 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 és nem érinti a nemzeti 
árazási és fizetési szabályok érvényességét 
sem. Az elismerés elvének végrehajtását 
elősegíti a beteg biztonságának 
biztosításához és a gyógyszerekkel való 
visszaélés vagy a gyógyszertévesztés 
elkerülése érdekében szükséges 
intézkedések elfogadása. 

Indokolás

A rendelvényeket nem csupán orvosilag kell elismerni, hanem a gyógyszerek 
gyógyszertárakban történő értékesítése során is.

Módosítás 17
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Irányelvre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Az Európai Bizottságnak egy, az 
egészségügy minőségére vonatkozó, a 
teljesítményértékelésről szóló közös uniós 
megvalósíthatósági tanulmányt kell 
készítenie.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A megfizethető, magas színvonalú és 
költséghatékony egészségügyi ellátás 
érdekében az európai 
referenciahálózatoknak egészségügyi 
ellátást kell nyújtaniuk azon betegek 
számára, akik a források vagy szakértelem 
különleges koncentrációját igénylik; ezek a 
hálózatok központi szerepet játszhatnak az 
orvosképzésben, a kutatásban, az ismeretek 
terjesztésében és az értékelésben. Létre kell 
hozni az európai referenciahálózatok 
kijelölésének és fejlesztésének 
mechanizmusát annak érdekében, hogy 
európai szinten egyenlő hozzáférést 
lehessen biztosítani egy adott egészségügyi 
terület nagymértékben megosztott 
szakértelméhez minden beteg, valamint az 
egészségügyi szakemberek számára. 

(40) A megfizethető, magas színvonalú és 
költséghatékony egészségügyi ellátás 
érdekében az európai 
referenciahálózatoknak egészségügyi 
ellátást kell nyújtaniuk azon betegek 
számára, akik a források vagy szakértelem 
különleges koncentrációját igénylik; ezek a 
hálózatok központi szerepet játszhatnak az 
orvosképzésben, a kutatásban, az ismeretek 
terjesztésében és az értékelésben. Létre kell 
hozni az európai referenciahálózatok 
kijelölésének és fejlesztésének 
mechanizmusát annak érdekében, hogy 
európai szinten egyenlő hozzáférést 
lehessen biztosítani egy adott egészségügyi 
terület nagymértékben megosztott 
szakértelméhez minden beteg, valamint az 
egészségügyi szakemberek számára. A (34) 
preambulumbekezdés alapján jelentős 
szinergiákat lehetne elérni a 
referenciahálózatok intézményes 
keretrendszerének a tagállamokon belüli 
központi kapcsolattartó pontokkal való 
összekapcsolásával.

Indokolás

A betegek számára dupla haszonnal jár a koordinációs infrastruktúra valamennyi 
tagállamban és egy intézeten belül történő összekapcsolása a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás kapcsolattartó pontjaival és referenciahálózatokkal.
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Módosítás 19

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 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.

(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 megfelelőbb alapot 
nyújthat az új technológiák optimális 
kihasználására a biztonságos, kiváló 
minőségű és hatékony egészségügyi ellátás 
biztosítása érdekében. Ez hozzájárulhat 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 
érdekeltjét magában foglalják, beleértve az 
egészségügyi szakembereket, a 
betegképviseleti szerveket, kutatókat és 
gyártókat, valamint a hatóságokat, és 
meglévő kísérleti projektekre épülnek.

Ezenfelül az ilyen együttműködésnek a 
felelősségteljes kormányzás olyan szilárd 
alapelvein kell alapulnia, mint az 
átláthatóság, nyíltság, befogadás, 
objektivitás és tisztességes eljárások, 
amelyek megfelelnek a betegek 
szükségleteinek, igényeinek és 
elvárásainak.  A Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy az ezen alapelvek szerint 
működő egészségügyi technológiák 
értékelését végző szervek csatlakozhatnak 
a hálózathoz.
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Indokolás

Az egészségügyi rendszereknek és az egészségügyi technológiák értékelésének (HTA) nyíltnak 
és befogadónak kell lennie.  Be kell építeni a betegek meglátását, tapasztalatát és véleményét 
az értékelési folyamatba az előnyök, költségek és kockázatok jobb értékelése érdekében.  
Továbbá be kell vonni az orvosokat, az egészségügyi szakembereket, a kutatókat és az ipart is.  
Az érdekeltek álláspontját képviselni kell a HTA döntéshozó szakaszában. Ez a módosítás a 
17. cikk módosításával jár.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez az irányelv általános keretet hoz létre a 
biztonságos, magas színvonalú és hatékony 
egészségügyi ellátásnak az unió polgárai 
által méltányos körülmények között való
igénybevételére, és egészségügyi 
együttműködési mechanizmusokat hoz 
létre a tagállamok között, az egészségügy 
terén, az egészségügyi ellátás szervezésére 
és nyújtására vonatkozó nemzeti 
felelősség tiszteletben tartása mellett. 
Továbbá egy másik tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátás költségének 
visszatérítése terén a polgárok számára 
fokozott jogbiztonságot biztosít.

Indokolás

Lehet, hogy ez, a betegek mobilitására vonatkozó javaslat csak biztos háttérrel rendelkező 
(jómódú, jól tájékozott és idegen nyelvet beszélő) polgárok számára előnyös, de ezek a 
polgárok alkotják a kisebbséget. 

A javaslatnak nem csupán a betegek mobilitásával kell foglalkoznia (amely csupán egy 
kisebbséget érint), hanem az egészségügy minőségének és biztonságának javításával, és a 
tagállamokkal való együttműködéssel is, amelyek általánosságban válnak majd a polgárok 
javára. 

Módosítás 21
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az irányelv egészségügyi ellátásnak nem a 
beteg lakóhelye vagy biztosítása szerinti 
tagállamban történő nyújtására vonatkozik, 
tekintet nélkül annak szervezésére, 
végrehajtására és finanszírozására, illetve 
arra, hogy állami vagy magánszektorbeli-e.

Az irányelv célja a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 
elősegítése.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Határozottan ki kell jelenteni, hogy abban az esetben, amikor a 1408/71/EGK rendelet 
(883/2004/EK irányelv) nem felel meg az Európai Közösségek Bíróságának esetjogával, úgy 
az esetjog élvez elsőbbséget. Az egészségügyi visszatérítésre és az egészségügyi ellátással 
kapcsolatos feltételekre, a gyógyszerek engedélyezésére és ellenőrzésére, valamint a 
személyes adatok védelmére vonatkozó valamennyi irányelv elsőbbséget élvez ezen 
irányelvvel szemben, azzal a feltétellel, hogy azok a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
nem állnak szemben az Európai Közösségek Bíróságának esetjogával.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A gyógyszerek ellátása az áruk szabad mozgása alá tartozik. Amit a gyógyszerészek tesznek, 
az sokkal több, mint egyszerű értékesítés, mivel tanácsokat és törődést nyújtanak betegeik 
számára. Ezenfelül az általuk nyújtott gyógyszerek kiegészítik az orvosok által nyújtott 
kezelést, ezáltal ők az egészségügyi ellátás kulcsfontosságú alkotóelemei. Ezért 
tevékenységeiknek átfogóan kell ezen irányelv hatálya alá tartozniuk.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „egészségügyi adat”: mindazon 
információ, amely egy egyén fizikai vagy 
mentális egészségére, vagy az egyén 
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számára biztosított egészségügyi 
szolgáltatás biztosítására vonatkozik, 
amely magában foglalhatja a 
következőket: a) az egyénnek az 
egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges regisztrációkor megadott 
adatai; b) a költségekre vagy a 
jogosultságra vonatkozó adatok az 
egyénnel kapcsolatban; c) az egyén 
számára kiadott annak az egészségügyi 
ellátásban egyértelmű azonosítására 
alkalmas szám, jel vagy adat; d) az 
egyénről a számára nyújtott egészségügyi 
ellátás során gyűjtött adatok; e) testrész 
vagy testnedv szűréséből vagy 
vizsgálatából származó adat; és f) az 
egyén számára az egészségügyi ellátást 
biztosító egyén (egészségügyi szakember) 
személyazonossága; 

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos véleményében javasoltaknak megfelelően, az egészségügyi adat 
meghatározásának a lehető legátfogóbbnak kell lennie. Ez az ISO 27799 meghatározás.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás
A módosítás megfelel az irányelv hatályának (egészségügyi szolgáltatások és termékek).

Módosítás 26
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az „ellátás helye szerinti tagállam” meghatározásakor a „vagy amelynek területéről” rész 
betoldása egyértelműbbé tenné, hogy a meghatározás kiterjed a távgyógyászati 
szolgáltatásokra is.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) „orvostechnikai eszköz”: a 
93/442/EGK vagy a 90/385/EGK vagy a 
98/7/EK irányelvben meghatározott 
orvostechnikai eszköz;

Indokolás

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos áruk (például orvostechnikai eszközök) beszerzése a 
Decker-ítélet tárgya volt (az ügyben érintett eszköz a szemüveg volt), ezért azt bele kell 
foglalni a Kohll- és Decker-ítéletek jogszabályba iktatására irányuló irányelvbe is.
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Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
Article 5 - title and paragraph 1 and point a

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellátást nyújtó tagállam hatóságainak 
hatásköre

A tagállamok hatóságainak hatásköre

(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 földrajzi és pénzügyi 
szempontból való hozzáférés, a 
hatékonyság és eredményesség, a 
folyamatosság, valamint a méltányosság és 
a szolidaritás átfogó értékeinek alapján
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

a) az egészségügyi szakemberek számára 
magas szintű, rendszeres oktatást és 
képzést biztosító megfelelő 
mechanizmusok állnak rendelkezésre 
annak biztosítására, hogy az egészségügyi 
szolgáltatók képesek legyenek teljesíteni az 
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bevált orvosi gyakorlatokat; említett előírásokat, figyelembe véve a 
nemzetközi orvostudományt és az 
általánosan elismert bevált orvosi 
gyakorlatokat;

Módosítás 31

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) az (1) bekezdésben említett 
egészségügyi ellátást az ellátás helye 
szerinti tagállam által a minőségre és 
biztonságra vonatkozóan meghatározott 
előírások és iránymutatások szerint 
nyújtják, az alábbiak biztosításával:

i) i. más tagállamok betegei és 
egészségügyi szolgáltatói – többek között 
elektronikus úton – tájékoztatást kapnak 
ezekről az előírásokról és 
iránymutatásokról, beleértve az 
ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket is;
ii) más tagállamok betegei és egészségügyi 
szolgáltatói tájékoztatást kapnak a 
rendelkezésre álló kezelésekről, a 
biztosított egészségügyi ellátás 
rendelkezésre állásáról, átlagos, vagy 
adott esetben kötelező áráról, valamint az 
egészségügyi szolgáltató biztosítási 
fedezetéről, illetve a szakmai felelősséggel 
összefüggő személyes vagy kollektív 
védelem egyéb eszközeiről; 

Indokolás

A 11. cikk rendelkezéseit az 5. cikkbe kell beilleszteni, mivel a két cikk ugyanazzal a témával 
foglalkozik. Megfontolandó a 11. cikk törlése.

A szubszidiaritás és arányosság elvének megfelelően a minőségi és biztonsági előírások 
meghatározását mint kizárólag az alkalmazandó jogot érintő kérdést kell kezelni.
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A betegeket és szolgáltatókat tájékoztatni kell az adott tagállam minőségi és biztonsági 
előírásairól. A betegeket a gyógykezelési lehetőségekről is tájékoztatni kell, hogy dönteni 
tudjanak.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

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

Indokolás

A betegeknek tájékoztatást kell kapniuk a különböző gyógykezelési lehetőségekről, hogy 
megalapozott döntést tudjanak hozni.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk - cím és 1 bekezdés – az f és g pontok, valamint az 1 a és 1 b bekezdések

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 betegnek joga van a folyamatos 
ellátáshoz, amit a vonatkozó orvosi adatok 
továbbítása biztosít. Ebben az 
összefüggésben a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében a magánélethez 
való alapvető jog védelmét a személyes 
adatok védelméről szóló közösségi 
jogszabályokat, elsősorban a 95/46/EK és 
2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekkel összhangban biztosítani 
kell;

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

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

ga) következetes és folyamatos 
erőfeszítéseket kell tenni a 
követelményeknek való jobb megfelelés 
biztosítása érdekében, „A közös értékekről 
és elvekről az európai uniós egészségügyi 
rendszerekben” című tanácsi 
következtetések értelmében*, 
figyelembevéve a nemzetközi 
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orvostudomány előrelépéseit, az 
általánosan elfogadott bevált 
gyakorlatokat és az új technológiákat az 
egészségügy terén;
gb) a kezelés helye szerinti tagállamok 
hatóságai rendszeresen ellenőrzik 
egészségügyi rendszereik 
hozzáférhetőségét, minőségét és pénzügyi 
helyzetét a 18. cikk értelmében 
összegyűjtött adatok alapján; 
rendszeresen megfelelő intézkedéseket 
hoznak a közegészségügy színvonalának 
és társadalombiztosítási rendszereik 
átláthatóságának megőrzése érdekében;
gc) az egészségügyi szolgáltatók az 
irányelv értelmében nem kötelesek 
ütemezett kezeléseket végezni vagy a más 
tagállamokból érkezett betegeket előnyben 
részesíteni – ami a hasonló egészségügyi 
szükségletekkel rendelkező betegek 
számára hátrányt jelent – különösen ha az 
megnövekedett várakozási időt 
eredményez.
gd) az ellátás folyamatosságának céljából 
biztosítani kell az írott vagy elektronikus 
formában készített orvosi feljegyzésekhez 
való jogot;
ge) a másik tagállamból nyújtott 
egészségügyi ellátás költségeit úgy 
számolják ki, hogy azok megfeleljenek az 
ellátás szerinti tagállamban a beteg, illetve 
társadalombiztosítója által viselt átlagos 
költségeknek.
(1a) A betegek lehető legnagyobb 
biztonsága értelmében a kezelés, illetve a 
biztosítás helye szerinti tagállam biztosítja 
az alábbiakat:
a) a betegek panaszt nyújthatnak be az 
európai ombudsmannak – aki a betegek 
panaszaival foglalkozik az előzetes 
engedélyezés, a kezelések színvonala és a 
fizetés terén – ,valamint jogorvoslatban és 
ellentételezésben részesülnek a számukra 
nyújtott egészségügyi ellátásból eredő 
károk esetén;
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b) a kezelés helye szerinti tagállam 
minőségi és biztosítási követelményeit 
valamennyi polgár számára egyértelmű és 
hozzáférhető nyelvezeten és formában 
teszik közzé;
c) a betegnek joga van a folyamatos 
ellátáshoz, amit a beteggel kapcsolatos 
vonatkozó orvosi adatok továbbítása 
biztosít, az (1) bekezdés e) pontjának 
rendelkezései figyelembevételével, 
valamint a 13. cikk értelmében, továbbá 
az ellátásban részesült betegeknek joguk 
van az ellátásról és az ellátás 
folyamatosságát célzó bármely orvosi 
tanácsról szóló írásos (papír vagy 
elektronikus) feljegyzéshez;
d) külföldön nyújtott egészségügyi 
ellátásból eredő komplikációk esetén vagy 
abban az esetben, ha egy bizonyos orvosi 
felülvizsgálatra van szükség, a biztosítás 
helye szerinti tagállam a területén nyújtott 
egészségügyi ellátással egyenértékű 
ellátást biztosít;
e) A tagállamok haladéktalanul és előre 
tájékoztatják egymást arról, ha valamely 
egészségügyi szolgáltató vagy 
egészségügyi szakember nyilvántartásba 
vételének megtagadására vagy 
szolgáltatásnyújtáshoz való jogának 
megvonására irányuló szabályozási 
intézkedést hoznak.
(1b) A Bizottság a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban az egészségügyi adatok 
nemzeti szinten azonos biztonsági 
szintjének eléréséhez szükséges 
intézkedéseket fogad el, figyelembe véve 
az ezzel kapcsolatos meglévő technikai 
előírásokat.
* HL C 146., 2006.6.22., 1. o.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
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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.

(3) Amennyiben szükséges, a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásának 
elősegítéséhez és az egészségvédelem 
magas szintjét alapul véve a Bizottság a 
tagállamokkal együttműködésben 
javaslatokat dolgoz ki az (1) bekezdés 
végrehajtása érdekében. Ezek az 
iránymutatások segítik majd a 
tagállamokat abban, hogy világos 
minőségi és biztonsági kritériumokat 
határozzanak meg a területükön nyújtott 
egészségügyi ellátásra vonatkozóan.

Indokolás

A Bizottság csupán a határokon átnyúló egészségügyi ellátás biztosításáért felelős. Az 
iránymutatások kidolgozása egyértelműen a tagállamok hatáskörébe történő beavatkozás 
lenne egészségügyi rendszereik tekintetében. A szubszidiaritás elvének megfelelően a 
tagállamok felelősek egészségügyi rendszerük kialakításáért.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás

Más tagállamban vagy más tagállamból 
igénybe vett egészségügyi ellátás

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
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 

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek 
megfelelően a biztosítás helye szerinti 
tagállam biztosítja, hogy a másik 
tagállamba egészségügyi ellátás 
igénybevétele céljából utazó, vagy egy 
másik tagállamból tényleges odautazás 
nélkül egészségügyi ellátást igénybe venni 
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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.

szándékozó, illetve az egészségügyi 
ellátáshoz köthető árukat az adott 
tagállamban megvásárolni szándékozó 
biztosított személyt nem akadályozzák meg 
a másik tagállamban nyújtott ezen 
egészségügyi ellátás igénybevételében, 
illetve ezen áruk megvásárlásában, ha a 
szóban forgó ellátás vagy áru olyan ellátás 
vagy áru, 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, 
illetve vásároltak volna azonos vagy 
hasonló árut. Ezen irányelv nem 
akadályozza meg a tagállamokat abban, 
hogy kedvezőbb szabályozást fogadjanak 
el, például azt, hogy az ellátás költségeit 
azon a (magasabb) szinten térítsék vissza, 
amelyet abban a tagállamban 
alkalmaznak, ahol az ellátást igénybe 
vették, vagy az árut megvásárolták. Ez 
különösen abban az esetben valósulhat 
meg, ha az irányelv 15. cikkében említett
európai referenciahálózatokon keresztül 
veszik igénybe az ellátást. Minden esetben 
a biztosítás helye szerinti tagállam 
határozza meg, mely, egészségügyi 
ellátáshoz kötődő szolgáltatás, illetve áru 
részesül visszatérítésben, tekintet nélkül 
arra, hogy az egészségügyi ellátást hol 
veszik igénybe, illetve az árut hol 
vásárolják meg.

Indokolás

Az irányelv csupán a betegek kiáramlásának korlátozására nyújt megoldásokat a tagállamok 
számára. Azonban az ellenkező esetre, vagyis a betegek beáramlásának korlátozására is 
megoldásokat kell kínálni. A betegek kiáramlása, illetve beáramlása egyaránt veszélyeztetheti 
a társadalombiztosítási rendszerek és/vagy az ellátás kapacitása és az ellátáshoz való 
hozzáférés pénzügyi egyensúlyát. 
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Módosítás 39

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 –
amennyiben azokról rendelkezik a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyekre a biztosított 
személy jogosult – a biztosítás helye 
szerinti tagállam társadalombiztosítási 
rendszere ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban visszatéríti vagy megfizeti a 
költségek azon szintjéig, amelyeket akkor 
térítettek volna vissza, ha a beteg számára 
ugyanolyan eredményes egészségügyi 
ellátást vettek volna igénybe a biztosítás 
helye szerinti tagállamban, az igénybe vett 
egészségügyi ellátás tényleges költségeinek 
meghaladása nélkül. A tagállamok fedezik 
az egyéb kapcsolódó költségeket is, 
például a terápiás kezelés költségeit, 
feltéve, hogy a teljes költség nem lépi túl a 
biztosítás helye szerinti tagállamban 
fizetendő összeget.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosítás helye szerinti tagállam a 
másik tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátást igénybe venni kívánó beteg 
számára ugyanazokat a feltételeket, 
támogathatósági kritériumokat, 
szabályozási és adminisztratív 
formalitásokat teheti kötelezővé az 
egészségügyi ellátás igénybevétele és az 
egészségügyi ellátás költségeinek 
visszatérítése érdekében, mint amelyeket 
akkor tenne, ha azonos vagy hasonló 
egészségügyi ellátást területén vennének 

(3) A biztosítás helye szerinti tagállam a 
másik tagállam egészségügyi ellátásához 
kötődő szolgáltatást és árut igénybe venni 
kívánó beteg számára ugyanazokat a 
feltételeket, támogathatósági kritériumokat, 
szabályozási és adminisztratív 
formalitásokat, – ideértve az egészségügyi 
szakmák magatartási kódexeit – teheti 
kötelezővé az egészségügyi ellátás 
igénybevétele és az egészségügyi ellátás 
költségeinek visszatérítése érdekében, mint 
amelyeket akkor tenne, ha azonos vagy 
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igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 
mozgását.

hasonló egészségügyi ellátást saját 
területén vennének igénybe, illetve azonos 
árukat vásárolnának meg, amennyiben 
azok megkülönböztetéstől mentesek és 
nem akadályozzák az áruk értékesítésének 
és a szolgáltatásnyújtásnak a szabadságát.

Indokolás

Itt nem a személyek szabad mozgásának kérdéséről van szó (ez az elv az 1408/71/EGK 
rendelet alapja). Itt inkább az áruk értékesítésének és a szolgáltatásnyújtásnak a 
szabadságáról van szó.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok mechanizmust vezetnek 
be azon költségek visszatérítésére, 
melyeket a kötelező társadalombiztosítási 
rendszernek vissza kell térítenie a 
biztosított személy számára a másik 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásért. Ennek a mechanizmusnak 
objektív, megkülönböztetéstől mentes, 
előzetesen ismert kritériumokon kell 
alapulnia, az e mechanizmuson keresztül 
visszatérített költségek összege pedig nem 
lehet kevesebb, mint ami akkor lett volna, 
ha a biztosítás helye szerinti tagállamban 
nyújtottak volna azonos vagy hasonló 
egészségügyi ellátást.

(4) A tagállamok mechanizmust vezetnek 
be azon költségek visszatérítésére, 
melyeket a kötelező társadalombiztosítási 
rendszernek vissza kell térítenie a 
biztosított személy számára a másik 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásért. Ennek a mechanizmusnak 
objektív, megkülönböztetéstől mentes, 
előzetesen ismert kritériumokon kell 
alapulnia, az e mechanizmuson keresztül 
visszatérített költségek összege pedig nem 
lehet kevesebb, mint ami akkor lett volna, 
ha a biztosítás helye szerinti tagállamban 
nyújtottak volna azonos vagy hasonló 
egészségügyi ellátást. E költségeknek 
magukban kell foglalniuk az utazás 
költségeit is, ha ritka betegségek esetében 
túlságosan hosszú a várakozási idő, vagy 
ha a kezelés nem elérhető, kivéve a 
biztosítás helye szerinti tagállamban 
kifejezetten tiltott kezelések esetét.

Indokolás

Ha biztosított személyek egészségügyi ellátás igénybevétele céljából kénytelenek másik 
tagállamba utazni vagy a túl hosszú várakozási idő miatt, vagy mert a kezelés nem elérhető, 
ami különösen a ritka betegségek esetében fordulhat elő, akkor az utazási költségeket is be 
kell számítani a biztosítás helye szerinti tagállam egészségügyi szolgáltatója által 
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visszatérítendő költségek közé. Ez azonban nem vonatkozhat azokra az esetekre, amikor a 
biztosítás helye szerinti tagállamban kifejezetten tiltott kezelésekről van szó. 

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A biztosítás helye szerinti tagállam a 
más tagállamban igénybe vett nem kórházi 
ellátás költségeinek visszatérítését nem 
köti előzetes engedély feltételéhez, ha az 
ellátás költségét, amennyiben azt területén 
nyújtották volna, társadalombiztosítási 
rendszere fizette volna.

7. A biztosítás helye szerinti tagállam a 
más tagállamban igénybe vett nem kórházi 
ellátás költségeinek, illetve a más 
tagállamban vásárolt, az egészségügyi 
ellátáshoz köthető áruk költségeinek 
visszatérítését nem köti előzetes engedély 
feltételéhez, ha az ellátás költségét, 
amennyiben azt területén nyújtották volna, 
vagy a megvásárolt árut, amennyiben azt 
területén vásárolták volna meg, 
társadalombiztosítási rendszere fizette 
volna.

Indokolás

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

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kórházi és szakorvosi egészségügyi ellátás Kórházi ellátás

Módosítás 44

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 

2. Ezt a jegyzéket a Bizottság hozza létre a 
tagállamok egészségügyi hatóságaival 
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nem alapvető fontosságú elemeinek –
annak kiegészítésével történő –
módosítására irányuló intézkedéseket a 19. 
cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

együttműködve és párbeszédet folytatva, és 
rendszeresen frissítheti. 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.

Indokolás

A különleges jegyzék összeállítása jó gyakorlati lehetőséget kínál az együttműködésre és a 
párbeszéd folytatására a tagállamok illetékes egészségügyi hatóságaival, tekintettel arra, 
hogy a betegségek meghatározása és kezelésük eltérő a különböző tagállamokban.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Kivételes esetben a biztosítás helye 
szerinti tagállam a más tagállamban 
igénybe vett kórházi ellátás költségének 
társadalombiztosítási rendszere által 
fizetett visszatérítéséhez előzetes engedélyt 
írhat elő az alábbi esetekben:

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

a) olyan egészségügyi ellátás, amely 
kizárólag orvosi infrastruktúra mellett 
nyújtható, és amely normális esetben az 
érintett beteg kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé.

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

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

i) a tagállam szociális biztonsági 
rendszerének pénzügyi egyensúlyát; 

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

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

ii) a tagállam tervezési és ésszerűsítési 
célkitűzései a kórházi ágazatban elégséges 
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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. 

és állandó hozzáférés biztosítása céljából a 
magas színvonalú kórházi kezelések 
kiegyensúlyozott köréhez az érintett 
tagállam területén, valamint a pénzügyi, 
műszaki és humán erőforrások 
pazarlásának elkerülése céljából. 

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Azon betegek, akik a biztosítás helye 
szerinti tagállamukban valamely orvosi 
kezelés várólistáján szerepelnek, nem 
esnek előzetes engedélyezési kötelezettség 
hatálya alá, amennyiben az engedély 
megszerzéséhez szükséges idő 
hátrányosan érinti egészségi állapotukat 
vagy az orvosi kezelésből történő 
részesülésüket, vagy amennyiben az 
érintett személy számára a szóban forgó 
kezelés a biztosítás helye szerinti 
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tagállamban – a biztosítás helye szerinti 
tagállam jogszabályaiban kifejezetten 
előírt eljárásoktól eltérően – nem 
nyújtható.

Indokolás

Az indokolatlan késedelemmel szembesülő betegek számára nem lenne szükséges az előzetes 
engedélyezés. Ugyanez vonatkozik azokra a betegekre, akik a kezelésekhez nem férhetnek 
hozzá, mivel azok a biztosítás szerinti tagállamban nem állnak rendelkezésre. Ugyanakkor 
mindez nem értelmezhető úgy, mint a kifejezetten a biztosítás szerinti tagállam jogszabályai 
szerint előírt kezelések biztosításának és finanszírozásának elősegítése.

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Azon betegek, akik hazájukban 
orvosi kezelés várólistáján szerepelnek és 
sürgős ellátást igényelnek, nem esnek 
előzetes engedélyezési kötelezettség 
hatálya alá.

Indokolás

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

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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



PE418.168v02-00 38/55 AD\773861HU.doc

HU

Indokolás

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

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az engedélyezési rendszerek olyan 
feltételeken alapulnak, amelyek 
megakadályozzák az illetékes hatóságokat 
abban, hogy azok vizsgálati jogkörüket 
önkényesen vagy diszkrecionális jelleggel 
alkalmazzák.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az előzetes engedély megadása esetén 
a biztosítás szerinti tagállam a további 
költségek megtérítését közvetlenül kéri a 
felhasználóktól a szolgáltatók számára.

Indokolás

A tagállamoknak elő kell segíteniük a biztosítás helye szerinti tagállamban működő biztosító 
és a kezelés helye szerinti szolgáltató között felmerülő költségek közvetlen megtérítését. A 
fenti eljárás annak érdekében alkalmazandó, hogy a betegeket ne terheljék esetlegesen a 
kezelést akadályozó előzetes költségekkel.

Módosítás 52
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A betegeknek az előzetes 
engedélyezésre, a kezelés minőségére és a 
kifizetésekre vonatkozó panaszaival 
európai ombudsman foglalkozik.

Indokolás

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

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 5 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) 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.

Indokolás

A tagállamok elősegítik a tagállamok között felmerülő költségek megtérítését a lehető 
legobjektívebb és legpártatlanabb költségértékelés lehetővé tételével. A fentiek ezen célkitűzés 
elérése érdekében hatékony megoldást jelenthetnek.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam (1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
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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.

garantálja, hogy megfelelő mechanizmusok 
működnek annak érdekében, hogy a 
betegeket kérésre tájékoztassák a más 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételéről, az alkalmazandó 
kikötésekről és feltételekről, többek között 
abban az esetben, ha az egy másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
során a beteget kár éri. Az illetékes nemzeti 
hatóságokkal a betegek tájékoztatása 
terén folytatott együttműködésbe a 
betegszervezeteket is be kell vonni.

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

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a)Valamennyi tagállamban működni 
fog egy független tanácsadói központ, 
amely tanácsadást biztosít a betegeknek a 
tagállamokban igénybe vehető különböző 
kezelésekről. A betegek a tanácsadói 
központ által biztosított tájékoztatás 
alapján dönthetnek az általuk előnyben 
részesített kezelésről. 

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás nemzeti kapcsolattartó pontjait is 
bele lehet építeni a tagállamokban 
található meglévő információs 
központokba.

Indokolás

A preambulum 36. bekezdése egyértelműen kijelenti, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontokat 
bele lehet foglalni a tagállamokban már meglévő információs rendszerekbe, valamint hogy ezt 
egyértelműen ki kell fejezni az irányelv rendelkezéseiben. Ez lehetővé teszi annak elkerülését, 
hogy további adminisztrációs terheket rójanak a tagállamokra az irányelv alkalmazásával 
kapcsolatban.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A nemzeti kapcsolattartók működését mindenképpen függetleníteni kell az egyéb illetékes 
nemzeti hatóságok – például a nemzeti egészségügyi szolgáltatók – működésétől, mivel az 
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utóbbiak esetleg hajlamosak lennének az előbbieket inkább saját, mint a betegek előjogai 
alapján működtetni.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az ombudsman valamennyi tagállamban független hatóságként működik, és elsősorban 
közszolgálati szervek olyan egyedi igazgatási gyakorlatait, mulasztásait vagy lényeges 
tevékenységeit vizsgálja, amelyek sértik bizonyos természetes vagy jogi személyek jogait, 
illetve hátrányosan befolyásolják azok jogos érdekeit. Ebben a konkrét esetben az ombudsman 
segíthetné a vitás esetek rendezését.

Módosítás 61
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) Az elsődleges egészségügyi 
szolgáltatók tájékoztatják a betegeket a 
biztosításuk helye szerinti tagállamban 
található nemzeti kapcsolattartók 
elérhetőségéről és működéséről.

Indokolás

A betegek és az egészségügyi szolgáltatás közötti első kapcsolatot a legtöbb esetben az 
elsődleges egészségügyi szolgáltatók, például a háziorvosok/általános orvosok jelentik. Ezért 
annak érdekében, hogy a betegek tisztában legyenek a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátáshoz való jogaikkal, az elsődleges egészségügyi szolgáltatókat kötelezni kell arra, hogy 
a betegeket a nemzeti kapcsolattartók felé irányítsák és ellátásuk lehetőségeiről a lehető 
legteljesebb információt nyújtsák.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk - 2a és 2 b és 2 c bekezdések (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságaik együttműködnek 
annak biztosítása érdekében, hogy a 10. 
cikk rendelkezései értelmében a 
betegekkel közölt információk 
megbízhatók legyenek.
(2b) A tagállamok együttműködnek a 
külföldön nyújtott egészségügyi ellátásból 
eredő komplikációkkal kapcsolatos orvosi 
felülvizsgálatok és/vagy kezelések 
biztosítása céljából. A kezelés helye 
szerinti tagállam biztosítja, hogy a 
felülvizsgálat vagy kezelés nyújtásáért 
felelős biztosítás helye szerinti tagállam 
káresemény esetén rendelkezzen 
jogorvoslati lehetőséggel és hozzáférést 
biztosítson az adott orvosi 
dokumentumokhoz.
(2c) Rendelkezésre fog állni egy uniós 
nyilvántartás azokról a szakképzett 
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orvosokról, akiket töröltek az EU 
valamely tagállamának orvosi 
nyilvántartásából vagy az Európai Unió 
érintett hatósága részéről korlátozás vagy 
fegyelmi eljárás van érvényben ellenük.

Indokolás

Az együttműködés feladata az5. és 10. cikk új rendelkezéseire is vonatkozik.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Módosítás 64
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A felsorolt intézkedések szükségszerűen befolyásolják az egészségügyi szakemberek 
tevékenységét és a közegészség védelmét. A tagállamoknak meg kell hagyni a lehetőséget, 
hogy e területeken megtartsák hatáskörüket.

Módosítás 66



PE418.168v02-00 46/55 AD\773861HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) közösségi rendelvénysablon 
kidolgozásával és az e-rendelvények 
összehangolásának támogatásával olyan 
intézkedések, amelyek lehetővé teszik a 
gyógyszerészek vagy más egészségügyi 
szakemberek számára, hogy megállapítsák 
a rendelvény eredetiségét és azt, hogy a 
rendelvényt egy másik tagállamban erre 
felhatalmazott személyt adta-e ki; E 
fejlesztési folyamat első szakaszától 
kezdve adatvédelmi biztosítékokat fognak 
figyelembe venni és beépíteni;

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos véleményében javasoltak szerint ez az adatvédelem magas 
szintjének biztosítása érdekében fontos.

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a rendelvényt felíró és a gyógyszert 
kiadó felek közötti kapcsolatfelvétel 
megkönnyítését célzó intézkedések a felírt 
kezeléssel kapcsolatos bizonytalanságok 
eloszlatására;

Indokolás

Az európai rendelvények elismerésére szolgáló rendszernek lehetővé kel tennie az orvosok és 
gyógyszerészek közti közvetlen kapcsolatfelvételt. Az ilyen közvetlen kapcsolatfelvétel alapvető 
feltétele a gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos lehetséges bizonytalanságok tisztázásának, és a 
tagállamokban már jelenleg alkalmazott gyakorlat.

Módosítás 68
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 14. cikk alkalmazandó az érintett 
tagállam törvényeinek megfelelően 
engedélyezett orvostechnikai eszközökkel 
történő ellátást előíró rendelvények 
esetében.

Módosítás 69

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A bizottsági javaslat indokolásában (annak 8.3 pontjában) megállapítottak szerint az európai 
referenciahálózatok fő célja, hogy „olyan betegek számára nyújtsanak egészségügyi ellátást, 
akik állapota a források vagy a szakértelem különleges koncentrációját igényli, hogy így 
megfizethető, magas színvonalú és költséghatékony egészségügyi ellátást tudjanak nyújtani”. 
Az irányelv vonatkozó cikkének ezt kell tükröznie.

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Távorvoslási szolgáltatások

Az EU területén egészségügyi 
szolgáltatásként a betegeknek távorvosi 
szolgáltatást nyújtó orvosokat azon 
tagállam egészségügyi szabályozójának 
kell nyilvántartásba vennie, ahonnan a 
távorvosi ellátást nyújtják.

Indokolás

Az EU tagállamainak egészségügyi szabályozói minden olyan orvost kötelesek szabályozni, 
aki betegeknek egészségügyi szolgáltatást nyújt az adott tagállamban, függetlenül a kezelés 
helyétől.

Módosítás 72

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

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

Módosítás 73

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 74

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Ez a cikk az egészségügyi ágazatban végzett technológiai hatásvizsgálatokért felelős szervek 
közötti együttműködésről rendelkezik. Ezek a szervek nemcsak a technológiák 
hatékonyságáról, hanem azok lehetséges mellékhatásairól, valamint a társadalomban általuk 
esetleg keltett változásokról szóló információk birtokában vannak. Ezért ezekkel a kérdésekkel 
kapcsolatban is információcserére van szükség.

Módosítás 76
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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 
Bizottsággal az említett hatóságok vagy 
szervezetek nevét és elérhetőségét.

(3) A tagállamok kijelölik az (1) 
bekezdésben említett hálózatban részt vevő 
a hatóságokat vagy szerveket. A Bizottság 
kizárólag olyan hatóságok számára 
engedélyezi a hálózatba történő 
csatlakozást, melyek teljesítik a 
felelősségteljes kormányzás alapelveit.

Indokolás

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

Módosítás 77

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 a fenti 
célok szerinti létrehozásához és 
igazgatáshoz szükséges intézkedéseket, és 
meghatározza a megosztandó információk 
jellegét és típusát.

Indokolás

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

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok összegyűjtik azokat a 
statisztikai és egyéb kiegészítő adatokat, 
amelyek a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás nyújtása, a nyújtott ellátás, a 
szolgáltatók és betegek, a költségek és 
eredmények ellenőrzése érdekében 
szükségesek. Ezeket az adatokat az 
egészségügyi ellátásra vonatkozó adatok 
gyűjtésére szolgáló általános rendszerük 
keretében gyűjtik, összhangban a 
statisztikai adatok előállítására és a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogszabályokkal.

(1) A tagállamok összegyűjtik azokat a 
statisztikai adatokat, amelyek a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás nyújtása, a 
nyújtott ellátás, a szolgáltatók és betegek, a 
költségek és eredmények ellenőrzése 
érdekében szükségesek. Ezeket az adatokat 
az egészségügyi ellátásra vonatkozó adatok 
gyűjtésére szolgáló általános rendszerük 
keretében gyűjtik, összhangban a 
statisztikai adatok előállítására és a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogszabályokkal, 
valamint különösen a 95/46/EK irányelv 8. 
cikkének (4) pontjával.

Indokolás

A 95/46/EK irányelv 8. cikkének (4) pontja konkrét feltételeket ír elő az egészségügyi adatok 
későbbi felhasználásával kapcsolatban.

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok szükség esetén 
továbbítják az (1) bekezdésben említett 
adatokat a Bizottságnak, azon adatok 
kivételével, amelyeket a 20005/36/EK 
irányelvvel összhangban már 
összegyűjtöttek. E törvényes célokra 
irányuló információátadások 
szükségességét előzetesen fel kell mérni.
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Indokolás

A Bizottság számára történő adatszolgáltatásra irányuló kötelezettséget annak 
szükségességének felmérése alapján kell előírni, nem pedig éves alapon.

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben erre a bekezdésre történik 
hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. és 
7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. 
cikkének rendelkezéseire is. Az 
1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében meghatározott időszak 3 
hónap.

(2) Amennyiben erre a bekezdésre történik 
hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. és 
7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. 
cikkének rendelkezéseire is. Az 
1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében meghatározott időszak 3 
hónap. Amennyiben a végrehajtási 
intézkedések személyes adatok 
feldolgozásával járnak, konzultálni kell az 
európai adatvédelmi biztossal. 

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos véleményében javasoltak szerint ilyen ügyekben fontos az 
adatvédelmi biztossal történő konzultáció.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk

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, melyet benyújt az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés 
külön figyelmet fordít a betegek 
mobilitásáról szóló jelen irányelv 
alkalmazásának következményeire és a 
tagállamok egészségügyi rendszereinek 
szereplőire. Amennyiben szükséges, a 
Bizottság a jelentéssel együtt a 
jogszabályok módosítására irányuló 
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javaslatokat is rendelkezésre bocsát.
A tagállamok e célból és a 22. cikk sérelme 
nélkül tájékoztatják a Bizottságot minden 
intézkedésről, amelyet a 8. és 9. cikkben 
előírt eljárások végrehajtása céljából 
vezettek be, módosítottak vagy tartottak 
fenn.

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

Indokolás

A jelentésben található egyes szempontokat pontosabban meg kell határozni. Továbbá a 
jelentést három év után kell előterjeszteni.
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