
AM\762980HU.doc PE418.256v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2008/0142(COD)

22.1.2009

MÓDOSÍTÁS:
301 - 439

Jelentéstervezet
John Bowis
(PE415.355v01-00)

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

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



PE418.256v01-00 2/107 AM\762980HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\762980HU.doc 3/107 PE418.256v01-00

HU

Módosítás 301
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
II fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. FEJEZET törölve
A TAGÁLLAMOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁS KÖZÖS SZABÁLYAINAK 
VALÓ MEGFELELÉSÉRT FELELŐS 
HATÓSÁGAI

Or. en

Indokolás

Felesleges és szükségtelen különbséget tenni a II. és III. fejezet között. Ezért egyszerűbb 
mindkét fejezet címét törölni.

Módosítás 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
II fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TAGÁLLAMOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁS KÖZÖS SZABÁLYAINAK 
VALÓ MEGFELELÉSÉRT FELELŐS
HATÓSÁGAI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS KÖZÖS 
SZABÁLYAINAK VALÓ 
MEGFELELÉSÉRT FELELŐS
TAGÁLLAMOK

Or. es

Indokolás

Használat esetén a „hatóságok” fogalmát meg kell határozni.



PE418.256v01-00 4/107 AM\762980HU.doc

HU

Módosítás 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellátást nyújtó tagállam hatóságainak
hatásköre

Az ellátást nyújtó tagállam hatásköre

Or. es

Indokolás

Meg kell felelnie a II. fejezet címét érintő módosításnak.

Módosítás 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellátást nyújtó tagállam hatóságainak 
hatásköre

A tagállamok hatóságainak hatásköre

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló hatékony együttműködés és a minőségi egészségügyi ellátás Unióban 
történő biztosítása érdekében a tagállamok hatóságainak hatáskörét az ellátást nyújtó 
tagállamon túl a biztosítás helye szerinti tagállamra is ki kell terjeszteni a betegmobilitás 
vonatkozásában.
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Módosítás 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
Az ellátást nyújtó tagállam 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:
a) megfelelő mechanizmusok állnak 
rendelkezésre annak biztosítására, hogy 
az egészségügyi szolgáltatók képesek 
teljesíteni az említett előírásokat, 
figyelembe véve a nemzetközi 
orvostudományt és az általánosan elismert 
bevált orvosi gyakorlatokat;
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;
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 
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védelemre vonatkozó adatokat;
d) a betegeknek lehetőségük van panaszt 
tenni és jogorvoslat és kártérítés biztosított 
számukra, ha az igénybe vett egészségügyi 
ellátás hatására kár éri őket;
e) a tagállam területén nyújtott ellátás 
terén a kockázat jellegével és mértékével 
arányos szakmai felelősségbiztosítási 
rendszerek működnek, vagy olyan 
garancia vagy hasonló szabályozás létezik, 
amely a célok tekintetében az előbbiekkel 
azonos vagy alapvetően összehasonlítható 
a tagállam területén nyújtott ellátás 
céljából;
f) a személyes adatok feldolgozása 
tekintetében a magánélethez való alapvető 
jog védelme a személyes adatok 
védelméről szóló közösségi 
jogszabályokat, elsősorban a 95/46/EK és 
2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekkel összhangban biztosítva 
van;
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. 
(2) A tagállamok által e cikk végrehajtása 
során hozott intézkedéseknek tiszteletben 
kell tartaniuk a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 
és a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól szóló 
2000/31/EK irányelv rendelkezéseit.
(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 
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ki az (1) bekezdés végrehajtása érdekében.

Or. de

Módosítás 306
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az ellátás helye szerinti tagállam 
feladata az egészségügyi ellátás 
megszervezése és végrehajtása. Ez az 
egyetemesség, a jó minőségű ellátáshoz 
való hozzáférés, a méltányosság és a 
szolidaritás átfogó értékeinek figyelembe 
vételével, valamint azon elv alapján 
történik, hogy az ellátást az igényeknek 
megfelelően biztosítják.

a) megfelelő mechanizmusok állnak 
rendelkezésre annak biztosítására, hogy 
az egészségügyi szolgáltatók képesek 
teljesíteni az említett előírásokat, 
figyelembe véve a nemzetközi 
orvostudományt és az általánosan elismert 
bevált orvosi gyakorlatokat;
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;
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 
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vonatkozásában a biztosítási fedezetükre 
vagy más személyes vagy kollektív 
védelemre vonatkozó adatokat;
d) a betegeknek lehetőségük van panaszt 
tenni és jogorvoslat és kártérítés biztosított 
számukra, ha az igénybe vett egészségügyi 
ellátás hatására kár éri őket;
e) a tagállam területén nyújtott ellátás 
terén a kockázat jellegével és mértékével 
arányos szakmai felelősségbiztosítási 
rendszerek működnek, vagy olyan 
garancia vagy hasonló szabályozás létezik, 
amely a célok tekintetében az előbbiekkel 
azonos vagy alapvetően összehasonlítható 
a tagállam területén nyújtott ellátás 
céljából;
f) a személyes adatok feldolgozása 
tekintetében a magánélethez való alapvető 
jog védelme a személyes adatok 
védelméről szóló közösségi 
jogszabályokat, elsősorban a 95/46/EK és 
2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekkel összhangban biztosítva 
van;
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.

Or. sv

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy az egészségügyi ellátás megszervezése és fejlesztése a tagállamok 
illetékességébe tartozik, ezért az irányelvben kevésbé kell részletekbe bocsátkozni.
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Módosítás 307
Georgs Andrejevs

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

i. más tagállamok betegei és egészségügyi 
szolgáltatói – többek között elektronikus 
úton – tájékozódhatnak ezekről az 
előírásokról és iránymutatásokról, 
beleértve az ellenőrzésről szóló 
rendelkezéseket is;

c) annak érdekében, hogy a beteg 
megalapozott döntést hozhasson, az
egészségügyi szolgáltatók minden 
releváns információt közölnek, elsősorban 
az egészségügyi ellátás rendelkezésre 

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

egészségügyi szolgáltató biztosítási
fedezete és a személyes vagy kollektív
védelem egyéb eszközeinek részletei 
tekintetében;

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

d) a betegeknek lehetőségük van panaszt 
tenni, ha az igénybe vett egészségügyi 
ellátás következtében kár éri őket, és a 
jogorvoslat, valamint a kártérítéshez való 
jog biztosított számukra;

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

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

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

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

g) a más tagállamokból származó 
betegeknek az ellátás helye szerinti 
tagállamból származó betegekkel 
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. az ellátásban részesült betegeknek 
joguk van az ellátásról és az ellátás 
folyamatosságát célzó bármely orvosi 
tanácsról szóló, írott vagy elektronikus 
formában készített feljegyzéshez;
gb. megfelelő mechanizmusok állnak 
rendelkezésre annak biztosítására, hogy 
az egészségügyi szolgáltatók teljesíteni 
tudják az említett előírásokat, figyelembe 
véve a nemzetközi orvostudományt és az 
általánosan elismert bevált orvosi 
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gyakorlatot, különösen a magas szintű 
képzés és oktatás biztosítása, valamint a 
tantervek európai szinten történő 
harmonizációja javításának és az 
egészségügyi szakemberek 
akkreditálásának támogatása révén;
gc. 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;

Or. en

Indokolás

Az irányelv keretében rendelkezéseket kell hozni azon mechanizmusok biztosítása érdekében, 
amelyek alkalmazásával a tagállamok sikerrel megfelelhetnek az egyetemesség, a 
méltányosság, a szolidaritás, a minőség, a biztonság és az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés elveinek.

Módosítás 308
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ha az egészségügyi ellátást olyan 
tagállamban nyújtják, amely nem a beteg 
biztosítási helye szerinti tagállam, vagy 
nem az egészségügyi szolgáltató székhelye, 
nyilvántartás szerinti vagy letelepedési 
helye szerinti tagállam, az egészségügyi 
ellátást jelen cikk (2) bekezdésével 
összhangban az ellátás helye szerinti 
tagállam jogszabályai szerint nyújtják.

Az ellátás helye szerinti tagállam biztosítja 
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a következőket:
a) megfelelő mechanizmusok állnak 
rendelkezésre annak biztosítására, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók képesek 
teljesíteni az említett előírásokat, 
figyelembe véve a nemzetközi
orvostudományt és az általánosan elismert 
bevált orvosi gyakorlatokat;

a) megfelelő mechanizmusok állnak 
rendelkezésre annak biztosítására, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók képesek 
teljesíteni az említett előírásokat, 
figyelembe véve a nemzetközi
orvostudomány és az általánosan elismert 
bevált orvosi gyakorlatok terén elért 
haladást;

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 
iránymutatások és előírások szerint 
nyújtják, az alábbiak biztosításával:

i. más tagállamok betegei és egészségügyi 
szolgáltatói – többek között elektronikus 
úton – tájékozódhatnak ezekről az 
előírásokról és iránymutatásokról, 
beleértve az ellenőrzésről szóló 
rendelkezéseket is;
ii. más tagállamok betegei és egészségügyi 
szolgáltatói tájékoztathatók a kezelési 
módok, a biztosított egészségügyi ellátás 
rendelkezésre állása, ára és lehetséges 
eredményei, valamint a szakmai 
felelősségbiztosítás vonatkozásában az 
egészségügyi szolgáltató biztosítási 
fedezete és a személyes vagy kollektív 
védelem egyéb eszközeinek részletei 
tekintetében;

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 a 
kezelési módok, az egészségügyi ellátás 
rendelkezésre állása, ára és lehetséges
eredményei tekintetében, valamint a 
szakmai felelősségbiztosítás 
vonatkozásában a biztosítási fedezetükre 
vagy más személyes vagy kollektív 
védelemre vonatkozó adatokat;

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

tenni, ha az igénybe vett egészségügyi 
ellátás következtében kár éri őket, és a 
jogorvoslat, valamint a kártérítéshez való 
jog biztosított számukra;

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

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

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

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

g) a más tagállamokból származó 
betegeknek az ellátás helye szerinti 
tagállamból származó betegekkel 
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). az ellátásban részesült betegeknek 
joguk van az ellátásról és az ellátás 
folyamatosságát célzó bármely orvosi 
tanácsról szóló, írott vagy elektronikus 
formában készített feljegyzéshez;

Or. de
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Módosítás 309
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ha az egészségügyi ellátást olyan 
tagállamban nyújtják, amely nem a beteg 
biztosítási helye szerinti tagállam, vagy 
nem az egészségügyi szolgáltató 
letelepedési helye szerinti tagállam, az 
egészségügyi ellátást jelen cikk (2) 
bekezdésével összhangban az ellátás helye 
szerinti tagállam jogszabályai szerint 
nyújtják.

Az egészségügyi ellátást az ellátás helye 
szerinti tagállam által a minőségre és 
biztonságra vonatkozóan meghatározott 
iránymutatások és előírások szerint 
nyújtják. Az ellátás helye szerinti tagállam 
biztosítja a következőket:

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az, hogy jelen cikket egyértelművé tegye jogi szempontból az eredetileg a 
11. cikkben szereplő szöveg beillesztésével. A Bizottság javaslatában meghatározott elvek 
szintén átkerültek az 1. cikk egy korábbi módosításába.

Módosítás 310
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ellátás helye szerinti tagállam
feladata az egészségügyi ellátás 
megszervezése és végrehajtása. Ebben az 
összefüggésben és az egyetemesség, a jó 

(1) A tagállamok feladata az egészségügyi 
ellátás megszervezése és végrehajtása az 
EK-Szerződés 152. cikke (5) bekezdésével 
összhangban. Ebben az összefüggésben a
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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:

következőket kell biztosítaniuk:

Or. pt

Módosítás 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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:

Az ellátás helye szerinti tagállam feladata a 
biztonságos, magas színvonalú
egészségügyi ellátás megszervezése és 
végrehajtása az egyetemes hozzáférés, a
szolidaritás, a megfizethetőség, az egyenlő 
területi elérhetőség és a demokratikus 
ellenőrzés elveivel összhangban. Szintén 
az ellátás helye szerinti tagállam feladata a
panasztétel és a jogorvoslat 
lehetőségeinek biztosítása kár esetén. 
Amennyiben a kár határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás következtében merül 
fel, az ellátás helye szerinti tagállam 
panasztételi és kompenzációs rendszere 
alkalmazandó. Az ellátás helye szerinti 
tagállam feladata a területén nyújtott 
egészségügyi ellátás egyértelmű minőségi 
és biztonsági előírásainak meghatározása, 
valamint a következők biztosítása:

Or. en

Indokolás

A lisszaboni megállapodás az egészségügyi ellátás biztosításának vonatkozásában alapvető 
fontosságot tulajdonít az egyetemes hozzáférés, a szolidaritás, a megfizethetőség, az egyenlő 
területi elérhetőség és a demokratikus ellenőrzés elveinek. A módosítás egyértelműbbé teszi a 
hatáskör kérdését kár esetén.
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Módosítás 312
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az ellátás helye szerinti tagállam 
feladata az egészségügyi ellátás 
megszervezése és végrehajtása. Ebben az 
összefüggésben és az általános érdek, az
egyetemesség, a hatékony, folyamatos, jó 
minőségű, lakóhelyhez közeli és 
megfizethető ellátáshoz való hozzáférés, a 
méltányosság és a szolidaritás átfogó
értékeivel összhagban feladata a területén 
nyújtott egészségügyi ellátás egyértelmű 
minőségi és biztonsági előírásainak 
meghatározása, valamint a következők 
biztosítása:

Or. fr

Indokolás

A tagállamok pontos hatáskörét az egészségügyi rendszerek és az azok működésének alapját 
képező elvek vonatkozásában ismét meg kell határozni. Hivatkozni kell az általános érdek 
elvére is.

Módosítás 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ellátás helye szerinti tagállam 
feladata az egészségügyi ellátás 
megszervezése és végrehajtása. Ebben az 
összefüggésben és az egyetemesség, a jó 
minőségű ellátáshoz való hozzáférés, a 
méltányosság és a szolidaritás átfogó 

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

szolidaritás átfogó értékeinek, továbbá a 
közszolgáltatás ebből eredő, az 
egészségügyi szolgáltatókra háruló 
feladatai alapján, feladata a területén 
nyújtott egészségügyi ellátás egyértelmű 
minőségi és biztonsági előírásainak 
meghatározása, valamint a következők 
biztosítása:

Or. en

Indokolás

Nem elegendő, ha a tagállamok figyelembe veszik az egyetemesség, a hozzáférhetőség, a 
méltányosság és a szolidaritás elveit. Az egészségügyi ellátást ezen elvek alapján kell 
megszervezniük és biztosítaniuk (lásd még az EK-Szerződés 16. cikke).

Módosítás 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az ellátás helye szerinti tagállam 
feladata az egészségügyi ellátás 
megszervezése és végrehajtása. Ebben az 
összefüggésben és az egyetemesség, a jó 
minőségű ellátáshoz való hozzáférés, a 
méltányosság és a szolidaritás átfogó 
értékeinek, továbbá a közszolgáltatás ezen 
elvekből eredő, az egészségügyi 
szolgáltatókra háruló feladatai alapján,
feladata a területén nyújtott egészségügyi 
ellátás egyértelmű minőségi és biztonsági 
előírásainak meghatározása, valamint a 
következők biztosítása:

Or. en

Indokolás

Nem elegendő, ha a tagállamok figyelembe veszik az egyetemesség, a hozzáférhetőség, a 
méltányosság és a szolidaritás elveit; az egészségügyi ellátást ezen elvek alapján kell 
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megszervezniük és biztosítaniuk.

Módosítás 315
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az ellátás helye szerinti tagállam 
feladata az egészségügyi ellátás 
megszervezése és végrehajtása. Ebben az 
összefüggésben és az egyetemesség, a jó 
minőségű ellátáshoz földrajzi és pénzügyi 
szempontból való hozzáférés, a
hatékonyság és eredményesség, a 
folyamatosság, valamint 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:

Or. nl

Módosítás 316
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Valamennyi tagállam feladata a 
kezelési eljárás biztosítása és az 
egészségügyi ellátás megszervezése és 
végrehajtása. Ebben az összefüggésben és
a szolgáltatásnyújtás szabadsága, 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 
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következők biztosítása: és biztonsági előírásainak meghatározása, 
valamint a következők biztosítása:

Or. pl

Indokolás

Ingyenes egészégügyi ellátást kell biztosítani az Unióban, beleértve a magánkézben lévő 
egészségügyi létesítményeket is.

Módosítás 317
Evangelia Tzampazi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Mivel az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a fogyatékkal élők 
számára az emberi jogok kérdéskörébe tartozik, az egészségügyi létesítmények akadálymentes 
megközelíthetőségének kritériumát fel kell venni az alapelvek közé az egészségügyi ellátás 
biztosításának vonatkozásában.
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Módosítás 318
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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:

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 figyelembe vétele:

Or. en

Indokolás

Azt megkövetelni a tagállamoktól, hogy „biztosítsák” konkrét kritériumok teljesülését, 
túlmutat a saját minőségi és biztonsági előírásaik meghatározására irányuló felelősségükön.
A Szerződés 152. cikkének értelmében – amely kimondja, hogy a tagállamok feladata az 
egészségügyi ellátás megszervezése, finanszírozása és nyújtása polgáraik számára –
helyénvalóbbnak tűnik az a megfogalmazás, miszerint a tagállamoknak „figyelembe kell 
venniük”, nem pedig „biztosítaniuk kell” azokat.

Módosítás 319
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az egészségügyi szolgáltatók egyetlen 
betegtől sem tagadják meg az ellátást 
annak társadalmi-gazdasági helyzete 
alapján, tekintet nélkül arra, hogy a beteg 
az adott tagállam vagy egy másik tagállam 
polgára-e;
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Or. nl

Indokolás

Továbbra is minden egyes tagállam felelőssége, hogy a beteg társadalmi-gazdasági helyzetére 
való tekintet nélküli egészségügyi ellátást biztosítson .

Módosítás 320
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) ha az egészségügyi ellátást olyan 
tagállamban nyújtják, amely nem a beteg 
biztosítási helye szerinti tagállam, az 
egészségügyi ellátást az ellátás helye 
szerinti tagállam jogszabályai szerint 
nyújtják;

Or. pt

Módosítás 321
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a betegek kérésre tájékoztatást kapnak
az említett előírásokról és 
iránymutatásokról, beleértve az 
ellenőrzésről és értékelésről szóló 
rendelkezéseket is, 

Or. en



PE418.256v01-00 22/107 AM\762980HU.doc

HU

Indokolás

A módosítás célja, hogy a cikk hangsúlyozza azon feladat fontosságát, hogy a betegek 
számára biztosítsák a megalapozott döntés meghozatalához szükséges, jogilag egyértelmű 
információt a határokon átnyúló egészségügyi ellátás vonatkozásában.

Módosítás 322
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az egészségügyi ellátást valóban az (1) 
bekezdésben említett minőségi és 
biztonsági előírásokkal összhangban 
nyújtják; ennek során figyelembe veszik a 
nemzetközi orvostudományt és az 
általánosan elismert bevált orvosi 
gyakorlatokat;

Or. nl

Módosítás 323
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) világos jogszabályi követelmények 
megfogalmazása az egészségügyi 
szolgáltatók számára, figyelembe véve a 
nemzetközi orvostudományt és az 
általánosan elismert bevált orvosi 
gyakorlatokat;

Or. hu
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Indokolás

Álláspontunk szerint a tagállamok felelőssége az egészségügyi ellátás alapelveire és alapvető 
követelményeire vonatkozó nemzeti szabályozás megalkotása, valamint e szabályozás 
egészségügyi szolgáltatók általi végrehajtásának az ellenőrzése, illetve a szabályok 
érvényesülését biztosító intézkedések megtétele. Ennek megfelelően az (1) bekezdés a) 
pontjában a világos jogszabályi követelmények megalkotásának a tagállami kötelezettségét 
javasoljuk előírni.

Módosítás 324
Kathy Sinnott

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents. 

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU – thanks to 
European common standards of education and training – patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis. 
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Módosítás 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 326
Kathy Sinnott

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

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

Módosítás 327
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Indokolás

A tagállamok ezzel kapcsolatban részletesebb szabályozást is hozhatnak, de figyelembe kell 
venniük a nemzetközi orvostudományt és az általánosan elismert bevált orvosi gyakorlatokat.

Módosítás 328
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

rendelkezésre annak biztosítására, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók képesek 
teljesíteni az említett előírásokat, 
figyelembe véve a nemzetközi 
orvostudományt és az általánosan elismert 
bevált orvosi gyakorlatokat, és hogy azokat 
hiánytalanul teljesítik is;

Or. fr

Indokolás

Létfontosságú, hogy az egészségügyi szolgáltatók mindent megtegyenek az egészségügyi 
ellátásra vonatkozó minőségi és biztonsági előírások teljesítése érdekében.

Módosítás 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) ezeket a minőségi és biztonsági 
előírásokat egyértelmű és hozzáférhető 
formában teszik nyilvánosan 
hozzáférhetővé a polgárok számára;

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak gondoskodniuk kell a nyitottság és átláthatóság meglétéről a minőségi és 
biztonsági előírások vonatkozásában, ezért kötelesek azokat a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tenni.
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Módosítás 330
Umberto Guidoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kezelési eljárások tanúsítási és 
akkreditációs folyamata során figyelembe 
veszik a minőségre és a biztonságra 
vonatkozó elemeket is, valamint a 
fenntarthatóság kritériumát az állami és 
magán tulajdonban lévő orvosi rendszerek 
tekintetében. A költségek növekedése –
amit nem lehet az emberek egészségi 
állapotában mutatkozó tényleges javulás 
alapján megbecsülni vagy azzal igazolni –
az állami tulajdonban lévő orvosi 
rendszerek összeomlásához vezethet, és azt 
eredményezheti, hogy a biztosítási 
rendszerek fokozott megkülönböztetést 
alkalmaznak az olyan betegekkel 
szemben, akiknek betegsége költségesebb 
kezelést tesz szükségessé;

Or. en

Indokolás

A kezelési eljárások tanúsítási és akkreditációs folyamata során figyelembe kell venni a 
fenntarthatóság kritériumát is az állami és magán tulajdonban lévő orvosi rendszerek 
tekintetében. Amennyiben a forgalom növekedése a kezelések és/vagy diagnosztikai 
megoldások válogatás nélküli megvásárlásához vezet, a felmerülő költségek fokozott 
megkülönböztetés alkalmazását eredményezhetik az olyan betegekkel szemben, akiknek 
betegsége költségesebb kezelést tesz szükségessé, a biztosítási rendszerek pedig az ilyen 
eseteket elutasíthatják, ahogy az a múltban is történt például az AIDS-betegek kapcsán. 
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Módosítás 331
Nicolae Vlad Popa

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b és c 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 (1a) bekezdésben említett
egészségügyi ellátást az ellátás helye 
szerinti tagállam által a minőségre és 
biztonságra vonatkozóan meghatározott 
iránymutatások és előírások szerint 
nyújtják, az alábbiak biztosításával:

i. más tagállamok betegeit és egészségügyi 
szolgáltatóit – többek között elektronikus 
úton – tájékoztatni kell ezekről az 
előírásokról és iránymutatásokról, 
beleértve az ellenőrzésről szóló 
rendelkezéseket is;

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

ii. más tagállamok betegeit és
egészségügyi szolgáltatóit tájékoztatni kell 
a biztosított egészségügyi ellátás 
rendelkezésre állása, ára és eredményei, 
valamint a szakmai felelősségbiztosítás 
vonatkozásában az egészségügyi 
szolgáltató biztosítási fedezete és a
személyes vagy kollektív védelem egyéb 
eszközeinek részletei tekintetében;

Or. en

Indokolás

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed. 
Given the fact that the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as does the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standards, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.
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Módosítás 332
Edite Estrela

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

Or. pt

Módosítás 333
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) annak rendszeres ellenőrzése, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók a gyakorlatban 
betartják-e a nemzeti jogszabályi
előírásokat, és a megfelelő intézkedések 
megtétele, ha az előírások nem teljesülnek;

Or. hu

Indokolás

A tagállamok felelőssége az egészségügyi ellátás alapelveire és alapvető követelményeire 
vonatkozó nemzeti szabályozás megalkotása, e szabályozás végrehajtásának az ellenőrzése.
Ennek megfelelően ezek érvényre juttatásának a tagállami kötelezettségét javasoljuk előírni. A 
„korrekciós intézkedések” fogalom túlzottan általános és tág értelmezésre ad lehetőséget.
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Módosítás 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 335
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) annak rendszeres ellenőrzése és 
felmérése, 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;

Or. it
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Indokolás

A felmérés fontos egy olyan hálózat kialakításának szempontjából, amelynek résztvevői –
sokéves, következetesen magas színvonalú szolgáltatásaiknak köszönhetően – elismert és 
akkreditált egészségügyi létesítmények.

Módosítás 336
Linda McAvan

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) az egészségügyi szolgáltatók
tájékoztatást nyújtanak a betegeknek az 
egészségügyi ellátás rendelkezésre állása, 
ára és eredményei tekintetében, ideértve a 
minőségi szempontokat is, valamint a 
szakmai felelősségbiztosítás 
vonatkozásában az egészségügyi 
szolgáltató bejegyzési státuszára, a 
biztosítási fedezetükre vagy más személyes 
vagy kollektív védelemre vonatkozóan;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy a cikk hangsúlyozza azon feladat fontosságát, hogy a betegek 
számára biztosítsák a megalapozott döntés meghozatalához szükséges, jogilag egyértelmű 
információt a határokon átnyúló egészségügyi ellátás vonatkozásában.

Módosítás 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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 

c) annak érdekében, hogy a beteg 
megalapozott döntést hozhasson, az 
egészségügyi szolgáltatók minden releváns 
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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;

információt közölnek, elsősorban
szerződésük jellege, az egészségügyi 
ellátás rendelkezésre állása és ára, a 
visszatérítés mértéke és a vonatkozó 
eljárások, továbbá a minőségi mutatók
tekintetében, valamint a szakmai 
felelősségbiztosítás vonatkozásában a 
biztosítási fedezetükre vagy más személyes 
vagy kollektív védelemre vonatkozó 
adatokat;

Or. fr

Indokolás

Az egészségügyi szolgáltatóknak részletesebb tájékoztatást kell nyújtaniuk, különösen arra 
vonatkozóan, hogy állami vagy magán úton működnek-e, kötődnek-e valamilyen szakmai 
szervezethez, jogosultak-e tevékenységük gyakorlására, stb.

A minőségi mutatók tekintetében az egészségügyi következmények fogalma kényes kérdés.
Amikor egy elismert, arra jogosult egészségügyi hatóság egy egészségügyi szakembert vagy 
létesítményt akkreditál vagy számára tanúsítványt bocsát ki, ajánlatos ezt az információt 
hozzáférhetővé tennie és tevékenységét arra korlátoznia.

Módosítás 338
Urszula Krupa

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 szolgáltatások szervezéséért 
és nyújtásáárt felelősök 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;

Or. pl
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Indokolás

Ezt az információt a kórházakon kívül is hozzáférhetővé lehet tenni; így az ilyen jellegű, a 
betegek számára szükséges információhoz való hozzáférés könnyebbé válik.

Módosítás 339
Frieda Brepoels

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 a 
bejegyzési státuszuk, 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. Lehetővé 
kell tenni, hogy a betegek a lehető 
legteljesebb mértékben megértsék a nekik 
nyújtott tájékoztatást (szükség esetén 
tolmács vagy fordítás segítségével);

Or. nl

Indokolás

Az egészségügyi szolgáltatók kötelesek teljes körű tájékoztatást nyújtani bejegyzési státuszuk 
tekintetében. Ez vonatkozik arra, hogy állami vagy magán úton működnek-e, milyen a 
díjszabásuk és szerződési feltételeik, rendelkeznek-e működési engedéllyel (bevonták-e azt 
vagy sem) és tagjai-e valamilyen szakmai szervezetnek.

Emellett biztosítani kell a betegek számára azon eszközöket, amelyek a tájékoztatás 
megértéséhez szükségesek, így például tolmács segítségét. Ez az egészségügyi ellátást nyújtó 
személyek esetében is fontos, akiktől nem várható el, hogy ismerjék az EU mind a 23 hivatalos 
nyelvét.
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Módosítás 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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,
minősége, biztonsága, ára és eredményei 
tekintetében, valamint a szakmai 
felelősségbiztosítás vonatkozásában a 
biztosítási fedezetükre vagy más személyes 
vagy kollektív védelemre vonatkozó 
adatokat;

Or. en

Indokolás

Azok a betegek, akik külföldön vesznek igénybe egészségügyi ellátást, azért tesznek így, mert 
lakóhelyükön nincs megfelelő ellátás, vagy annak elérhetősége problémákba ütközik; fontos, 
hogy a minőség és a biztonság követelménye is szerepeljen a kritériumok listáján, amikor az 
egészségügyi ellátás külföldön történő kiválasztásáról van szó.

Módosítás 341
Françoise Grossetête

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 

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



AM\762980HU.doc 35/107 PE418.256v01-00

HU

védelemre vonatkozó adatokat; védelemre vonatkozó adatokat;

Or. fr

Indokolás

Az „egészségügyi ellátás eredményei” fogalom meghatározása különösen kényes kérdés.
Célkitűzés és közös kritériumok hiányában a szolgáltatóktól kérhetnek a különösen kedvező 
„eredményekre” vonatkozó jelentést is. A legtöbb uniós tagállamban megfigyelhető az a 
tendencia, hogy a média közzéteszi a sikeres egészségügyi létesítmények és szakemberek 
nevét. Az ilyen jellegű tájékoztatás azonban nem feltétlenül megfelelő vagy helytálló. Fennáll 
annak a veszélye is, hogy egyes tagállamokban ez sérti a reklámozás tilalmát.

Módosítás 342
Evangelia Tzampazi

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, 
ára, eredményei és a fogyatékkal élők 
számára való hozzáférhetősége
tekintetében, valamint a szakmai 
felelősségbiztosítás vonatkozásában a 
biztosítási fedezetükre vagy más személyes 
vagy kollektív védelemre vonatkozó 
adatokat;

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi létesítmények akadálymentes megközelíthetőségére vonatkozó információ stb. 
alapvető fontosságú a fogyatékkal élők számára ahhoz, hogy a külföldi egészségügyi ellátás 
igénybevételére vonatkozóan valóban megalapozott – a tényleges hozzásférés szempontjából 
fontos valamennyi körülményt figyelembe vevő – döntést hozhassanak.
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Módosítás 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c a és c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a beteget a nyilvánosan kijelölt 
engedélyező hatóság irányítja más 
tagállamban található, egészségügyi 
ellátást nyújtó létesítménybe;
cb) a nyilvánosan kijelölt engedélyező 
hatóság vállalja, hogy megelőlegezi az 
ellátás költségeit a biztosítás helye szerinti 
tagállamban vagy – amennyiben a 
biztosítás helye szerinti tagállam fedezi a 
költségeket – akár más tagállamban is.

Or. da

Indokolás

Szakemberi vélemény alapján kell meghatározni, hogy a beteg hol és mikor részesüljön 
ellátásban, nem pedig az egyén pénzügyi lehetőségei vagy külön forrásokhoz való hozzáférése 
alapján.

Módosítás 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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;

d) a betegeknek lehetőségük van panaszt 
tenni az ellátás és a biztosítás helye 
szerinti tagállamban is független 
döntéshozó szervnek vagy 
ombudsmannak, valamint ingyenes
jogorvoslat és szükség esetén kártérítés 
biztosított számukra, ha az igénybe vett 
egészségügyi ellátás következtében kár éri 
őket;
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Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a betegek nemcsak elméletben, de a gyakorlatban is 
panaszt tehessenek, és igényt támaszthassanak a megfelelő jogorvoslatra, valamint szükség 
esetén kártérítésre, lehetővé kell tenni számukra, hogy az ellátás és a biztosítás helye szerinti 
tagállamban is panaszt tehessenek.

Módosítás 345
Claude Turmes, Margrete Auken

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;

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

Or. en

Módosítás 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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;

d) a betegeknek lehetőségük van panaszt 
tenni és megfelelő, ingyenes 
mechanizmusok állnak rendelkezésre a
jogorvoslat és a kártérítés biztosítására, ha 
az igénybe vett egészségügyi ellátás
következtében kár éri őket vagy ilyen 
jellegű kárt észlelnek;

Or. en
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Indokolás

Lehetővé kell tenni a betegek számára, hogy kár esetén igényt támaszthassanak jogorvoslatra 
vagy kártérítésre, és biztosítani kell, hogy ez az eljárás ingyenes és átlátható; az ilyen célú 
megfelelő mechanizmusokra való utalás kulcsfontosságú a cél eléréséhez.

Módosítás 347
Linda McAvan

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;

d) a betegeknek lehetőségük van panaszt 
tenni és megfelelő mechanizmusok állnak 
rendelkezésre a jogorvoslat és a kártérítés
biztosítására, ha az igénybe vett 
egészségügyi ellátás következtében kár éri 
őket;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy a cikk hangsúlyozza azon feladat fontosságát, hogy a betegek 
számára biztosítsák a megalapozott döntés meghozatalához szükséges, jogilag egyértelmű 
információt a határokon átnyúló egészségügyi ellátás vonatkozásában.

Módosítás 348
Marianne Thyssen

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;

d) a betegeknek lehetőségük van panaszt 
tenni és jogorvoslat biztosított számukra,
hogy kártérítésben részesülhessenek, ha az 
igénybe vett egészségügyi ellátás
következtében bármilyen kár éri őket;

Or. nl
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Módosítás 349
Bill Newton Dunn

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.

d) a betegeknek lehetőségük van panaszt 
tenni és jogorvoslat és kártérítés biztosított 
számukra, ha az igénybe vett egészségügyi 
ellátás következtében kár éri őket; A 
korrekcióval és kártérítéssel kapcsolatos 
intézkedéseknek – függetlenül a választott 
rendszertől – a célra alkalmasnak és 
mindenki számára hozzáférhetőnek kell 
lenniük, azaz alkalmazásuk nyitott, gyors, 
olcsó és független az olyan beteg vagy 
sérült személyek számára, akik esetében 
nem feltétlenül az adott tagállam nyelve 
az első nyelv. Az eljárások keretében nem 
lehet korlátozni a panasztételi jogot és azt 
megkövetelni a betegtől, hogy térjen vissza 
az ellátás helye szerinti tagállamba.

Or. en

Indokolás

Az orvosi hibák adminisztratív úton történő korrekcióját és kompenzálását szolgáló tagállami 
rendszerek nem teljes mértékben kielégítőek. A jogorvoslati lehetőségek nem feltétlenül 
hozzáférhetők a szerény anyagi körülmények között élő polgárok számára. A betegek 
egyértelmű tájékoztatása érdekében ez a módosítás a tagállamok számára nyújtott 
kulcsfontosságú biztosítékoknak megfelelő egyértelmű minimumnormát ír elő.

Módosítás 350
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tagállam területén nyújtott ellátás terén e) a tagállam területén nyújtott ellátás terén 
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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;

a kockázat jellegével és mértékével 
arányos szakmai felelősségbiztosítási vagy 
a munkaadót helyettes 
felelősségvállalásra kötelező rendszerek 
működnek, amelyek a célok tekintetében 
az előbbiekkel azonosak vagy alapvetően
összehasonlíthatók a tagállam területén 
nyújtott ellátás céljából;

Or. en

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi azon eseteket, amikor az egészségügyi dolgozóknak nincs egyéni 
felelősségük, mert a munkaadó helyettes felelősséget vállal.

Módosítás 351
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

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 működéséhez a jogi kereteket a 
nemzeti szabályok megteremtik, vagy
egyéb olyan garancia létezik, amely a célok 
tekintetében az előbbiekkel azonos vagy 
alapvetően összehasonlítható a tagállam 
területén nyújtott ellátás céljából;

Or. hu

Indokolás

A tagállam számára felelősségbiztosítási rendszerek működtetése a közösségi jog alapján nem 
írható elő, hiszen az ellátórendszer finanszírozásának tagállami hatáskörébe ezen előírás 
egyértelműen beavatkozna. Ez a kötelezettség nem vezethető le a közösségi jogból. Nem 
világos továbbá az „egyéb garancia” jelentése.



AM\762980HU.doc 41/107 PE418.256v01-00

HU

Módosítás 352
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

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, 
az egészségügyi szakemberek pedig 
tájékoztatják az illetékes hatóságokat 
arról, hogy ilyen biztosítást kötöttek;

Or. fr

Indokolás

Az uniós betegek azonos mértékű védelmének biztosítása érdekében fontos, hogy a szakmai 
felelősségbiztosítás kötelező jellegű legyen, és ezt az érintett szakma szabályozó szerve 
ellenőrizze. Rendelkezni kell a biztosítás által kínált garanciák összehangolásáról is, a 
kártérítési összeghatárok és a végrehajtási eljárások tekintetében egyaránt.

Módosítás 353
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

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, 
az egészségügyi szakemberek pedig 
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tájékoztatják az illetékes hatóságokat 
arról, hogy ilyen biztosítást kötöttek;

Or. fr

Indokolás

Az ilyen biztosítás garantálja a beteg védelmét. Rendelkezni kell az érintett szakma szabályozó 
szerve által végzett ellenőrzésről és a biztosítás által kínált garanciák összehangolásáról is, a 
kártérítési összeghatárok és a végrehajtási eljárások tekintetében egyaránt.

Módosítás 354
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

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 biztosítani kell
a személyes adatok védelméről szóló 
közösségi rendelkezéseket – különösen a 
95/46/EK és 2002/58/EK irányelvet –
végrehajtó nemzeti intézkedésekkel 
összhangban;

Or. nl

Módosítás 355
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) a más tagállamokból származó betegeket
az alkalmazott kezelési eljárás 
tekintetében ugyanazon jogok illetik meg 
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megegyező ellátásban kell részesülniük, 
beleértve a közösségi jogszabályok és az 
ellátás helye szerinti tagállam hatályban 
lévő jogszabályaiban előírt 
megkülönböztetéssel szembeni védelmet.

és az ellátás helye szerinti tagállamból 
származó betegekkel megegyező ellátásban 
kell részesülniük, továbbá tájékoztatást 
kapnak a rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekről, beleértve a közösségi 
jogszabályok és az ellátás helye szerinti 
tagállam hatályban lévő jogszabályaiban 
előírt megkülönböztetéssel szembeni 
védelmet.

Or. pl

Indokolás

Összhangban az igazságosság és a megkülönbeztésmentesség az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 21. cikkében rögzített általános elveivel.

Módosítás 356
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.
A megegyező egészségügyi ellátás nem 
jelenti azt, hogy a tagállamok nem 
biztosíthatnak elsőbbséget a saját 
területükről származó betegek számára, 
amennyiben ez szükségesnek bizonyul 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
határokon átnyúló ellátás várakozási 
időre gyakorolt hatása ésszerű és 
kezelhető maradjon. A megegyező 
egészségügyi ellátás nem jelenti azt, hogy 
a tagállamok nem állapíthatnak meg 
eltérő árakat a határokon átnyúló ellátás 
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vonatkozásában, amennyiben ez 
szükséges azon fejlesztés költségeinek 
figyelembevételéhez, amely az ellátás 
nyújtására és az ellátási infrastruktúrára 
irányul.

Or. nl

Módosítás 357
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.
Az irányelv azonban nem kötelezi a 
tagállamok egészségügyi szolgáltatóit 
arra, hogy egy másik tagállamban 
biztosított személynek nyújtsanak 
egészségügyi ellátást vagy helyezzék 
előbbre az ilyen személy ellátását, 
amennyiben az hasonló egészségügyi 
igénnyel rendelkező, a kezelés helye 
szerinti tagállamban biztosított személy 
rovására történne.

Or. en
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Módosítás 358
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.
Ez az irányelv azonban nem írja elő az 
egészségügyi szolgáltatók számára, hogy 
más, hasonló egészségügyi igényekkel 
rendelkező betegek rovására fogadják 
vagy részesítsék előnyben a más 
tagállamokból származó betegeket, 
például az ellátás várakozási idejének 
növelése révén.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség és következetesség érdekében hasznos lenne beépíteni egy megjegyzést az 
irányelv rendelkező részébe, amely megerősítené, hogy – amint az a (12) 
preambulumbekezdésben szerepel – az egészségügyi szolgáltatók nem kötelesek a más 
tagállamokból származó betegeket a kezelés helye szerinti tagállam betegeinek rovására 
fogadni vagy előnyben részesíteni.

Módosítás 359
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

megegyező ellátásban kell részesülniük, 
beleértve a közösségi jogszabályok és az 
ellátás helye szerinti tagállam hatályban 
lévő jogszabályaiban előírt 
megkülönböztetéssel szembeni védelmet, 
nem érintve a tagállam azon 
kötelezettségét, hogy a közfinanszírozott 
rendszer keretén belül a szolgáltató az 
ellátás nyújtásában előnyben részesítse a 
nemzeti szabályokban meghatározott 
beutalási rend alapján kötelezően 
ellátandó, illetve várólistán szereplő 
betegeket.

Or. hu

Indokolás

Az 5. cikk (1) bekezdés g) pontjával kapcsolatban álláspontunk az, hogy a diszkrimináció 
tilalma nem érintheti a tagállam azon felelősségét, hogy az ellátás nyújtásánál előnyben 
részesítse a nemzeti szabályaiban előírt beutalási rend alapján kötelezően ellátandó 
betegeket. Ezen ellátási kötelezettsége teljesítését követően kötelezheti az irányelv a 
tagállamot arra, hogy biztosítása a más tagállamból érkezett betegek ellátását.

Módosítás 360
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az ellátás folyamatosságának céljából 
biztosítani kell az írott vagy elektronikus 
formában készített orvosi feljegyzésekhez 
való jogot;

Or. nl

Indokolás

Az orvosi feljegyzések szerepe rendkívül fontos, figyelembe véve a határokon átnyúló ellátás 
folyamatosságának problémáját.
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Módosítás 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) következetes módon és folyamatosan 
próbálják biztosítani, hogy ezen előírások 
fejlesztése az európai uniós egészségügyi 
rendszerek közös értékeiről és elveiről 
szóló európai tanácsi következtetésekkel 
összhangban történjen, figyelembe véve a 
nemzetközi orvostudomány előrelépéseit, 
az általánosan elismert bevált orvosi 
gyakorlatokat, valamint az új 
egészségügyi technológiát;

Or. en

Indokolás

Az uniós egészségügyi rendszereknek az Európai Tanács által meghatározott közös értékek és 
elvek alapján kell működniük és lépést kell tartaniuk az orvostudomány, a technológia és a 
gyakorlat terén megvalósuló fejlesztésekkel.

Módosítás 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) A tagállamok – az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban –
egyértelműen meghatározzák a betegek és 
a személyek egészségügyi ellátással 
kapcsolatos jogait.

Or. en
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Indokolás

Mivel az irányelv célja a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok 
kialakítása, a tagállamoknak meg kell határozniuk és jogszabályba kell iktatniuk ezeket a 
jogokat, és a személyek egészségügyi ellátással kapcsolatos jogait általában. Ezt az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával összhangban kell végrehajtani.

Módosítás 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kezelés helye szerinti tagállam 
hatóságai az irányelv 18. cikke értelmében 
gyűjtött adatok alapján rendszeresen 
ellenőrzik egészségügyi rendszereik 
hozzáférhetőségét, minőségét és pénzügyi 
helyzetét. Kellő időben intézkedéseket 
tesznek a közegészségügy szintjének 
fenntartása és a társadalombiztosítási 
rendszerek pénzügyi fenntarthatóságának 
megőrzése érdekében.

Or. en

Indokolás

Az uniós egészségügyi rendszereknek a lakossági igényhez kell igazodniuk, azaz megfelelően 
finanszírozott, hozzáférhető és minőségi egészségügyi ellátást kell biztosítaniuk. Ezért fontos, 
hogy a tagállamok hatóságai objektív adatok alapján rendszeresen ellenőrizzék az 
egészségügyi rendszereket és megtegyék a szükséges intézkedéseket azok hozzáférhetőségének, 
minőségének és pénzügyi helyzetének biztosítása érdekében.
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Módosítás 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok – az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban –
egyértelműen meghatározzák a betegek és 
a személyek egészségügyi ellátással 
kapcsolatos jogait.

Or. en

Indokolás

Mivel az irányelv célja a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok 
kialakítása, a tagállamoknak az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban meg kell 
határozniuk és jogszabályba kell iktatniuk ezeket a jogokat, és a személyek egészségügyi 
ellátással kapcsolatos jogait általában.

Módosítás 365
Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak lehetőségük van, de 
nem kötelesek más tagállamokból 
betegeket fogadni előre tervezett 
egészségügyi ellátás céljából. Az előre 
tervezett egészségügyi ellátással 
kapcsolatos intézkedések nem 
korlátozhatják a tagállamok azon 
lehetőségét és kötelezettségét, hogy 
lakosságuk számára biztosítsák az 
egészségügyi ellátást.

Or. sv
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Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy az irányelv nem ronthatja a tagállamok egészségügyi ellátásának 
minőségét és az ahhoz való hozzáférést.

Módosítás 366
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok által e cikk végrehajtása 
során hozott intézkedéseknek tiszteletben 
kell tartaniuk a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 
és a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól szóló 
2000/31/EK irányelv rendelkezéseit.

törölve

Or. en

Indokolás

A hivatkozások átkerültek a 3. cikkbe.

Módosítás 367
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. de

Indokolás

Nem szükséges iránymutatásokat kidolgozni a javasolt formában, mivel a Bizottság általános 
megbízatása értelmében iránymutatásokat bocsáthat ki a közösségi jogszabályok 
átültetésének vonatkozásában.

Módosítás 368
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A cikk az ellátás helye szerinti tagállam hatáskörével foglalkozik, ezért ez a bekezdés nem 
helyénvaló.

Módosítás 369
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben szükséges, a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásának 
elősegítéséhez és az egészségvédelem 
magas szintjét alapul véve a Bizottság a 

törölve
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tagállamokkal együttműködésben 
iránymutatásokat vagy előírásokat dolgoz 
ki az (1) bekezdés végrehajtása érdekében.

Or. pt

Módosítás 370
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 371
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amennyiben szükséges, a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásának 
elősegítéséhez és az egészségvédelem 
magas szintjét alapul véve 
iránymutatásokat dolgoz ki az (1) bekezdés 
végrehajtása érdekében és tájékoztatja a 
Bizottságot az iránymutatások tartalmáról 
a jogszabályok hatálybalépését követő 
három hónapon belül.
Amennyiben a tagállamok nem dolgoznak 
ki iránymutatásokat az (1) bekezdés 
végrehajtása érdekében, a Bizottság – az 
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adott tagállammal együttműködve –
dolgozza ki az iránymutatásokat.
A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy ezen iránymutatások könnyen 
hozzáférhetőek legyenek az egészségügyi 
szolgáltatók és a betegek számára.

Or. en

Indokolás

Ezáltal a javaslat jobban összhangba kerül a szubszidiaritás és az arányosság elvével, 
valamint a tagállamok egészségügyi kompetenciájának tiszteletben tartásával.

Módosítás 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a minőségi előírások vonatkozzanak a sürgősségi egészségügyi szolgálatokra is.
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Módosítás 373
Kathy Sinnott

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

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

Módosítás 374
Georgs Andrejevs

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amennyiben szükséges, a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásának 
elősegítéséhez és az egészségvédelem 
magas szintjét alapul véve a Bizottság a 
tagállamokkal, valamint az érintett 
betegcsoportokkal és szakmai 
csoportokkal együttműködésben 
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ki az (1) bekezdés végrehajtása érdekében. iránymutatásokat dolgoz ki az (1) bekezdés 
végrehajtása érdekében.

Or. en

Indokolás

A legmagasabb szintű európai egészségügyi ellátás biztosítása érdekében európai szintű 
iránymutatásokat kell kidolgozni. Ezen iránymutatások kidolgozása, elfogadása és 
végrehajtása érdekében a kezdetektől fogva az egészségügyi szakemberek és az őket képviselő 
szakmai szervezetek részvételére van szükség.

Módosítás 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amennyiben szükséges, a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásának 
elősegítéséhez és az egészségvédelem 
magas szintjét alapul véve a Bizottság a 
tagállamokkal együttműködésben 
iránymutatásokat dolgoz ki az (1) bekezdés
c)–g) pontjainak végrehajtása érdekében.

Or. da

Módosítás 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Tekintettel arra, hogy a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás minőségének 
és biztonságának garantálása kiemelkedő 
jelentőséggel bír, különösen a betegek 
számára, az (1) és (3) bekezdésben említett 
szabványok és iránymutatások 
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kidolgozásában részt vevő szervezetek 
közé kell tartoznia legalább a betegek 
(különösen a határokon átnyúló jellegű) 
szervezeteinek.

Or. nl

Módosítás 377
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
III fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. FEJEZET törölve
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MÁS 

TAGÁLLAMBAN TÖRTÉNŐ 
IGÉNYBEVÉTELE

Or. en

Indokolás

Felesleges és szükségtelen különbséget tenni a II. és III. fejezet között. Ezért egyszerűbb 
mindkét fejezet címét törölni.

Módosítás 378
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A betegek választási szabadságának 

biztosítása
A tagállamok biztosítják, hogy a betegek 
szabadon dönthessenek a határokon 
átnyúló ellátás igénybe vétele mellett, 
valamint, hogy a betegbiztosítók ne 



AM\762980HU.doc 57/107 PE418.256v01-00

HU

ösztönözhessék vagy kényszeríthessék arra 
a betegeket, hogy az alacsonyabb 
költségekre való tekintettel a kezelést 
külföldön vegyék igénybe.

Or. nl

Indokolás

A határokon átnyúló kezelés tekintetében a betegeknek mindig szabad döntési jogot kell 
biztosítani.

Módosítás 379
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk 6. cikk

Más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás

A biztosítás helye szerinti tagállam 
hatóságainak hatásköre

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy összhangba hozza a 6. cikk címét az 5. cikk címével. A javaslat 
egészén végighúzódó általános probléma, hogy a cikkek címei nem tükrözik a cikkek 
tartalmát, ezért szükség van a címek átfogó felülvizsgálatára.

Módosítás 380
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

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 

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 6., 7., 8. és 9. cikknek a 
sérelme nélkül a biztosítás helye szerinti 
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biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyre a biztosított 
személy jogosult. A biztosítás helye 
szerinti tagállam a biztosított személynek 
visszatéríti azokat a költségeket, amelyeket 
a kötelező társadalombiztosítási rendszer 
fizetett volna, ha a biztosítás helye szerinti 
tagállam területén vettek volna igénybe 
azonos vagy hasonló egészségügyi ellátást. 
Minden esetben a biztosítás helye szerinti 
tagállam határozza meg, mely 
egészségügyi ellátás részesül 
visszatérítésben, tekintet nélkül arra, hogy
az egészségügyi ellátást hol veszik 
igénybe.

tagállam biztosítja, hogy a másik 
tagállamba egészségügyi ellátás 
igénybevétele vagy egészségügyi ellátás 
igénybevételének szándéka céljából utazó 
biztosított személyt nem akadályozzák meg 
a másik tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátás igénybevételében, ha a szóban forgó 
ellátás olyan ellátás, amelyről rendelkezik 
a biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyre a biztosított 
személy jogosult az 1408/71/EGK 
rendeletben, valamint jogutód 
rendeletében, a 883/2004/EK rendeletben 
előírtakkal azonos mechanizmusok 
alapján.

(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 tagállamok biztosítják, hogy az adott 
nemzeti egészségügyi rendszereik vagy a 
kötelező társadalombiztosítási rendszereik 
szerződő partnereiként működő orvosok 
vagy szolgáltatók kötelesek elfogadni az 
európai egészségbiztosítói kártyát (EHIC) 
és az E-112 formanyomtatványt, és az 
európai egészségbiztosítói kártyájukat 
felmutató betegeket a 
társadalombiztosítási rendszerek 
összehangolására vonatkozó rendeletben 
meghatározottakkal azonos feltételek 
mellett kezelni. A tagállamok kötelezik a 
szolgáltatókat arra, hogy a szolgáltatók a 
fogadó helyiségben egy EHIC-
szimbólumot helyezzenek el (pl. a 
boltokban és éttermekben a 
hitelkártyákhoz hasonlóan) annak 
érdekében, hogy jelezzék, hogy ott az 
EHIC-et az említett rendelettel 
összhangban elfogadják.

(3) A biztosítás helye szerinti tagállam a 
másik tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátást igénybe venni kívánó beteg 

(3) A biztosítás helye szerinti tagállam a 
másik tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátást igénybe venni kívánó beteg 
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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 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 
mozgását.

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 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 
mozgását.

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

(5) A biztosításuk helye szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban
egészségügyi ellátásban részesülő vagy 
egy másik tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátás igénybe venni kívánó 
betegek számára hozzáférést kell 
biztosítani egészségügyi 
dokumentációjukhoz a személyes adatok 
védelméről szóló közösségi 
jogszabályokat, elsősorban a 95/46/EK és 
2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekkel összhangban.

(5) A biztosításuk helye szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban
egészségügyi ellátásban részesülő vagy 
egy másik tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátás igénybe venni kívánó 
betegek számára hozzáférést kell 
biztosítani egészségügyi 
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dokumentációjukhoz a személyes adatok 
védelméről szóló közösségi 
jogszabályokat, elsősorban a 95/46/EK és 
2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti 
intézkedésekkel összhangban.

Or. en

Indokolás

The Commission proposal on the reimbursement of healthcare costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healthcare services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients' rights in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Módosítás 381
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
biztosítás helye szerinti tagállam 

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy egy másik tagállamban 
nyújtott egészségügyi ellátás
igénybevételére kényszerülő beteget ne 
akadályozzanak ezen egészségügyi ellátás
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, amelyre a biztosított személy 
jogosult, és amelynek igénybevétele 
összhangban van a biztosítás helye szerinti 
tagállam beutalási eljárásaival.
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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.

Or. pt

Módosítás 382
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 7., 8. és 9. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően a biztosítás helye szerinti 
tagállam gondoskodik a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított személy
felmerült költségeinek visszatérítéséről.
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tagállam határozza meg, mely 
egészségügyi ellátás részesül 
visszatérítésben, tekintet nélkül arra, hogy 
az egészségügyi ellátást hol veszik 
igénybe.

A biztosítás helye szerinti tagállam 
határozza meg, a biztosított személy mely 
egészségügyi ellátás esetében jogosult 
visszatérítésre, valamint, hogy milyen 
mértékű a visszatérítés, illetve az érintett 
személy által teljesítendő befizetés, tekintet 
nélkül arra, hogy az egészségügyi ellátást 
hol veszik igénybe.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a bekezdés egyszerűsítése.

Módosítás 383
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás

Más tagállamban vagy más tagállamból
igénybe vett egészségügyi ellátás

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyre a biztosított 
személy jogosult. A biztosítás helye 
szerinti tagállam a biztosított személynek 

(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 egészségügyi ellátást 
igénybe venni szándékozó, de a 
tagállamba nem látogató, illetve az 
egészségügyi ellátáshoz köthető árukat az 
adott tagállamban megvásárolni 
szándékozó biztosított személyt nem 
akadályozzák meg a másik tagállamban 
nyújtott ezen egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás
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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.

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 
fogadjanakel; például azt, hogy az ellátás 
költségeit azon a (magasabb) szinten 
térítik 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 ellátás részesül 
visszatérítésben, tekintet nélkül arra, hogy 
az egészségügyi ellátást hol veszik 
igénybe.

Minden esetben a biztosítás helye szerinti 
tagállam határozza meg, mely 
egészségügyi ellátás, illetve áru részesül 
visszatérítésben, tekintet nélkül arra, hogy 
az egészségügyi ellátást hol veszik 
igénybe, illetve az árut hol vásárolják 
meg.

Or. nl

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 384
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek
megfelelően a biztosítás helye szerinti 
tagállam biztosítja, hogy a másik 
tagállamba egészségügyi ellátás 
igénybevétele vagy egészségügyi ellátás 
igénybevételének szándéka céljából utazó 
biztosított személyt nem akadályozzák meg 
a másik tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátás igénybevételében, ha a szóban forgó 
ellátás olyan ellátás, amelyről rendelkezik 
a biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyre a biztosított 
személy jogosult. A biztosítás helye 
szerinti tagállam az ellátás helye szerinti 
tagállamnak vagy a biztosított személynek 
visszatéríti azokat a költségeket, amelyeket 
a kötelező társadalombiztosítási rendszer 
fizetett volna, ha a biztosítás helye szerinti 
tagállam területén vettek volna igénybe 
azonos vagy hasonló egészségügyi ellátást.
Ha egy adott betegség vagy sérülés 
gyógyítására több módszer is létezik, a 
betegnek joga van valamennyi olyan 
gyógymód visszatérítésére, amelyet a 
nemzetközi orvostudomány kielégítően 
tesztelt, még akkor is, ha az nem elérhető 
a beteg biztosításának helye szerinti 
tagállamban.  Amennyiben az ellátás 
helye szerinti tagállam megtagadja ezen 
ellátást, a tagállamnak orvosi indoklást 
kell adnia a döntésről. Minden esetben a 
biztosítás helye szerinti tagállam határozza 
meg, mely egészségügyi ellátás részesül 
visszatérítésben, tekintet nélkül arra, hogy 
az egészségügyi ellátást hol veszik 
igénybe. Az ellátás helye szerinti tagállam 
megfelelő és egységes mechanizmust vezet
be a költségek betegbiztosítóknak történő 
közvetlen kifizetése érdekében.
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Or. en

Indokolás

If there are several methods available for treating a certain disease or injury, the patient 
should have the right to reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried 
and tested by international medical science, even if they are not offered in the patient’s home 
Member State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits 
their individual condition. Additionally, Member States and the Commission should work 
together to put in place some mechanisms to pay healthcare providers directly and thus avoid 
the need for patients to advance funds.

Módosítás 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek
megfelelően a biztosítás helye szerinti 
tagállam biztosítja, hogy a másik 
tagállamba egészségügyi ellátás 
igénybevétele vagy egészségügyi ellátás 
igénybevételének szándéka céljából utazó 
biztosított személyt nem akadályozzák meg 
a másik tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátás igénybevételében, ha a szóban forgó 
ellátás olyan ellátás, amelyről rendelkezik 
a biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya – beleértve az igazgatási 
rendelkezéseket, iránymutatásokat és az 
orvosi szakmákra vonatkozó magatartási 
kódexeket–, 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.
Az adott egészségügyi ellátást csak akkor 
lehet hasonlónak tekinteni, ha ez nem 



PE418.256v01-00 66/107 AM\762980HU.doc

HU

igénybe. sértis az ellátást nyújtó tagállam 
jogszabályait, rendeleteit és az orvosi 
szakmák magatartási kódexeit. Minden 
esetben a biztosítás helye szerinti tagállam 
határozza meg, mely egészségügyi ellátás 
részesül visszatérítésben, tekintet nélkül 
arra, hogy az egészségügyi ellátást hol 
veszik igénybe.

Or. en

Indokolás

Némely esetben a tagállamok nem a nemzeti jogon keresztül szabályozzák az egészségügyi 
szolgáltatásokat, hanem igazgatási rendelkezéseken, iránymutatásokon és az orvosi szakmák 
magatartási kódexein keresztül. Ezek az egészségügyi szakemberek számára kötelező 
érvényűek az adott tagállamban, ezért azonos feltételeknek kell érvényesülni az ellátást nyújtó 
tagállamban is.

Módosítás 386
Maria Berger

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyre a biztosított 
személy jogosult. A biztosítás helye 
szerinti tagállam a biztosított személynek 
visszatéríti azokat a költségeket, amelyeket 
a kötelező társadalombiztosítási rendszer 
fizetett volna, ha a biztosítás helye szerinti

(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 vagy egészségügyi ellátás 
igénybevételének szándéka céljából utazó 
biztosított személyt nem akadályozzák meg 
a másik tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátás igénybevételében, ha a szóban forgó 
ellátás olyan ellátás, amelyről rendelkezik 
a biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyre a biztosított 
személy jogosult. A biztosítás helye 
szerinti tagállam a biztosított személynek 
visszatéríti az ellátás helye szerinti
országban igénybe vett egészszégügyi 
ellátás tényleges költségeit. Ha egy adott 
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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.

betegség vagy sérülés gyógyítására több 
módszer is létezik, a betegnek joga van 
valamennyi olyan gyógymód 
visszatérítésére, amelyet a nemzetközi 
orvostudomány kielégítően tesztelt és 
elismer, még akkor is, ha az nem elérhető 
a beteg biztosításának helye szerinti 
tagállamban. Minden esetben a biztosítás 
helye szerinti tagállam határozza meg, 
mely egészségügyi ellátás részesül 
visszatérítésben, tekintet nélkül arra, hogy 
az egészségügyi ellátást hol veszik 
igénybe.

Or. de

Indokolás

A kezelés helye szerinti tagállam egészségügyi rendszerében alkalmazott pénzügyi alapelvek 
veszélyeztetése elkerülése érdekében a kezelés helye szerinti tagállamban ténylegesen 
felmerült költségeket kell megállapítani.

Módosítás 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyre a biztosított 
személy jogosult. A biztosítás helye 
szerinti tagállam a biztosított személynek 

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyre a biztosított 
személy jogosult. A biztosítás helye 
szerinti tagállam a biztosított személynek 
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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.

visszatéríti az ellátás helye szerinti 
tagállamban a szakma szabályai szerint 
nyújtott ellátás költségeit a megadott 
diagnózis alapján, olyan mértékig, ahogy 
a biztosítás helye szerinti tagállamban 
visszatérítenék az általános, a szakma 
szabályai szerint nyújtott ellátás költségeit. 
Minden esetben a biztosítás helye szerinti 
tagállam határozza meg, mely 
egészségügyi ellátás részesül 
visszatérítésben, tekintet nélkül arra, hogy 
az egészségügyi ellátást hol veszik 
igénybe.

Or. de

Indokolás

A különböző országokban működő egészségügyi szolgáltatásokat jelenleg nem lehet 
összehasonlítani. Annak érdekében, hogy a költségek visszatérítése egyáltalán lehetővé 
váljon az ezen irányelvben javasolt rendszer szerint, a betegnek az ellátás helye szerinti 
tagállamban a szakma szabályai szerint nyújtott, diagnózis-specifikus ellátás költségeit térítik 
vissza. A költségek visszatérítésének mértéke az ellátás azon költségeire korlátozódik, amelyek 
a beteg biztosításának helye szerinti tagállamban a szakma szabályai szerinti, azonos 
diagnózis alapján történő ellátásnál felmerültek volna.

Módosítás 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
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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.

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, hogy a biztosított 
személy esetében mely egészségügyi 
ellátás költségeit fedezik, valamint a 
visszatérítés szintjét és az érintett személy 
által teljesítendő befizetést, tekintet nélkül 
arra, hogy az egészségügyi ellátást hol 
veszik igénybe.

Or. es

Indokolás

A biztosítás helye szerinti tagállam felel nemcsak a fizetett egészségügyi ellátás (6. cikk (1) 
bekezdés utolsó szakasza), hanem az egyes esetekben alkalmazandó visszatérítés szintjének és 
a beteg által teljesítendő befizetésnek a meghatározásáért.

Módosítás 389
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
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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.

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 állami rendszer fizetett volna, 
ha a biztosítás helye szerinti tagállam 
területén vettek volna igénybe azonos vagy 
hasonló egészségügyi ellátást. A betegek a 
kezelési módszerek szerint visszatérítésre 
jogosultak még akkor is, ha e módszerekre 
saját tagállamukban nem jár visszatérítés, 
amennyiben ez a helyzet a fogadó 
tagállamban, és a módszert az 
orvostudomány nemzetközi szinten 
elismeri.

Or. sv

Indokolás

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

Módosítás 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 

(1) (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 vagy egészségügyi ellátás 
igénybevételének szándéka céljából
szándékosan utazó biztosított személyt 
nem akadályozzák meg a másik 
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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.

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.

Or. nl

Módosítás 391
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek a sérelme 
nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam 
biztosítja, hogy a másik tagállamba 
egészségügyi ellátás igénybevétele vagy 
egészségügyi ellátás igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyre a biztosított 
személy jogosult. A biztosítás helye 
szerinti tagállam a biztosított személynek 
visszatéríti azokat a költségeket, amelyeket 
a kötelező társadalombiztosítási rendszer 

(1) (1) Ezen irányelv rendelkezéseinek, 
elsősorban a 7., 8. és 9. cikknek
megfelelően a biztosítás helye szerinti 
tagállam biztosítja, hogy a másik 
tagállamba egészségügyi ellátás (tervezett 
ellátás) igénybevétele vagy egészségügyi 
ellátás (tervezett ellátás) igénybevételének 
szándéka céljából utazó biztosított 
személyt nem akadályozzák meg a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
igénybevételében, ha a szóban forgó ellátás 
olyan ellátás, amelyről rendelkezik a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
jogszabálya, és amelyre a biztosított 
személy jogosult. The Member State of 
affiliation shall reimburse the costs to the 
insured person which would have been 
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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.

paid for by its statutory social security 
system had the same or similar healthcare 
been provided in its territory. Minden 
esetben a biztosítás helye szerinti tagállam 
határozza meg, mely egészségügyi ellátás 
részesül visszatérítésben, tekintet nélkül 
arra, hogy az egészségügyi ellátást hol 
veszik igénybe.

Or. it

Indokolás

Érdemes lenne pontosítani, hogy a fenti cikk a tervezett ellátásra vonatkozik, lévén az a 
külföldre utazás oka. 

Módosítás 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

esetben a biztosítás helye szerinti tagállam 
határozza meg, mely egészségügyi ellátás 
részesül visszatérítésben, tekintet nélkül 
arra, hogy az egészségügyi ellátást hol 
veszik igénybe.

Or. fr

Indokolás

A „hasonló ellátás” fogalma az „azonos” ellátás fogalmával szemben nem pontosan 
meghatározható. A félreértések kiküszöbölése érdekében törölni kell. 

Módosítás 393
Niels Busk

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

visszatérítésben, tekintet nélkül arra, hogy 
az egészségügyi ellátást hol veszik 
igénybe. A biztosítás helye szerinti 
tagállam előre, például utalvány 
formájában is visszatérítheti a 
biztosítottnak a biztosítás helye szerinti 
tagállam által fedezett költségeket.

Or. da

Indokolás

Néhány tagállam egészségügyi szolgáltató rendszere a betegek ingyenes és egyenlő 
hozzáférésének elvén alapszik, és ahhoz, hogy ezen az alapon működhesssen tovább, lehetővé 
kell tenni a betegek költségeinek előzetes kifizetését, hogy először ne a betegeknek kelljen állni 
a költségeket, amelyeket később visszatérít az állam. Ezáltal a betegek egyenlő bánásmódban 
részesülnének attól függetlenül, hogy ki tudnák-e fizetni a költségeket vagy sem.

Módosítás 394
Edite Estrela

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 az 
egészségügyi rendszer típusától függően a 
biztosítás helye szerinti tagállam ezen 
irányelv rendelkezéseivel összhangban 
visszatéríti vagy átvállalja 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, az előző 
bekezdésben előírt rendelkezések 
figyelembevételével (utalási eljárások).

Or. pt
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Módosítás 395
Maria Berger

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségeit a biztosítás 
helye szerinti tagállam teljes egészében
visszatéríti. A tagállamoknak ugyanakkor 
az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 
egyéb költségeket, például a terápiás 
kezelés költségeit is át kell vállalniuk.

Or. de

Módosítás 396
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

visszavonva

Or. es
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Indokolás

visszavonva

Módosítás 397
Marianne Thyssen

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 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.

Or. nl

Módosítás 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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 

(2) A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségeit a biztosítás 
helye szerinti tagállam
társadalombiztosítási rendszere ezen 
irányelv rendelkezéseivel összhangban 
visszatéríti, illetve fizeti meg a költségek 
azon szintjéig, amelyeket akkor térítettek 
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igénybe a biztosítás helye szerinti 
tagállamban, az igénybe vett egészségügyi 
ellátás tényleges költségeinek meghaladása 
nélkül.

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. A 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy más 
kapcsolódó költségeket – mint például a 
szállás- és útiköltségeket – is fedezik.

Or. en

Indokolás

Az adott egészségügyi szolgáltatás rendszerétől függően előfordulhat, hogy nem a tagállam 
köteles visszatéríteni a külföldi egészszégügyi ellátás költségeit, hanem például egy biztosító 
szerv. Ezért ebben az összefüggésben megfelelőbb a biztosítás helye szerinti 
társadalombiztosítási rendszerről beszélni Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a betegek 
számára az egészségügyi ellátás külföldön történő igénybevételét, lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok többek között az utazási és szállásköltségeket is fedezzék.

Módosítás 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségeit a biztosítás 
helye szerinti tagállam
társadalombiztosítási rendszere ezen 
irányelv rendelkezéseivel összhangban 
visszatéríti, illetve fizeti meg 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. A 
tagállamok az útiköltségeket is fedezik.

Or. en
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Indokolás

Az adott egészségügyi szolgáltatás rendszerétől függően előfordulhat, hogy nem a tagállam 
köteles visszatéríteni a külföldi egészszégügyi ellátás költségeit, hanem például egy biztosító 
szerv. Ezért ebben az összefüggésben megfelelőbb a biztosítás helye szerinti 
társadalombiztosítási rendszerről beszélni A külföldi egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételének megkönnyítése érdekében a tagállamoknak az útiköltségeket is fedezniük 
kell.

Módosítás 400
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az „ugyanolyan” vagy „hasonló” egészségügyi ellátás fogalma jogi értelemben homályos, 
ezért törlendő.
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Módosítás 401
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségeit a biztosítás 
helye szerinti tagállam ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban visszatéríti
vagy kifizeti 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.

Or. en

Indokolás

Lásd fent, 6. cikk, (1) bekezdés.

Módosítás 402
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Azonos a (2) bekezdés módosításához adott indokolással, a cikk egységességének biztosítása 
érdekében.

Módosítás 403
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sv

Indokolás

A tagállamoknak jogosultnak kell lenniük arra, hogy megtervezzék saját társadalombiztosítási 
rendszerüket. Az alkalmazott kezelési módszer azonban gyakran az orvosi szakmán belüli 
gyakorlat kérdése, a képzés és a szakterület alapján. Ez nem lehet vezérelv a visszatérítés 
meghatározásában, hanem a beteg esetében elért eredmények függvénye. Ez nem érinti a 
visszatérítés szintjét, egyszerűen nagyobb választási lehetőséget biztosít a betegeknek, ami 
különösen fontos az új vagy ritkább betegségekben szenvedők esetében.
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Módosítás 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségeit a biztosítás 
helye szerinti tagállam ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban visszatéríti a 
költségek azon szintjéig, amelyeket akkor 
térítettek volna vissza, ha azonos vagy 
hasonló egészségügyi ellátást vettek volna 
igénybe a biztosítás helye szerinti 
tagállamban. Amennyiben a biztosítás 
helye szerinti országban nyújtott ellátás 
költsége magasabb, mint a másik 
tagállamban, a biztosítás helye szerinti 
tagállam a különbözetet befizeti a másik 
tagállam szolidaritási alapjába. Ez a 
szolidaritási alap teszi lehetővé az olcsóbb 
ellátást nyújtó országokból származó 
betegek drágább ellátást nyújtó 
országokban kapott ellátásának teljes 
fedezését.

Or. da

Indokolás

Szükség van egy olyan rendszer bevezetésére, amely jobb lehetőségeket biztosít a szegényebb 
tagállamok állampolgárainak a gazdagabb tagállamokban nyújtott ellátás igénybe vételére.
Ennek hiányában az irányelv ezen állampolgárokat hátrányosabb helyzetbe fogja hozni, mint 
a gazdagabb tagállamok állampolgárait, akik sokkal jobban ki fogják tudni használni a 
szegényebb tagállamok egészségügyi szolgáltatásait.
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Módosítás 405
Colm Burke

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségeit a biztosítás 
helye szerinti tagállam ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban visszatéríti a 
költségek azon szintjéig, 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. A tagállamok dönthetnek a 
kapcsolódó költségek, például a terápiás 
kezelés költségeinek fedezése mellett, 
feltéve, hogy a teljes költség nem lépi túl a 
biztosítás helye szerinti tagállamban 
fizetendő összeget.

Or. en

Indokolás

Számos kezelés esetébenelméletileg és gyakorlatilag is lehetetlen meghúzni a határ, hogy hol 
végződik a kezelés és hol kezdődnek az olyan kiegészítő kezelések mint például az 
utógondozás. Ebből logikusan következik, hogy az egész betegség kezelését, nem csupán egy 
eljárást kell fedezni.

Módosítás 406
Evangelia Tzampazi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A biztosítás helye szerinti tagállam a 
nemzeti jogszabályokkal összhangban és a 
költségek megfelelő dokumentációja 
esetén visszatéríti a fogyatékkal élő 
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személyeknek egy másik tagállamban 
nyújtott ellátás igénybe vételekor az egy 
vagy több fogyatékosság miatt felmerülő 
esetleges többletköltségeket.

Or. en

Indokolás

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border healthcare. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for healthcare than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability-related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability-related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
language interpretation and supported decision-making.

Módosítás 407
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A biztosítás helye szerinti 
tagállamban az azonos vagy hasonló 
egészségügyi ellátás esetén visszatérítendő 
költségeket átlátható és nem-standardizált 
módon kell kiszámítani, és a 
számításoknak magukban kell foglalniuk 
annak az ellátásnak az összes költségét, 
amelyet a biztosítás helye szerinti 
tagállamban nyújtottak volna, és nem 
korlátozódhatnak csupán a változó 
költségekre. Amennyiben a biztosítás 
helye szerinti tagállamban decentralizált 
egészségügyi szolgáltató rendszer 
működik, a költségeket a megfelelő 
igazgatási szinten is ki kell számítani.

Or. sv
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Indokolás

Az egészségügyi ellátás költségei számos tagállamban eltérőek, és a jogszabályoknak 
figyelembe kell venniük ezeket az eltéréseket.

Módosítás 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
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 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 
mozgását.

(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 alkalmazna, ha azonos vagy hasonló 
egészségügyi ellátást saját területén 
vennének igénybe, amennyiben azok
objektívek, megkülönböztetéstől mentesek 
és előzetesen ismertek.

Ezen feltételek magukban foglalhatnak 
olyan, néhány tagállamban már fennálló 
korlátozásokat, mint például a nem-
szerződéses, vagy a régión kívüli 
szolgáltatók által nyújtott ellátás, 
amennyiben a szükséges ellátást orvosi 
szempontból elfogadható időn belül 
szerződéses vagy a régión belüli 
szolgáltató is biztosítani tudja.

Or. en

Indokolás

A javasolt szöveg nem elég egyértelmű arra nézve, hogy a feltételek mely esetekben 
korlátoznák a szabad mozgást. Néhány tagállamban már léteznek korlátozások a nem-
szerződéses vagy a területükön kvüli egésszégügyi szolgáltatókra vonatkozóan. Ezen 
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korlátozások tiltása a határokon átnyúló egészségügyi ellátás esetében összeegyeztethetetlen 
lenne a Szerződés 152. cikkében meghatározottakkal, miszerint a tagállamok szabadon 
megtervezhetik és kialakíthatják saját egészségügyi rendszerüket.

Módosítás 409
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
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 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 
mozgását.

(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 teheti kötelezővé az 
egészségügyi ellátás igénybevétele és az 
egészségügyi ellátás költségeinek 
visszatérítése érdekében, mint amelyeket 
akkor tenne, ha azonos vagy hasonló 
egészségügyi ellátást vagy árut saját
területén vennének igénybe, illetve 
vásárolnának meg, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák az áruk értékesítésének és a 
szolgáltatásnyújtásnak a szabadságát.

Or. nl

Indokolás

Itt nem a személyek szabad mozgásának kérdéséről van szó (ez az elv a 1408/71/EGK rendelet 
alapja). Itt inkább az áruk értékesítésének és a szolgáltatásnyújtásnak a szabadságáról van 
szó.
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Módosítás 410
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
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 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 
mozgását.

(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 – mind 
helyi, mind pedig nemzeti és regionális 
szinten – az egészségügyi ellátás 
igénybevétele és az egészségügyi ellátás 
költségeinek átvállalása érdekében, mint 
amelyeket akkor tenne, ha ezt az
egészségügyi ellátást területén vennének 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek, szolgáltatások 
és áruk szabad mozgását. Ez tartalmazhat 
egy arra irányuló követelményt, hogy egy, 
a biztosítás helye szerinti tagállam 
kötelező társadalombiztosítási rendszere 
számára szolgáltatásokat nyújtó 
egészségügyi szakember értékelje a 
biztosított személyt e feltételek, 
kritériumok vagy formalitások 
alkalmazása céljából.

Or. en

Indokolás

Az „ugyanolyan” vagy „hasonló” egészségügyi ellátás fogalma jogi értelemben homályos, 
ezért törlendő. Az új szöveg célja, hogy biztosítsa, hogy egy egészségügyi szakember felmérje 
a betegek állapotát, mielőtt más tagállam ellátását igénybe kívánnák venni. 
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Módosítás 411
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
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 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 
mozgását.

(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 – mind 
helyi, mind pedig nemzeti és regionális 
szinten – az egészségügyi ellátás 
igénybevétele és az egészségügyi ellátás 
költségeinek átvállalása érdekében, mint 
amelyeket akkor tenne, ha ezt az
egészségügyi ellátást területén vennének 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek, szolgáltatások 
és áruk szabad mozgását. Ez tartalmazhat 
egy olyan követelményt, miszerint a 
biztosított személyt meg kell vizsgálni egy 
másik tagállam egészségügyi 
szolgáltatójához való utalás céljából. 

Or. en

Módosítás 412
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
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 

(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 
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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 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 
mozgását.

formalitásokat teszi kötelezővé az 
egészségügyi ellátás igénybevétele és az 
egészségügyi ellátás költségeinek 
visszatérítése érdekében, mint amelyeket 
akkor tenne, ha azonos egészségügyi 
ellátást területén vennének igénybe, 
amennyiben azok megkülönböztetéstől 
mentesek és nem akadályozzák a 
személyek szabad mozgását.

Or. fr

Indokolás

Ezen bekezdés rendelkezéseit meg kell erősíteni a betegek közti bármiféle megkülönböztetés 
elkerülése érdekében.

Azonos  a (2) bekezdés módosításához adott indokolással, a cikk egységességének biztosítása 
érdekében.

Módosítás 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
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 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 

(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 – beleértve az orvosi 
szakmák magatartási kódexeit – 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 igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek.
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mozgását.

Or. en

Indokolás

Némely esetben a tagállamok nem a nemzeti jogon keresztül szabályozzák az egészségügyi 
szolgáltatásokat, hanem igazgatási rendelkezéseken, iránymutatásokon és az orvosi szakmák 
magatartási kódexein keresztül. Ezek az egészségügyi szakemberek számára kötelező 
érvényűek az adott tagállamban, ezért azonos feltételeknek kell érvényesülni az ellátást nyújtó 
tagállamban is. A (3) bekezdés utolsó része félrevezető, hiszen a személyek szabad mozgása 
nem vonja maga után azon egészségügyi szolgáltatások költségeinek visszatérítését, amelyeket 
a származás szerinti tagállabanvalamely oknál fogva nem térítenek vissza. 

Módosítás 414
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat
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 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 
mozgását.

(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 ezt az egészségügyi ellátást 
területén vennének igénybe, amennyiben 
azok megkülönböztetéstől mentesek és 
nem akadályozzák a személyek szabad 
mozgását. Ez tartalmazhat egy arra 
irányuló követelményt, hogy egy, a 
biztosítás helye szerinti tagállam kötelező 
társadalombiztosítási rendszere számára 
szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi 
szakember értékelje a biztosított személyt e 
feltételek, kritériumok vagy formalitások 
alkalmazása céljából.
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Or. en

Indokolás

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested that the wording “the same or similar” be deleted.

In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health 
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be an extension of the range of entitlements from the system of the Member 
State of affiliation.

Módosítás 415
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
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 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 
mozgását.

(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 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek, áruk és 
szolgáltatások szabad mozgását.

Or. sv

Indokolás

A Bíróság vonatkozó esetjoga az áruk és szolgáltatások szabad mozgásán alapul. Ezért ezt a 
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két alapelvet be kell illeszteni.

Módosítás 416
Miroslav Mikolášik

Irányelvre irányuló javaslat
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 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 
mozgását.

(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 
igénybe, amennyiben azok 
megkülönböztetéstől mentesek és nem 
akadályozzák a személyek szabad 
mozgását. Ezen irányelv nem sérti a 
nemzeti jogszabályokat és a reprodukciós 
kezelésre vonatkozó rendeleteket.

Or. en

Indokolás

A reprodukciós kezelésekre vonatkozó nemzeti jogszabályokat nem érintheti az irányelv.

Módosítás 417
Kartika Tamara Liotard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
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nemzeti egészségügyi rendszereik vagy a 
kötelező társadalombiztosítási rendszereik 
szerződő partnereiként működő orvosok 
vagy szolgáltatók számára tilos más 
tagállamból származó betegeket 
magánúton kezelni vagy tőlük előre 
készpénz-kifizetést követelni mindazon 
esetekben, amikor a beteg bizonyítani 
tudja a biztosítás helye szerinti tagállam 
kötelező társadalombiztosítási rendszere 
szerinti biztosított személyként meglévő 
jogállását az európai egészségbiztosítási 
kártya és az E-112 formanyomtatvány 
révén.

Or. en

Indokolás

The Commission proposal on the reimbursement of healthcare costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healthcare services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients' rights in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Módosítás 418
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az irányelv nem kötelezi a 
tagállamok egészségügyi szolgáltatóit 
arra, hogy egy másik tagállamban 
biztosított személynek nyújtsanak 
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egészségügyi ellátást vagy helyezzék 
előbbre az ilyen beteg ellátását, 
amennyiben az hasonló egészségügyi 
igénnyel rendelkező, a kezelés helye 
szerinti tagállamban biztosított személy 
rovására történne. 

Or. en

Indokolás

Szükség lehet arra, hogy a tagállamok amolyan „biztonsági szelepként” működő ideiglenes 
mechanizmusokat vezessenek be a hirtelen megugró tengerentúli igények esetében a 
betegbeáramlás kezelésére. Ez csupán a tervezett egészségügyi ellátásra vonatkozik; azon 
ellátásokra vonatkozóan, amelyek egy másik országban való tartózkodáskor válnak 
szükségessé, már rendelkezik az 1408/71 rendelet, és azokat ez a változás nem érinti.

Módosítás 419
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
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) Ezen bekezdés rendelkezéseinek 
alkalmazásában a tagállamok 
mechanizmust vezetnek be azon költségek
kiszámítására, melyeket a kötelező
társadalombiztosítás átvállal a másik 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásért. Ennek a mechanizmusnak 
objektív, megkülönböztetéstől mentes, 
előzetesen ismert kritériumokon kell 
alapulnia.

Or. en
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Módosítás 420
Maria Berger

Irányelvre irányuló javaslat
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.

Or. de

Módosítás 421
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
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, 

(4) A tagállamok mechanizmust vezetnek 
be azon költségek visszatérítésére, 
melyeket a kötelező állami 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 
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ha a biztosítás helye szerinti tagállamban 
nyújtottak volna azonos vagy hasonló 
egészségügyi ellátást.

biztosítás helye szerinti tagállamban 
nyújtottak volna azonos vagy hasonló 
egészségügyi ellátást.

Or. sv

Indokolás

Az egészségügyi ellátási rendszer több tagállamban a természetbeni juttatási modell alapján 
működik, és ezért általában nem térítik vissza az egészségügyi ellátás költségeit a 
társadalombiztosítási rendszeren keresztül. Ezért semlegesebb megfogalmazást kell 
alkalmazni, figyelembe véve a tagállamok eltérő rendszereit.Lásd az (1) bekezdés megfelelő 
módosításait.

Módosítás 422
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
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
megfelel annak az összegnek, amelyet
akkor térítettek volna vissza, ha azonos, 
vagy hasonló egészségügyi ellátást vettek 
volna igénybe a biztosítás helye szerinti 
tagállamban, az igénybe vett ellátás 
tényleges költségeinek meghaladása 
nélkül.

Or. hu
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Indokolás

Álláspontunk szerint a 6. cikk (4) bekezdése második mondatának második fele, amely a 
belföldi költségmérték szerinti visszatérítést teszi kivétel nélküli főszabállyá, ellentmond a 6. 
cikk (2) bekezdésében szereplő, az Európai Bíróság esetjoga alapján megfogalmazott azon 
kitételnek, amely alapján a visszatérítés mértéke nem haladhatja meg az igénybe vett ellátások 
tényleges költségét.

Módosítás 423
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
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 egészségügyi 
ellátást, a (2) bekezdés rendelkezéseivel 
összhangban.

Or. fr

Indokolás

Azonos a (2) bekezdés módosításához adott indokolással, a cikk egységességének biztosítása 
érdekében. Ismét meg kell határozni, hogy a visszatérítés összege nem lépheti túl az igénybe 
vett egészségügyi ellátás költségeit.



AM\762980HU.doc 97/107 PE418.256v01-00

HU

Módosítás 424
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ellátást nyújtó tagállam olyan 
rendszert működtet, amely lehetővé teszi, 
hogy az ellátás tényleges költségeit 
felszámítsák azoknál a betegeknél, akik 
nem az adott tagállam 
társadalombiztosítójánál biztosítottak. 

Or. nl

Indokolás

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Módosítás 425
Frieda Brepoels

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A betegeknek hozzáférést kell bizosítani az egészségügyi dokumentációjukhoz, különösen 
abban az esetben, ha a beteg a külföldön kapott ellátás után  utókezelést szeretne igénybe 
venni a saját országában. Az orvosi dokumentációt a beteget ellátó egészségügyi 
szakembernek kell kiállítania a biztosítás helye szerinti ország rendelkezéseinek és 
feltételeinek megfelelően.

Módosítás 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A betegeknek hozzáférést kell biztosítani az egészségügyi dokumentációhoz, azonban az 
egészségügyi szolgáltató a hozzáférést a biztosítás helye szerinti tagállam feltételeinek 
megfelelően adhatja meg.
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Módosítás 427
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A megfelelő forrásokat rendelkezésre 
kell bocsátani annak érdekében, hogy egy 
másik tagállamban balesetet szenvedett 
vagy sürgősségi beavatkozásra szoruló 
európai polgárok magas színvonalú 
sürgősségi orvosi ellátásban 
részesüljenek.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 428
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

Az együttműködés nem korlátozódhat a balesetekre, annak ki kell terjednie a sürgős orvosi 
ellátást igénylő esetekre.
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Módosítás 429
Kathy Sinnott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Külön rendelkezéseket kell hozni a 
baleset vagy egyéb tömegeket érintő 
szükséghelyzet áldozataivá vált uniós 
polgárok sürgősségi orvosi ellátásra 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

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

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

Módosítás 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 8. és a 9. cikk rendelkezéseire 
figyelemmel a biztosítás helye szerinti 
tagállam a másik tagállamban igénybe 
vett egészségügyi ellátás költségeinek 
visszatérítését nem teszi előzetes 
engedélyezéstől függővé.

Or. es
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Indokolás

A cél az esetjognak való megfelelés, ami azt kívánja, hogy a polgárok szabad mozgását ne 
korlátozzák, nevezetesen annak az elvnek az alkalmazásával, hogy nem szükséges előzetes 
engedélyezés, valamint a 8. cikk szerint biztosított kórházi ellátással kapcsolatos előzetes 
bejelentkezés.

Módosítás 431
Frieda Brepoels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ellátás helye szerinti tagállam nem 
kötelezhető más tagállamokból érkező 
betegek fogadására vagy előnyben 
részesítésére, amennyiben az a hasonló 
ellátást igénylő, az ellátás helye szerinti 
tagállamban biztosított betegek rovására 
történne, akik ennek következtében 
várólistára kerülhetnének. 

Or. nl

Indokolás

Jelenleg Belgiumba viszonylag nagyarányú a betegek beáramlása. Ezért komoly aggodalmak 
merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a határokon átnyúló egészségügyi ellátás mértékének 
növekedése következtében a Belgiumi biztosítással rendelkező betegek várólistára kerülnek.
Ezt a problémát érinti a 12. preambulumbekezdés, azonban a jelentés operatív része nem 
tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, miközben a túlzott betegkiáramlás problémájának 
kezelésére vonatkozó intézkedéseket javasol. A módosítás célja a betegek nagyarányú 
beáramlásából adódó problémák megoldása.
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Módosítás 432
Claude Turmes, Margrete Auken

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E fejezet rendelkezései nem érintik az 
előre tervezett egészségügyi ellátásra 
vonatkozó, határokon átnyúló szerződéses 
rendelkezések megkötését.

Or. en

Indokolás

Fontos egyértelművé tenni, hogy ezek a rendelkezések nem akadályozzák meg az előre 
tervezett egészségügyi ellátásra vonatkozó, határokon átnyúló szerződéses rendelkezések 
megkötését. Ez esetben a szerződő felek döntenek arról, hogy követik-e a szociális biztonsági 
koordináció szabályai, vagy hogy a szerződő felek közötti tárgyalásokon keresztül 
megállapított egyedi szabályokat és díjakat alkalmaznak-e.

Módosítás 433
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ellátás helye szerinti tagállamnak 
az ellátásból fakadó összes tényleges 
költségét (teljes költséget) vissza kell 
téríteni.

Or. en

Indokolás

A 6. cikk új, (5a) bekezdés betoldása az ellátást nyújtó tagállam egészségügyi rendszerének 
pénzügyi stabilitásához és szolgáltatásaihoz járul hozzá azáltal, hogy biztosítja az ellátás 
helye szerinti tagállam összes felmerült költségeinek visszatérítését. Amennyiben a 
visszatérített összeg kevesebb, mint az ellátás tényleges költsége, a betegnek esetlegesen ki 
kell fizetnie az ellátás költségének egy részét.
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Módosítás 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7 cikk törölve

Nem kórházi ellátás

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.

Or. es

Indokolás

Összhangban kell állnia az új 6. cikk (5a) bekezdés beillesztését célzó módosítással.

Módosítás 435
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7 cikk törölve

Nem kórházi ellátás

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 
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rendszere fizette volna.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás elismeri, hogy az előzetes engedélyezési rendszerek hasznosak a betegek 
szempontjából a tekintetben, hogy egyértelmű választ adnak számukra többek között olyan 
kérdésekben, hogy milyen visszatérítésre lesznek jogosultak és mely költségeket kell maguknak 
viselniük, továbbá az adott esetben szükséges utókezelésekre vonatkozó rendelkezésekkel és 
azzal kapcsolatban, hogy mi történik, ha valami probléma merül fel. Ezek a megfontolások 
egyformán vonatkoznak a kórházakban és másutt nyújtott ellátásokra, csakúgy, mint az 
egészségügyi rendszereket működtető szereplők számára a szolgáltatások megtervezésének és 
a pénzügyi források kezelésének szükségességével kapcsolatos kérdések.

Módosítás 436
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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.

Or. nl

Indokolás

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos áruk (például orvostechnikai eszközök) beszerzése a 
Decker-ítélet tárgya volt (az ügyben érintett eszköz a szemüveg volt), ezért bele kell foglalni a 
Kohll- és Decker-ítéletek jogszabályba iktatására irányuló irányelvbe is.
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Módosítás 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A biztosítás helye szerinti tagállam a más 
tagállamban igénybe vett nem kórházi 
ellátás költségeinek visszatérítését nem 
köti előzetes engedély feltételéhez.

Egy más tagállamban nem kórházi 
ellátásban részesülő betegek kötelesek az 
ellátás céljából történő elutazás előtt 
értesíteni az adott ellátásról a biztosítás 
helye szerinti tagállamot. Arról is 
kötelesek nyilatkozni, hogy megkapták az 
ellátásra vonatkozó tájékoztatást ezen 
irányelv 10. cikkének megfelelően.
Amennyiben nem küldik el ezt a 
nyilatkozatot a más tagállamban igénybe 
vett ellátásról szóló értesítéssel együtt, a 
biztosítás helye szerinti tagállam 
társadalmobiztosítójának meg kell 
győződnie róla, hogy a betegek tettek-e 
lépéseket annak érdekében, hogy 
elutazásuk előtt beszerezzék a más 
országban igénybe veendő nem kórházi 
ellátásra vonatkozó összes szükséges 
információt.

Or. fr

Indokolás

Azonos a 29. preambulumbekezdéshez adott indokolással.
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Módosítás 438
Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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. Amennyiben a 
biztosítás helye szerinti tagállamban 
nemzeti jogszabály az egészségügyi 
szolgáltatás finanszírozását ahhoz köti, 
hogy a biztosítási jogviszonyban álló beteg 
az egészségügyi szolgáltatást 
közfinanszírozott egészségügyi 
szolgáltatónál vegye igénybe, akkor a 
biztosítás helye szerinti tagállam csak az 
ellátás helye szerinti tagállamban nyújtott 
azon ellátás költségeit köteles megtéríteni, 
amely ellátást a beteg az ellátás helye 
szerinti tagállamban biztosított 
személyekkel azonos feltételekkel vett 
igénybe.

Or. hu

Indokolás

Amennyiben az ellátás helye szerinti tagállamban a nem közfinanszírozott, tehát az 
egészségbiztosítási rendszeren kívüli szolgáltatónál igénybe vett ellátást a biztosítás helye 
szerinti tagállam biztosítója köteles megtéríteni, akkor a beteg a biztosítás helye szerinti 
tagállamban nem kaphat visszatérítést a nem közfinanszírozott szolgáltatónál igénybe vett 
ellátásért, azonban ha másik tagállamban veszi igénybe az ellátást, akkor a biztosítás helye 
szerinti tagállam már köteles lesz azt megtéríteni.  Amennyiben azonban a beteg egy más 
tagállamban veszi igénybe az ellátást, a biztosítás helye szerinti tagállam köteles 
visszatéríteni az ellátás költségét.
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Módosítás 439
Kathy Sinnott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem kórházi ellátás magában foglalja 
azon alternatív kezelési módokat is, 
amelyek engedélyezve vannak a biztosítás 
helye szerinti tagállamban. 

Or. en

Indokolás

Amennyiben a biztosítás helye szerinti tagállam államilag finanszírozott alternatív 
gyógyászati kezeléseket is lehetővé tesz, mint például a gyógynövényes és homeopátiás 
kezelés, a csontgyógyászat, a hátgerincmasszázs, stb., ezen irányelvnek lehetővé kell tenni a 
beteg megfelelően képzett orvos által más országban végzett kezelése költségeinek 
visszatérítését.
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