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Módosítás 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasító javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

Az irányelv a tisztázás helyett még több bizonytalanságot teremt, mivel a 1408/71 és 883/2004 
rendelettel már létrehozott betegjogi rendszer mellett egy járulékos rendszert hoz létre. Az 
irányelv nem a beteg szemszögéből vizsgálja az egészségügyi ellátás minőségét, hanem a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára összpontosít. Emellett nyomást gyakorol a tagállamokat az 
egészségügyi ellátás terén a Szerződés 152. cikke értelmében megillető illetékességre.

Módosítás 43
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasító javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 44
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
-

Elutasító javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. pl

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslatot el kellene utasítani, mert nincs kellőképpen átgondolva, és 
adminisztratív kiadásokat gerjeszt közösségi szinten. Az irányelv EU-szinten történő 
elfogadásának következménye új komitológiai bizottság (a biztonságos, magas színvonalú 
és hatékony határokon átnyúló egészségügyi ellátással foglalkozó bizottság) felállítása, azaz 
új munkakörök létrehozása.

Módosítás 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Indokolás

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza.
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones 
que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían 
constituir el núcleo principal de la propuesta.

Módosítás 46
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

JAVASLAT – AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
IRÁNYELVE a határokon átnyúló
egészségügyi ellátásra vonatkozó 
betegjogok érvényesítéséről

JAVASLAT – AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
IRÁNYELVE a határokon átnyúló
betegmobilitásról és betegjogokról

Or. nl

Indokolás

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues (reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border health care.
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.
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Módosítás 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 152. 
cikkére,

Or. es

Indokolás

A Szerződés 95. cikke nem alkalmazható ezen irányelv elfogadására, mivel nem a belső piac 
létrehozásáról vagy működéséről szól. A 152. cikk jobb jogalapot szolgáltatna, annak ellenére 
is, hogy kifejezetten kimondja: a Közösségnek a közegészség terén való fellépése során 
maradéktalanul tiszteletben kell tartania a tagállamok jogosultságait az egészségügyi 
szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezése és nyújtása tekintetében.

Módosítás 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 16. és 152.
cikkére,

Or. en
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Módosítás 49
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 42., 152. 
és 308. cikkére,

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95., 137. 
és 152. cikkére,

Or. fr

Indokolás

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
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de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.

Módosítás 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. és 152.
cikkére,

Or. en

Indokolás

A 152. cikk értelmében a Közösség intézkedéseket fogadhat el az emberi egészség magas 
szintű védelme érdekében (ahelyett, hogy egyszerűen előmozdítaná azt). Fontos hangsúlyozni, 
hogy egy egészségügyi irányelv nem alapulhat kizárólag a belső piacra vonatkozó 
szabályokra, hanem az emberi egészség magas szintű védelmét is biztosítania kell. 

Módosítás 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. és 152.
cikkére,

Or. en

Indokolás

Az irányelv célja nem csupán a személyek szabad mozgásának biztosítása, hanem elsősorban 
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a magasabb szintű egészségügy megteremtése az Európai Unióban.

Módosítás 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) mivel az állampolgárok szociális 
biztonsághoz fűződő jogai a 137. cikk, és 
különösen annak (1), (2) és (4) bekezdése 
értelmében munkavállalói státuszukból 
erednek, a Bizottságnak tiszteletben kell 
tartania a tagállamok hatáskörét az 
egészségügy területén,

Or. fr

Módosítás 54
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Függetlenül ettől az irányelvtől a 
tagállamok felelőssége marad, hogy saját 
terüeltükön biztonságos, jó minőségű, 
hatékony és mennyiségi szempontból is 
kielégítő egészségügyi ellátást nyújtsanak 
az állampolgárok számára. A 
tagállamoknak nem szabad azzal az 
ürüggyel leépíteniük egészségügyi 
ellátásaikat, hogy azok a többi 
tagállamban is rendelkezésre állnak. 
Továbbá ezen irányelv semmiképpen sem 
járhat olyan következménnyel, amely a 
betegeket arra ösztönözné, hogy más 
tagállamban vegyenek igénybe 
egészségügyi szolgáltatásokat.
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Or. nl

Indokolás

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

Módosítás 55
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a Szerződés 95. cikke mint 
jogalap alkalmazásának feltételei 
teljesülnek, a közösségi jogalkotás akkor 
is erre a jogalapra támaszkodik, ha a 
közegészség védelme döntő tényező a 
meghozott döntésekben, ebben a 
tekintetben a Szerződés 95. cikkének (3) 
bekezdése kifejezetten előírja, hogy a 
harmonizáció során biztosítani kell az 
emberi egészség védelmének magas 
szintjét, különös figyelemmel a 
tudományos tényeken alapuló új 
fejleményekre.

törölve

Or. sv

Indokolás

Az egészségügy eltér a többi szolgáltatástól és árucikktől, ezért ezen irányelv jogalapjául a 
Szerződés 95. cikke helyett a 152. cikket kell megjelölni.
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Módosítás 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a Szerződés 95. cikke mint 
jogalap alkalmazásának feltételei 
teljesülnek, a közösségi jogalkotás akkor 
is erre a jogalapra támaszkodik, ha a 
közegészség védelme döntő tényező a 
meghozott döntésekben, ebben a 
tekintetben a Szerződés 95. cikkének (3) 
bekezdése kifejezetten előírja, hogy a 
harmonizáció során biztosítani kell az 
emberi egészség védelmének magas 
szintjét, különös figyelemmel a 
tudományos tényeken alapuló új 
fejleményekre.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés a kettős jogalapot meghatározó módosítás miatt felesleges.

Módosítás 57
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a Szerződés 95. cikke mint 
jogalap alkalmazásának feltételei 
teljesülnek, a közösségi jogalkotás akkor is 
erre a jogalapra támaszkodik, ha a
közegészség védelme döntő tényező a 
meghozott döntésekben, ebben a 
tekintetben a Szerződés 95. cikkének (3) 
bekezdése kifejezetten előírja, hogy a 
harmonizáció során biztosítani kell az 
emberi egészség védelmének magas 

(2) Mivel a Szerződés 95. cikke, mint 
jogalap alkalmazásának feltételei nem
teljesülnek, a közösségi jogalkotás a
szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló 883/2004/EK 
rendeletével azonos jogalapra 
támaszkodik, valamint a Szerződés 152. 
cikkét is figyelembe kell vennie.
Biztosítani kell az emberi egészség 
védelmének magas szintjét, különös 
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szintjét, különös figyelemmel a 
tudományos tényeken alapuló új 
fejleményekre.

figyelemmel a tudományos tényeken 
alapuló új fejleményekre

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 58
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a Szerződés 95. cikke mint 
jogalap alkalmazásának feltételei 
teljesülnek, a közösségi jogalkotás akkor is 
erre a jogalapra támaszkodik, ha a 
közegészség védelme döntő tényező a 
meghozott döntésekben, ebben a 
tekintetben a Szerződés 95. cikkének (3) 
bekezdése kifejezetten előírja, hogy a 
harmonizáció során biztosítani kell az 
emberi egészség védelmének magas 
szintjét, különös figyelemmel a 
tudományos tényeken alapuló új 
fejleményekre.

(2) Mivel a Szerződés 95. cikke, mint 
jogalap alkalmazásának feltételei 
teljesülnek, a közösségi jogalkotás akkor is 
erre a jogalapra támaszkodik, ha a 
közegészség védelme döntő tényező a 
meghozott döntésekben, ebben a 
tekintetben a Szerződés 95. cikkének (3) 
bekezdése kifejezetten előírja, hogy a 
harmonizáció során biztosítani kell az 
emberi egészség védelmének magas 
szintjét.

Or. fr

Indokolás

Az utolsó mellékmondat nem indokolt, mivel ezen irányelv a beteg biztosításának helye 
szerinti tagállamtól eltérő tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, 
az azzal kapcsolatos költségek kifizetése és visszatérítése feltételeire vonatkozik. 
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Módosítás 59
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
Európai Unió alapjogi chartájában elismert 
alapvető jogokat és általános törvényi 
elveket. Az egészségügyi ellátás és orvosi 
kezelés a nemzeti jogszabályokban és 
gyakorlatban rögzített feltételek melletti 
igénybevételének joga az Európai Unió 
alapjogi chartájának 35. cikke, 34. 
cikkének (1) és (2) bekezdése által elismert 
alapvető jog.  Az irányelv végrehajtása és 
alkalmazása során a törvény általános 
elveivel – melyeket a charta 7., 8., 20., 21. 
és 47. cikkeiben erősít meg – összhangban 
tiszteletben kell tartani a magánélethez és 
családi élethez való jogot, a személyes 
adatok védelmének jogát, a törvény előtti 
egyenlőség jogát és a megkülönböztetés 
tilalmának jogát, valamint a hatékony 
jogorvoslathoz és a méltányos bírósági 
eljáráshoz való jogot.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikke kimondja, hogy az Unió politikáinak 
meghatározásakor és végrehajtásakor követendő cél a magas szintű egészségvédelem, 
valamint az egészségügyi ellátásnak a nemzeti jogszabályokban és gyakorlatban rögzített 
feltételek melletti igénybevételéhez való jog érvényesülése. A közösségi és nemzeti 
jogszabályokkal összhangban a 34. cikk több esetben elismeri és tiszteletben tartja a 
társadalombiztosításhoz és a szociális szolgáltatásokhoz való jogot, beleértve a betegség 
esetét. 
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Módosítás 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.
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Módosítás 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Amint azt a Bizottság is hangsúlyozza, az egészségügyi rendszerek szerepe természetesen 
létfontosságú. Ezt a létfontosságú szerepet hangsúlyozni is kell, kiemelve általános érdekű 
jellegüket és feladataik sajátos természetét is.

Módosítás 62
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egészségügyi ellátás minden típusa 
– ahogyan azt az Európai Bíróság is 
számos alkalommal megerősítette – a 
szolgáltatások sajátos jellege ellenére a 
Szerződés hatálya alá tartozik.

(5) A határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás minden típusa – ahogyan azt az 
Európai Bíróság is számos alkalommal 
megerősítette – a szolgáltatások sajátos 
jellege ellenére a Szerződés hatálya alá 
tartozik.

Or. nl
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Indokolás

Az Európai Bíróság megerősítette, hogy a Szerződést csak a határon átnyúló orvosi 
ellátás/egészségügyi szolgáltatások esetében kell alkalmazni. A Bíróság a Watt-ügyben (C-
372/04) például a tárgyhoz nem tartozónak találta, hogy a Brit Nemzeti Egészségügyi 
Szolgálat ingyenes egészségügyi ellátást nyújtó, teljes mértékben közpénzből finanszírozott 
állami szervezet. Ami viszont mérvadó, hogy Watts asszony és egy francia kórház között egy 
ügylet jött létre, amely során Watts asszony fizetett az ellátásért, és így a Szerződésben 
meghatározott módon szolgáltatást vett igénybe.

Módosítás 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egészségügyi ellátás minden típusa 
– ahogyan azt az Európai Bíróság is 
számos alkalommal megerősítette – a 
szolgáltatások sajátos jellege ellenére a 
Szerződés hatálya alá tartozik.

(5) Az egészségügyi ellátás minden típusa 
– ahogyan azt az Európai Bíróság is 
számos alkalommal megerősítette – a 
szolgáltatások sajátos jellege ellenére a 
Szerződés hatálya alá tartozik. Különösen 
érvényes, hogy a szolidaritás és a 
viszonosság elvei értelmében minden 
európai polgárnak meg kell adni a 
sürgősségi ellátást, ha európai 
egészségbiztosítási kártyával rendelkezik –
bármely államban tartózkodik is éppen a 
beteg, és függetlenül azoktól a pénzügyi 
következményektől, amelyeket a kezelés 
maga után vonhat a szolgáltatást nyújtó 
kórház, illetve a kórházért felelős ország 
vagy helyi hatóság számára. A 
kölcsönösség elvével összhangban a 
szolgáltatásokat az a tagállam fizeti, 
amelynek területén a sürgősségi kezelést 
elvégezték, és a költségeket utólag téríti 
meg maradéktalanul az a tagállam, ahol a 
beteg a társadalombiztosítási rendszer 
tagja.

Or. it
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Indokolás

Ezen irányelvnek is lehetővé kell tennie, hogy az európai egészségbiztosítási kártya előnyei 
érvényesülhessenek, továbbá a beteg aktuális tartózkodási helytől függetlenül meg kell 
erősítenie a sürgősségi kezeléshez való jogát anélkül, hogy azt anyagi helyzete vagy a 
biztosítás helye szerinti tagállam alapján megtagadnák tőle. 

Módosítás 64
Adamos Adamou

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egészségügyi ellátás minden típusa 
– ahogyan azt az Európai Bíróság is 
számos alkalommal megerősítette – a 
szolgáltatások sajátos jellege ellenére a 
Szerződés hatálya alá tartozik.

(5) Az egészségügyi ellátás minden típusa 
– ahogyan azt az Európai Bíróság is 
számos alkalommal megerősítette – a 
szolgáltatások sajátos jellege ellenére a 
Szerződés hatálya alá tartozik. Az EK-
Szerződés 152. cikke szerint a 
közegészségügy terén a Közösség csak 
másodlagos hatáskörrel rendelkezik, ez a 
terület ugyanis a tagállamok hatáskörébe 
tartozik, amelyek megállapodásokat 
köthetnek egymás között, ideértve azokat a 
megállapodásokat is, amelyek tárgya a 
határokon átnyúló betegellátás.

Or. el

Indokolás

Az EK-Szerződés 152. cikke szerint egyedül a tagállamok felelőssége az egészségügyi 
rendszereik megszervezésével és anyagi eszközökkel való ellátásával kapcsolatos határozatok 
meghozatala, valamint annak eldöntése, hogy mit kell kórházi kezelésnek tekinteni. 
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Módosítás 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A jelen irányelv tiszteletben tartja és 
nem sérti az egyes tagállamok azon jogát, 
amely szerint meghatározhatják, hogy 
milyen típusú egészségügyi rendszert 
tartanak megfelelőnek. A jelen irányelv 
rendelkezéseit nem lehet olyan módon 
értelmezni, hogy azok aláássák a 
tagállamok alapvető etikai döntéseit, 
különösen az emberi lények élethez való 
jogának védelme tekintetében.

Or. en

Indokolás

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Módosítás 66
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Egyes, a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátással kapcsolatos 
kérdésekkel – különösen az ellátásban 
részesülő beteg tagállamától különböző 
tagállamban nyújtott egészségügyi 

törölve
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szolgáltatás visszatérítésével kapcsolatban 
– már foglalkozott az Európai Bíróság. 
Mivel az egészségügyi ellátás nem tartozik 
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. 
december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá, 
az Európai Bíróság által esetjogi alapon 
kidolgozott elvek általánosabb és 
hatékony alkalmazása érdekében ezeket a 
kérdéseket specifikus közösségi jogi 
eszköz segítségével kell megvizsgálni.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi ellátás jó okkal nem tartozik a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv hatálya alá, mivel nincs köze a belső piaci szabályozáshoz. Nincs 
szükség arra, hogy a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokról szóló irányelvre 
irányuló jelenlegi külön javaslatban még egyszer felvessék ugyanazokat a kérdéseket (a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatás árának visszatérítése, a kórházi kezelés 
definíciója stb.) amelyek már szerepelnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv 
tervezetében. Az Európai Bíróság joggyakorlatán alapuló esetjog alkalmazása kizárólag a 
tagállamok felelőssége. Ezzel kapcsolatban sincs szükség tehát további intézkedésekre.

Módosítás 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az irányelv célja, hogy szabályokat 
állapítson meg a valamely más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás költségeinek visszatérítésére 
vonatkozóan azon betegek számára, akik 
egészségügyi kezelés igénybe vétele 
céljából más tagállamba utaznak,  
valamint hogy lehetővé tegye a tagállamok 
közötti együttműködést az egészségügyi
technológia értékelése, a 
referenciaközpontok és az e-egészségügy 
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szolgáltatások szervezését és nyújtását, 
valamint az egészségügyi ellátást, orvosi 
ellátást és a a betegséggel kapcsolatos 
szociális biztonsági ellátásokat.

terén, teljes mértékben tiszteletben tartva 
az egészségügyi szolgáltatások 
megszervezésével és nyújtásával 
kapcsolatos nemzeti hatásköröket, az 
egyetemes hozzáférés, a szolidaritás, a 
megfizethetőség, az egyenlő területi 
elérhetőség és a demokratikus ellenőrzés 
elveivel összhangban. Az irányelv teljes 
mértékben tiszteletben tartja a 
tagállamoknak az egészségügyi ellátás
tekintetében meglévő, Szerződés szerinti
hatáskörét, beleértve azt is, hogy 
meghatározzák az egészségüggyel 
kapcsolatos szociális biztonsági 
ellátásokat, az egészségügyi szolgáltatások 
szervezését és nyújtását, valamint az 
egészségügyi ellátást, orvosi ellátást és a 
betegséggel kapcsolatos szociális 
biztonsági ellátásokat.

Or. en

Módosítás 68
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az irányelv célja a Közösségben a
határokon átnyúló, biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony egészségügyi 
ellátás tekintetében az 1408/71 
rendeletnek és a helyébe lépő 883/2004 
rendeletnek a kiegészítése, a 
betegmobilitás keretében a betegek jogai 
alkalmazásának, valamint a magas szintű
egészségvédelemnek a biztosítása, 
tiszteletben tartva a tagállamok arra 
irányuló hatáskörét, hogy meghatározzák 
az egészségüggyel kapcsolatos szociális 
biztonsági ellátásokat, az egészségügyi 
szolgáltatások szervezését és nyújtását, 
valamint az egészségügyi ellátást, orvosi 
ellátást és a betegséggel kapcsolatos 
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szociális biztonsági ellátásokat.

Or. en

Indokolás

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
especially as regards the application of patients' rights´. The regulation on the coordination 
of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
ensuring the application of patients' rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.

Módosítás 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az irányelv célja a határokon átnyúló, 
biztonságos, magas színvonalú és hatékony 
egészségügyi ellátás általános keretének 
létrehozása a Közösségben, a
betegmobilitással, valamint a magas szintű 
egészségvédelem biztosításával 
összefüggésben, tiszteletben tartva a 
tagállamok arra irányuló hatáskörét, hogy 
meghatározzák az egészségüggyel 
kapcsolatos szociális biztonsági 
ellátásokat, az egészségügyi szolgáltatások 
szervezését és nyújtását, valamint az 
egészségügyi ellátást, orvosi ellátást és a a 
betegséggel kapcsolatos szociális 
biztonsági ellátásokat.

Or. en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat csak a betegmobilitásra alkalmazandó, a szolgáltatók szabad 
mozgására nem.
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Módosítás 70
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az irányelv célja a határokon átnyúló, 
biztonságos, magas színvonalú és hatékony 
egészségügyi ellátás általános keretének 
létrehozása a Közösségben, a
betegmobilitással, valamint a magas szintű 
egészségvédelem biztosításával 
összefüggésben, tiszteletben tartva a 
tagállamok arra irányuló hatáskörét, hogy 
meghatározzák az egészségüggyel 
kapcsolatos szociális biztonsági 
ellátásokat, az egészségügyi szolgáltatások 
szervezését és nyújtását, valamint az 
egészségügyi ellátást, orvosi ellátást és a a 
betegséggel kapcsolatos szociális 
biztonsági ellátásokat.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy az irányelv célja nem a szolgáltatás szabad 
mozgásának szabályozása. 

Módosítás 71
Colm Burke

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az irányelv célja a határokon átnyúló, 
biztonságos, magas színvonalú és hatékony 
egészségügyi ellátás általános keretének 
létrehozása a Közösségben, a
betegmobilitás és az egészségügyi ellátás 

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

ellátás szabad nyújtásának, valamint a 
magas szintű egészségvédelemnek a
biztosítása, továbbá a határokon átnyúló 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásának 
megkönnyítése, tiszteletben tartva a 
tagállamok arra irányuló hatáskörét, hogy 
meghatározzák az egészségüggyel 
kapcsolatos szociális biztonsági 
ellátásokat, az egészségügyi szolgáltatások 
szervezését és nyújtását, valamint az 
egészségügyi ellátást, orvosi ellátást és a a 
betegséggel kapcsolatos szociális 
biztonsági ellátásokat.

Or. en

Indokolás

A betegjogoknak a határokon átnyúló egészségügyi ellátásban történő alkalmazásának 
kérdésével foglalkozni szándékozó jogszabálynak bizonyos körülmények között egyértelműen 
el kell ismernie a határokon átnyúló egészségügyi ellátás előnyeit.  Ez különösen a ritka 
betegségekre érvényes, amelyek minőségi kezelésére nem mindig van lehetőség az adott 
tagállam határain belül.

Módosítás 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az irányelv célja a határokon átnyúló, 
biztonságos, magas színvonalú és hatékony 
egészségügyi ellátás általános keretének 
létrehozása a Közösségben, bizonyos 
körülmények között a betegmobilitás és az 
egészségügyi ellátás szabad nyújtásának, 
valamint a magas szintű egészségvédelem
lehetővé tétele, tiszteletben tartva a 
tagállamok arra irányuló hatáskörét, hogy 
meghatározzák az egészségüggyel 
kapcsolatos szociális biztonsági 
ellátásokat, az egészségügyi szolgáltatások 
szervezését és nyújtását, valamint az 



PE418.293v01-00 24/70 AM\763599HU.doc

HU

ellátást és a a betegséggel kapcsolatos 
szociális biztonsági ellátásokat.

egészségügyi ellátást, orvosi ellátást és a a 
betegséggel kapcsolatos szociális 
biztonsági ellátásokat.

Or. fr

Indokolás

A polgárok orvosi kezeléshez fűződő jogát meg kell erősíteni, hogy amennyiben a 
betegmobilitást lehetővé teszik, az bizonyos feltételekhez kötve történjék. A módosítás második 
része visszatér a Szerződések szövegéhez.

Módosítás 73
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de
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Módosítás 74
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Ez az irányelv, amely a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás terén a 
betegjogok érvényesítéséről szól, az 
egészségügyi ellátás minden típusára 
vonatkozik. Amint azt az Európai Bíróság 
megerősítette, sem az egészségügyi ellátás 
különleges jellege, sem pedig szervezeti 
felépítése és finanszírozásának módja nem 
vonja ki a szolgáltatások szabad mozgása 
alapvető elvének hatálya alól. A hosszú 
távú gondozás tekintetében az irányelv 
nem vonatkozik az azon családoknak vagy 
egyéneknek nyújtott segítségre és 
támogatásra, akik hosszú időn keresztül 
különleges ápolásra, támogatásra vagy
gondozásra szorulnak, amennyiben ez 
konkrét szakirányú kezelést vagy 
segítséget igényel, amelyet a szociális 
biztonsági rendszer biztosít. Ez elsősorban 
azokra a tartós gondozási szolgáltatásokra 
terjed ki, amelyeket szükségesnek 
tekintenek ahhoz, hogy az ilyen gondozást 
igénylő személy minél teljesebb és
önállóbb életet élhessen. Ez többek között 
magába foglalja az egészségügyi 
alapellátás terén nyújtott szolgáltatásokat 
(például: fürdetés/zuhanyoztatás, 
öltöztetés/vetkőztetés, étel feldarabolása és 
etetés, segítség a felkelésben és a 
lefekvésben, segítség a járásban/állásban, 
illetve a mellékhelyiségre, vizelet- és 
székletürítés céljából történő eljutásban), 
a háztartási szolgáltatásokat (például: 
mosás, fűtés, mosogatás, főzés, 
bevásárlás, segítség az ügyintézés 
formaságaiban és társadalmi 
eseményeken való részvételen) és az orvosi 
kezeléseket (például: átöltözés, 
fájdalomcsillapítás, gyógyszeradagolás 
stb.). Az irányelv nem terjed ki például a 
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hosszú távú bentlakást nyújtó ápolási 
intézményekre vagy az otthon nyújtott 
segítség szolgáltatásaira. 

Or. de

Indokolás

A javaslat 9. preambulumbekezdésében alapjában véve különleges kivételt kellene tenni a 
tartós gondozási szolgáltatások esetében, mivel jelentős eltérések vannak az egyes tagállamok 
között – nem pusztán a viszonosság alá eső esetek meghatározása terén, hanem különösen a 
(tartós) ápolást igénylő személyek számára nyújtott szolgáltatások megszervezése, 
adminisztrációja és finanszírozása tekintetében is. Az általam javasolt megfogalmazás 
nagyobb jogi egyértelműséget biztosít, és szűkíti a szolgáltatások skáláját.

Módosítás 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Ez az irányelv, amely a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás terén a 
betegjogok érvényesítéséről szól, azokra az
egyéni betegekre vonatkozik, akik a 
biztosítás helye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban vesznek igénybe orvosi 
kezelést, tehát az egészségügyi ellátás 
minden típusára alkalmazható.  A hosszú 
távú gondozás tekintetében az irányelv 
nem vonatkozik az azon családoknak vagy 
egyéneknek nyújtott segítségre és 
támogatásra, akik hosszú időn keresztül 
különleges gondozásra szorulnak. Nem 
vonatkozik például bentlakásos otthonokra 
vagy lakóotthonokra, illetve az időseknek 
és a gyermekeknek szociális munkások, 
önkéntes gondozók vagy egészségügyi 
szakembereken kívüli szakemberek általi 
segítésére.
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Or. fr

Indokolás

Meg kell határozni, hogy az irányelv milyen típusú betegekre alkalmazandó. A Bizottság az 
Európai Bíróság esetjogára hivatkozik, de az esetjognál messzebb megy. Továbbá az, hogy a 
mozgás szabadságát az egészséghez és az egészségügyi ellátáshoz való jognak a beteg 
lakóhelyén való érvényesítésén túl is előmozdítják, azzal a komoly veszéllyel jár, hogy a 
betegek lutazni kényszerülnek majd a kezelés igénybe vétele érdekében.

Módosítás 76
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Indokolás

A szolgáltatás jellege egyértelműbb kritérium a különbségtételhez, mint a szolgáltatást nyújtó 
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személy képzettsége. Az ellátási igény időtartama mellett a szigorúan orvosi jelleg szintén 
megkülönbözteti az egészségügyi szolgáltatásokat az egyéb szolgáltatásoktól. A fogyatékkal 
élők gondozása az idősek és a gyermekek gondozásához hasonlóan a hosszú távú gondozás 
tipikus példája, amelyet általában nem egészségügyi szolgáltatásként definiálnak.

Módosítás 77
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„határokon átnyúló egészségügyi ellátás”
fogalma kizárólag az egészségügyi ellátás
külföldön történő igénybe vételét jelenti.

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

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

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

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

Or. de
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Módosítás 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„határokon átnyúló egészségügyi ellátás” 
fogalmába valamilyen egészségügyi
ellátásnak a lakóhely szerinti tagállamtól 
eltérő tagállamban történő igénybevétele 
tartozik, amely során a betegek 
egészségügyi kezelés igénybe vétele 
céljából utaznak más tagállamba.

- egészségügyi ellátás külföldön történő 
igénybevétele (azaz a beteg egy másik 
tagállam egészségügyi ellátójához fordul 
ellátás céljából); ezt nevezik 
„betegmobilitásnak”.
- az egészségügyi ellátás határokon át 
történő nyújtása (azaz valamely tagállam 
területén érvényes szolgáltatás egy másik 
tagállam területén történő nyújtása); 
például távorvosi szolgáltatások, 
távdiagnosztika és -gyógyszerfelírás, 
laboratóriumi szolgáltatások;
- valamely egészségügyi szolgáltató 
állandó jelenléte (azaz egy egészségügyi 
szolgáltató másik tagállamban történő 
letelepedése); továbbá
- személyek ideiglenes jelenléte (azaz 
egészségügyi szakemberek mobilitása, pl. 
ideiglenes áttelepedésük a beteg 
tagállamába szolgáltatásnyújtás céljából).

Or. en
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Módosítás 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„határokon átnyúló egészségügyi ellátás” 
fogalmába csak akkor tartozik valamilyen
egészségügyi ellátásnak a külföldön 
történő igénybevétele, ha a betegek 
egészségügyi kezelés igénybe vétele 
céljából saját elhatározásukból utaznak 
más tagállamba); ezt nevezik 
„betegmobilitásnak”.

- egészségügyi ellátás külföldön történő 
igénybevétele (azaz a beteg egy másik 
tagállam egészségügyi ellátójához fordul 
ellátás céljából); ezt nevezik 
„betegmobilitásnak”.
- az egészségügyi ellátás határokon át 
történő nyújtása (azaz valamely tagállam 
területén érvényes szolgáltatás egy másik 
tagállam területén történő nyújtása); 
például távorvosi szolgáltatások, 
távdiagnosztika és -gyógyszerfelírás, 
laboratóriumi szolgáltatások;
- valamely egészségügyi szolgáltató 
állandó jelenléte (azaz egy egészségügyi 
szolgáltató másik tagállamban történő 
letelepedése); továbbá
- személyek ideiglenes jelenléte (azaz 
egészségügyi szakemberek mobilitása, pl. 
ideiglenes áttelepedésük a beteg 
tagállamába szolgáltatásnyújtás céljából).

Or. en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat csak a betegmobilitásra alkalmazandó. A határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás koncepcióját ezért a betegek mobilitására kell korlátozni.
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Módosítás 80
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

- az egészségügyi ellátás határokon át 
történő nyújtása (azaz valamely tagállam 
területén érvényes szolgáltatás egy másik 
tagállam területén történő nyújtása); 
például távorvosi szolgáltatások, 
távdiagnosztika és -gyógyszerfelírás, 
laboratóriumi szolgáltatások;
- valamely egészségügyi szolgáltató 
állandó jelenléte (azaz egy egészségügyi 
szolgáltató másik tagállamban történő 
letelepedése); továbbá
- személyek ideiglenes jelenléte (azaz 
egészségügyi szakemberek mobilitása, pl. 
ideiglenes áttelepedésük a beteg 
tagállamába szolgáltatásnyújtás céljából).

Or. en

Indokolás

A rendeletnek kizárólag a betegek mobilitására kellene összpontosítania, az egészségügyi 
szolgáltatások és szakemberek mobilitása nem tartozhat a rendelet hatálya alá.
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Módosítás 81
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

- olyan helyzet, amikor a beteg
személyesen a biztosítás szerinti 
tagállamtól eltérő másik tagállam 
egészségügyi ellátójához fordul abból a 
célból, hogy egészségügyi szolgáltatást 
vegyen igénybe; ezt nevezik 
„betegmobilitásnak”.

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

- olyan helyzet, amikor az egészségügyi 
szolgáltatás virtuálisan vagy más módon 
átnyúlik a határokon, tehát a beteg 
személyesen nem utazik másik 
tagállamba, mégis egészségügyi 
szolgáltatást, például távsebészeti kezelést, 
orvosi tanácsadást, receptfelírást vagy 
távoli laborszolgáltatásokat vesz igénybe a 
biztosítás szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban;  ezt nevezik 
„távorvoslásnak”.

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

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

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

személyek ideiglenes jelenléte (azaz 
egészségügyi szakemberek mobilitása, pl. 
ideiglenes áttelepedésük a beteg 
tagállamába szolgáltatásnyújtás céljából); 
továbbá
- egészségügyi ellátással kapcsolatos áruk, 
például orvosi eszközök és gyógyszerek 
vásárlása a vásárló társadalombiztosítása 
szerinti tagállamtól eltérő tagállamban; 
ezt a betegnek az utóbbi tagállamba való 
utazása kísérheti, de nem szükségszerűen;
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Or. nl

Indokolás

A módosítás első részének célja a megfogalmazás javítása. A második rész az egészségügyi 
ellátással kapcsolatos árukra utal, amelyek például a Decker-ítéletben szerepelnek, és 
amelyeket a Kohll és a Decker ítélet kodifikálása érdekében irányelvbe kell foglalni. A 
harmadik rész egyértelműsít.

Módosítás 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

Or. es
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Indokolás

A határokon átnyúló egészségügyi ellátás fogalma magában foglalja mind a szűkebb 
értelemben vett betegmobilitást, mind a távolról nyújtható egészségügyi szolgáltatások 
mobilitását; itt nem helyénvaló az egészségügyi szakemberek és az egészségügyi szolgáltatók 
mobilitására való utalás.

Módosítás 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

– sürgősségi betegellátás biztosítása és 
ezekétől eltérő szabályok alapján olyan 
betegek kezelése, akik előre tervezett 
kezelést vesznek igénybe egy másik 
tagállamban („kezelés helye”); 

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

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

– személyek ideiglenes jelenléte (azaz 
egészségügyi szakemberek mobilitása, pl. 
ideiglenes áttelepedésük a beteg 

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

Or. it

Indokolás

Ezen irányelvnek is lehetővé kell tennie, hogy az európai egészségbiztosítási kártya előnyei 
érvényesülhessenek, továbbá a beteg aktuális tartózkodási helytől függetlenül meg kell 
erősítenie a sürgősségi kezeléshez való jogát anélkül, hogy azt anyagi helyzete vagy a 
biztosítás helye szerinti tagállam alapján megtagadnák tőle. 

Módosítás 84
Kathy Sinnott

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- személyek ideiglenes jelenléte (azaz 
egészségügyi szakemberek mobilitása, pl. 
ideiglenes áttelepedésük a beteg 
tagállamába szolgáltatásnyújtás céljából).
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- a 112-es európai segélyhívószámra 
érkező hívásokat fogadó, továbbá a 
balesetek é a tömegeket érintő 
szükséghelyzetek áldozatait kezelő 
sürgősségi orvosi szolgáltatások, 
különösen a határmenti területeken.

Or. en

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy baleset (vagy természeti csapás) esetén az egészségügyi ellátást az 
elsődleges engedélyekre összpontosító, de a lehető legkisebb adminisztrációt igénylő eljárás 
mellett kell nyújtani. 

A sürgősségi helyzetek gyors kezelésének szükségessége a határmenti övezetekben szoros 
együttműködést követel meg a tagállamok, valamint a tagállamok regionális szintű sürgősségi 
orvosi szolgálatai között. 

Módosítás 85
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Továbbá e rendelet alkalmazásában 
a „határokon átnyúló egészségügyi 
szolgáltatás” a 112-es európai 
segélyhívószámra érkező hívásokat 
fogadó, továbbá a balesetek és a 
tömegeket érintő szükséghelyzetek 
áldozatait kezelő sürgősségi orvosi 
szolgáltatásokat foglalja magában, 
különösen a határmenti területeken.

Or. en
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Módosítás 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Ahogyan azt a tagállamok az európai 
uniós egészségügyi rendszerek közös 
értékeiről és elveiről szóló tanácsi 
következtetésekben elismerték, számos 
olyan működési elv létezik, amely 
valamennyi közösségi egészségügyi 
rendszerben jelen van. Ezek közé a 
működési elvek közé a következők 
tartoznak: minőség, biztonság, a 
megalapozott információn alapuló és etikus 
ellátás, a beteg részvétele, a jogorvoslat, 
valamint a magánélethez való alapvető jog 
a személyes adatok feldolgozása során és 
az adatok bizalmas kezelése. A betegek, az 
egészségügyi szakemberek és az 
egészségügyi rendszerekért felelős 
hatóságok érdeke e közös elvek tiszteletben 
tartása és végrehajtásuk érdekében a 
Közösség egészében megfelelő szerkezetek 
létrehozása. Ezért helyénvaló az a 
követelmény, hogy azon tagállam 
hatóságai legyenek felelősek az említett 
működési elvek betartásának biztosításáért, 
amely területén az egészségügyi ellátás 
megvalósul. Ez azért szükséges, hogy a 
betegek bizalommal vehessék igénybe a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátást, 
ami a betegmobilitás, az egészségügyi 
ellátás belső piaci szabad mozgásának 
megvalósítása és a magas szintű 
egészségvédelem biztosítása érdekében 
szükséges. E közös értékekre való 
tekintettel ugyanakkor elfogadható, hogy 
a tagállamok erkölcsi alapon egymástól 
eltérő döntéseket hozzanak bizonyos 
kezelések elérhetőségére és a hozzáférés 
konkrét szabályaira vonatkozólag. Az 
irányelv nem sérti az etikai elvek 
sokféleségét. Az irányelv nem kötelezi 
arra a tagállamokat, hogy olyan 
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kezeléseket és szolgáltatásokat tegyenek 
elérhetővé területükön, vagy (más 
országban igénybe vett kezelés vagy 
szolgáltatás esetén) visszatérítsék azok 
költségeit, amelyeket a nemzeti jog, a 
nemzeti rendeletek és az egészségügyi 
szakmákra vonatkozó magatartási 
kódexek nem engedélyeznek.

Or. en

Módosítás 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

határokon átnyúló egészségügyi ellátást, 
ami a betegmobilitás, az egészségügyi 
ellátás belső piaci szabad mozgásának 
megvalósítása és a magas szintű 
egészségvédelem biztosítása érdekében 
szükséges. E közös értékekre való 
tekintettel ugyanakkor elfogadható, hogy 
a tagállamok erkölcsi alapon egymástól 
eltérő döntéseket hozzanak bizonyos 
kezelések elérhetőségére és a hozzáférés 
konkrét szabályaira vonatkozólag. Az 
irányelv nem sérti az etikai elvek 
sokféleségét. Az irányelv nem kötelezi 
arra a tagállamokat, hogy olyan 
kezeléseket és szolgáltatásokat tegyenek 
elérhetővé területükön, vagy (más 
országban igénybe vett kezelés vagy 
szolgáltatás esetén) visszatérítsék azok 
költségeit, amelyeket a nemzeti jog, a 
nemzeti rendeletek és az egészségügyi 
szakmákra vonatkozó magatartási 
kódexek nem engedélyeznek.

Or. en

Indokolás

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Módosítás 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Ezen irányelvnek is lehetővé kell tennie, hogy az európai egészségbiztosítási kártya előnyei 
érvényesülhessenek, továbbá a beteg aktuális tartózkodási helytől függetlenül meg kell 
erősítenie a sürgősségi kezeléshez való jogát anélkül, hogy azt anyagi helyzete vagy a 
biztosítás helye szerinti tagállam alapján megtagadnák tőle.
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Módosítás 89
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Minden orvosi kezelés – kivéve az 
alapkezeléseket – egyre összetettebb 
szervezési eljárást tesz szükségessé. Az 
orvosi kezelések színvonala olyan 
makroelemektől függ, mint például a 
résztvevők szakmai képzettségi szintje, 
technológiai és infrastrukturális 
követelmények, szervezés és a 
rendelkezésre álló források. 

Or. en

Indokolás

Bármely orvosi kezelés bonyolultsági foka növekedhet, a legegyszerűbb kezeléstől – amely 
egyszerű beavatkozással elvégezhető, és nem igényel semmiféle szervezést – az egyre 
bonyolultabb, számos különféle kezelést, különböző szakmai felkészültséget, és olykor más-
más környezetet is igénylő eljárásokig. 

Módosítás 90
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Annak a tájékoztatásnak, amelyhez 
a betegek szabadon hozzáférhetnek, 
pontosnak és átláthatónak kell lennie, és 
tartalmaznia kell – még a nem 
szakmabeliek számára is érthető módon –
a minden tagállam által kézhez vett és 
elfogadott igazolások eredményeit, 
ideértve minden olyan felvilágosítást, 
amelynek tárgya bármely hiányosság az 
ellátott szolgáltatások biztonsága és 
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minősége tekintetében.

Or. en

Indokolás

A betegek számára mindenféleképpen lehetővé kell tenni, hogy pontos és átlátható 
tájékoztatáshoz jussanak, amely nem szakmai szinten ismerteti az érintett tájékoztatásért 
felelős minden tagállam által kézhez vett és elfogadott igazolásokat, amely alapvető elemnek 
tekintendő annak érdekében, hogy ezen ország meghatalmazását a megfelelő orvosi struktúra 
révén meg lehessen kapni.

Módosítás 91
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Mivel nem tudható előre, hogy egy 
adott egészségügyi szolgáltató más 
tagállamokból érkező betegek számára 
vagy saját tagállama betegei számára nyújt-
e majd egészségügyi ellátást, fontos, hogy 
azok a követelmények, amelyek biztosítják 
az egészségügyi ellátás közös elveit és 
egyértelmű minőségi és biztonsági 
előírásait, az egészségügyi ellátás minden 
típusára érvényesek legyenek, hogy az 
irányelv célkitűzéseinek megfelelően
megvalósulhasson a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás nyújtásának és 
igénybevételének szabadsága. A 
tagállamok hatóságainak tiszteletben kell 
tartaniuk az olyan közös, átfogó értékeket, 
mint az egyetemesség, hozzáférés a jó 
minőségű ellátáshoz, egyenlő bánásmód és 
szolidaritás, amelyeket a közösségi 
intézmények és valamennyi tagállam az 
európai egészségügyi rendszerek közös 
értékeként ismer el. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezeket az értékeket 
a más tagállamból származó betegek és 
polgárok tekintetében is tiszteletben tartják, 

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

azt, hogy a betegek ellátása egyenlő 
bánásmódon alapul, és egészségügyi 
ellátási szükségleteik, nem pedig annak 
alapján történik, hogy mely tagállam 
társadalombiztosítási rendszeréhez 
tartoznak. A tagállamoknak tiszteletben 
kell tartaniuk a belső piacon belüli szabad 
mozgás elveit, többek között a 
nemzetiségen alapuló vagy a székhely 
szerinti megkülönböztetés tilalmát, 
valamint a szabad mozgásra vonatkozó 
bármely korlátozás szükségességének és 
arányosságának elvét. Ez azt jelenti, hogy 
ezen irányelv semmilyen körülmények 
között nem írja elő, hogy az egészségügyi 
szolgáltatók másik tagállamból származó 
beteget fogadjanak tervezett kezelés 
céljából, vagy hogy mindig ugyanazt a 
díjat számítsák fel nekik, mint amit saját 
betegeikre alkalmaznak. A mozgás 
szabadságát akadályozó tényezők 
elfogadhatók a közjó érdekét szolgáló 
kényszerítő okok alapján, például ha a 
betegek beáramlása veszélyezteti, vagy 
valószínűleg veszélyeztetni fogja az 
egészségügyi rendszer kapacitását vagy 
pénzügyi egyensúlyát.

Or. nl

Indokolás

Első rész: a megfogalmazás javítása. Második rész: itt is figyelembe kell venni a 
tagállamoknak a saját egészségügyi rendszerük megszervezésével és finanszírozásával 
kapcsolatos hatáskörével kapcsolatos, a közjó érdekét szolgáló kényszerítő okokat (v.ö. 
például a Ferlini-ügy esetjogával).
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Módosítás 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

betegek rovására fogadják a másik 
tagállamból származó beteget, illetve 
másik tagállamból származó beteget 
részesítsenek előnyben például az ellátás 
várakozási idejének növelése révén.
Ugyanakkor azonban külön 
rendelkezéseket kell hozni a balesetek 
áldozataira és a sürgősségi orvosi 
beavatkozást szükségessé tevő, tömegeket 
érintő szükséghelyzetekre vonatkozóan. 

Or. en

Indokolás

A minőségi normák, az egyetemesség és a megkülönböztetés-mentesség elveire tekintettel 
fontos, hogy a szabály a sürgősségi orvosi szolgáltatásokra is kiterjedjen.

Módosítás 93
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Mivel nem tudható előre, hogy egy 
adott egészségügyi szolgáltató más 
tagállamokból érkező betegek számára 
vagy saját tagállama betegei számára nyújt-
e majd egészségügyi ellátást, fontos, hogy 
azok a követelmények, amelyek biztosítják 
az egészségügyi ellátás közös elveit és 
egyértelmű minőségi és biztonsági 
előírásait, az egészségügyi ellátás minden 
típusára érvényesek legyenek, hogy az 
irányelv célkitűzéseinek megfelelően 
megvalósulhasson a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás nyújtásának és 
igénybevételének szabadsága. A 
tagállamok hatóságainak tiszteletben kell 
tartaniuk az olyan közös, átfogó értékeket, 
mint az egyetemesség, hozzáférés a jó 
minőségű ellátáshoz, egyenlő bánásmód és 
szolidaritás, amelyeket a közösségi 

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

intézmények és valamennyi tagállam az 
európai egészségügyi rendszerek közös 
értékeként ismer el. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezeket az értékeket 
a más tagállamból származó betegek és 
polgárok tekintetében is tiszteletben tartják, 
továbbá azt, hogy a betegek ellátása 
egyenlő bánásmódon alapul (ami egyúttal 
kifejezetten azt is jelenti, hogy a nemzeti 
betegeket és szolgáltatókat nem érheti 
hátrányos megkülönböztetés), és
egészségügyi ellátási szükségleteik, nem 
pedig annak alapján történik, hogy mely 
tagállam társadalombiztosítási 
rendszeréhez tartoznak. A tagállamoknak 
tiszteletben kell tartaniuk a belső piacon 
belüli szabad mozgás elveit, többek között 
a nemzetiségen (illetve jogi személyek 
esetében letelepedés helye szerinti 
tagállamon) alapuló megkülönböztetés 
tilalmát, valamint a szabad mozgásra 
vonatkozó bármely korlátozás 
szükségességét és arányosságát. Ez az 
irányelv azonban nem írja elő, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók más, hasonló 
egészségügyi szükségletekkel rendelkező 
betegek rovására fogadják a másik 
tagállamból származó beteget, illetve 
másik tagállamból származó beteget 
részesítsenek előnyben például az ellátás 
várakozási idejének növelése révén.

Or. de

Módosítás 94
Nicolae Vlad Popa

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Mivel nem tudható előre, hogy egy 
adott egészségügyi szolgáltató más 
tagállamokból érkező betegek számára 
vagy saját tagállama betegei számára nyújt-

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

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

Or. en
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Indokolás

Az eredeti szöveg egyaránt vonatkozott a természetes személyekre (mint egészségügyi 
kedvezményezettekre) és a jogi személyekre (mint egészségügyi szolgáltatókra). Az „egyén” 
kifejezés nem tükrözi ezt egyértelműen.

Módosítás 95
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel nem tudható előre, hogy egy adott 
egészségügyi szolgáltató más 
tagállamokból érkező betegek számára 
vagy saját tagállama betegei számára nyújt-
e majd egészségügyi ellátást, fontos, hogy 
azok a követelmények, amelyek biztosítják 
az egészségügyi ellátás közös elveit és 
egyértelmű minőségi és biztonsági 
előírásait, az egészségügyi ellátás minden 
típusára érvényesek legyenek, hogy az 
irányelv célkitűzéseinek megfelelően 
megvalósulhasson a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás nyújtásának és 
igénybevételének szabadsága. A 
tagállamok hatóságainak tiszteletben kell 
tartaniuk az olyan közös, átfogó értékeket, 
mint az egyetemesség, hozzáférés a jó 
minőségű ellátáshoz, egyenlő bánásmód és 
szolidaritás, amelyeket a közösségi 
intézmények és valamennyi tagállam az 
európai egészségügyi rendszerek közös 
értékeként ismer el. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezeket az értékeket 
a más tagállamból származó betegek és 
polgárok tekintetében is tiszteletben tartják, 
továbbá azt, hogy a betegek ellátása 
egyenlő bánásmódon alapul, és 
egészségügyi ellátási szükségleteik, nem 
pedig annak alapján történik, hogy mely 
tagállam társadalombiztosítási 
rendszeréhez tartoznak. A tagállamoknak 
tiszteletben kell tartaniuk a belső piacon 

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

belüli szabad mozgás elveit, többek között 
a nemzetiségen (illetve jogi személyek 
esetében letelepedés helye szerinti 
tagállamon) alapuló megkülönböztetés 
tilalmát, valamint a szabad mozgásra 
vonatkozó bármely korlátozás 
szükségességét és arányosságát. Ez az 
irányelv azonban nem írja elő, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók más, hasonló 
egészségügyi szükségletekkel rendelkező 
betegek rovására fogadják a másik 
tagállamból származó beteget, illetve 
másik tagállamból származó beteget 
részesítsenek előnyben például az ellátás 
várakozási idejének növelése révén. Annak 
érdekében, hogy a betegek megbízható 
információk alapján választhassanak, ha 
egy másik tagállamban kívánnak 
egészségügyi ellátást igénybe venni, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
betegek kérésre megfelelő tájékoztatást 
kapjanak a kezelés szerinti tagállamban 
hatályos mérvadó egészségügyi és 
minőségi normák, valamint a különleges 
egészségügyi szolgáltató által nyújtott 
egészségügyi ellátás jellemzői 
tekintetében. Ezt a tájékoztatást a 
fogyatékkal élő személyek számára 
megfelelő formátumban is hozzáférhetővé 
kell tenni.

Or. en

Módosítás 96
Kathy Sinnott

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Mivel nem tudható előre, hogy egy 
adott egészségügyi szolgáltató más 
tagállamokból érkező betegek számára 
vagy saját tagállama betegei számára nyújt-
e majd egészségügyi ellátást, fontos, hogy 

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

azok a követelmények, amelyek biztosítják 
az egészségügyi ellátás közös elveit és 
egyértelmű minőségi és biztonsági 
előírásait, az egészségügyi ellátás minden 
típusára érvényesek legyenek, hogy az 
irányelv célkitűzéseinek megfelelően 
megvalósulhasson a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás nyújtásának és 
igénybevételének szabadsága. A 
tagállamok hatóságainak tiszteletben kell 
tartaniuk az olyan közös, átfogó értékeket, 
mint az egyetemesség, hozzáférés a jó 
minőségű ellátáshoz, egyenlő bánásmód és 
szolidaritás, amelyeket a közösségi 
intézmények és valamennyi tagállam az 
európai egészségügyi rendszerek közös 
értékeként ismer el. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezeket az értékeket 
a más tagállamból származó betegek és 
polgárok tekintetében is tiszteletben tartják, 
továbbá azt, hogy a betegek ellátása 
egyenlő bánásmódon alapul, és 
egészségügyi ellátási szükségleteik, nem 
pedig annak alapján történik, hogy mely 
tagállam társadalombiztosítási 
rendszeréhez tartoznak. A tagállamoknak 
tiszteletben kell tartaniuk a belső piacon 
belüli szabad mozgás elveit, többek között 
a nemzetiségen (illetve jogi személyek 
esetében letelepedés helye szerinti 
tagállamon) alapuló megkülönböztetés 
tilalmát, valamint a szabad mozgásra 
vonatkozó bármely korlátozás 
szükségességét és arányosságát. Ez az 
irányelv azonban nem írja elő, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók más, hasonló 
egészségügyi szükségletekkel rendelkező 
betegek rovására fogadják a másik 
tagállamból származó beteget, illetve 
másik tagállamból származó beteget 
részesítsenek előnyben például az ellátás 
várakozási idejének növelése révén.
Ugyanakkor azonban külön 
rendelkezéseket kell hozni a balesetek 
áldozataira és a sürgősségi orvosi 
beavatkozást szükségessé tevő, tömegeket 
érintő szükséghelyzetekre vonatkozóan.  
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Or. en

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy baleset (vagy természeti csapás) esetén az egészségügyi ellátást az 
elsődleges engedélyekre összpontosító, de a lehető legkisebb adminisztrációt igénylő eljárás 
mellett kell nyújtani. A sürgősségi helyzetek gyors kezelésének szükségessége a határmenti 
övezetekben szoros együttműködést követel meg a tagállamok, valamint a tagállamok 
regionális szintű sürgősségi egészségügyi szolgálatai között. 

Módosítás 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bíróság esetjogának fényében 
(lásd a C-496/01 számú, 2004. március 
11-én hozott ítéletet a Bizottság kontra 
Franciaország ügyben) és harmonizációs 
intézkedések hiányában a közösségi jog 
nem gátolja meg a tagállamokat abban, 
hogy az engedélyezési rendszer 
összefüggésében a közegészségügyi 
védelem megfelelő szintjét 
érvényesíthessék egy másik tagállamban 
létrehozott egészségügyi szolgáltatókkal 
szemben, amelyek az előbbi tagállamban 
biztosított betegeknek kívánnak 
szolgáltatásokat nyújtani.  Az ilyen 
engedély megszerzése érdekében 
teljesítendő feltételek nem ismételhetik 
meg feleslegesen azokat az ekvivalens, 
jogszabályba foglalt feltételeket, 
amelyeket az alapítás szerinti tagállamban 
már teljesítettek.

Or. es

Indokolás

Garanciát kell nyújtani a polgároknak, hogy a minőségi normák legalább megfelelnek a beteg 
tagállamában alkalmazottaknak.
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Módosítás 98
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Emellett a más tagállamból származó 
betegeknek az ellátás helye szerinti 
tagállamból származó betegekkel 
megegyező ellátásban kell részesülniük és 
a charta 21. cikkében elismert, az egyenlő 
bánásmód és a megkülönbeztés-mentesség 
általános elveivel összhangban a betegeket 
semmilyen módon nem különböztethetik 
meg nem, faj, bőrszín, etnikai származás 
vagy társadalmi háttér, genetikai jelleg, 
nyelv, vallás vagy hit, politikai vagy más 
meggyőződés, nemzeti kisebbségbe való 
tartozás, tulajdon, születés, fogyatékosság, 
kor vagy szexuális irányultság alapján. A 
tagállamok a betegek különböző 
csoportjának nyújtott ellátásban csak akkor 
tehetnek különbséget, ha bizonyítani tudják 
annak indokolt voltát jogszerű 
egészségügyi okok alapján, mint például a 
nőkre vonatkozó speciális intézkedések 
vagy bizonyos korcsoportok esetén (pl. 
ingyenes oltás gyermekeknek és 
időseknek). Emellett, mivel ezen irányelv 
tiszteletben tartja a különösen az Európai 
Unió alapjogi chartájában elismert alapvető 
jogokat és elveket, a charta 20. és 21. 
cikkében megerősítettekkel összhangban a 
törvény általános elvei szerint a törvény 
előtti egyenlőség joga és a 
megkülönböztetés-mentesség elve kellő 
mértékű tiszteletben tartása mellett kell 
végrehajtani és alkalmazni. Ez az irányelv 
a személyek közötti, faji vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv, valamint az EK-Szerződés 13. 
cikkét hatályba léptető irányelvek sérelme 

(13) A Charta 21. cikkében elismert, az 
egyenlő bánásmód és a megkülönbeztés-
mentesség általános elveivel összhangban a
más tagállamból származó betegeket 
semmilyen módon nem különböztethetik 
meg nem, faj, bőrszín, etnikai származás 
vagy társadalmi háttér, genetikai jelleg, 
nyelv, vallás vagy hit, politikai vagy más 
meggyőződés, nemzeti kisebbségbe való 
tartozás, tulajdon, születés, fogyatékosság, 
kor vagy szexuális irányultság alapján. A 
tagállamok a betegek különböző 
csoportjának nyújtott ellátásban csak akkor 
tehetnek különbséget, ha bizonyítani tudják 
annak indokolt voltát jogszerű 
egészségügyi okok alapján, mint például a 
nőkre vonatkozó speciális intézkedések 
vagy bizonyos korcsoportok esetén (pl. 
ingyenes oltás gyermekeknek és 
időseknek). Emellett, mivel ezen irányelv 
tiszteletben tartja a különösen az Európai 
Unió alapjogi chartájában elismert alapvető 
jogokat és elveket, a charta 20. és 21. 
cikkében megerősítettekkel összhangban a 
törvény általános elvei szerint a törvény 
előtti egyenlőség joga és a 
megkülönböztetés-mentesség elve kellő 
mértékű tiszteletben tartása mellett kell 
végrehajtani és alkalmazni. Ez az irányelv 
a személyek közötti, faji vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv, valamint az EK-Szerződés 13. 
cikkét hatályba léptető irányelvek sérelme 
nélkül alkalmazandó.
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nélkül alkalmazandó. Az irányelv ezért 
előírja, hogy a betegeknek az ellátás helye 
szerinti tagállamból származó betegekkel 
megegyező ellátásban kell részesülniük, 
beleértve a közösségi jogszabályok és az 
ellátás helye szerinti tagállam 
jogszabályaiban előírt 
megkülönböztetéssel szembeni védelmet. 

Or. nl

Indokolás

Lásd még a (12) preambulumbekezdés módosításának indokolását.

Módosítás 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Amennyiben másik tagállambeli 
betegek nemzeti közszolgálatot vesznek 
igénybe egy másik országban, úgy mind a 
fogadási eljárás, a várólisták és az orvos 
megválasztása, mind pedig a betegjogok 
és a kórházi szabályok tekintetében eleget 
kell tenniük az őket fogadó régióban, 
illetve abban a tagállamban hatályos jogi 
kereteknek, amelyben a kezelést kapják.

Or. es

Indokolás

Ha a határokon átnyúló szolgáltatást igénybe vevő betegek más jogokat élveznének, mint az 
érintett országból származó betegek, ez belső feszültségekhez és felemás rendszerhez 
vezethetne.
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Módosítás 100
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Kutatási eredmények szerint az 
egészségügyi ellátás során az esetek 
mintegy 10%-ában fordul elő károkozás. 
Az egészségügyi ellátás más 
tagállamokban történő igénybevétele iránti 
bizalmatlanság megelőzése szempontjából 
ezért alapvető fontosságú annak 
biztosítása, hogy a kezelés szerinti 
tagállamban megfelelő rendszerek 
álljanak rendelkezésre (ideértve az
utókezelés ellátását is) az egészségügyi 
ellátás során történt károkozásból fakadó 
körülmények kezelésére, amint azt a 
kezelés szerinti tagállam meghatározza. 
Az ellátás helyszíne szerinti tagállam 
rendszerei által a károkozás esetében 
biztosított fedezet és kártérítés nem érinti a 
tagállamok azon lehetőségét, hogy belföldi 
rendszereiket kiterjesszék országuk olyan 
betegeire, akik külföldi ellátást vesznek 
igénybe, amennyiben ez megfelelőbb a 
beteg számára, különösen abban az 
esetben, ha a beteg számára szükséges a 
másik tagállamban való egészségügyi 
ellátás igénybevétele.

Or. en

Indokolás

A károkozás meghatározása során tekintetbe kell venni, hogy a tagállamok jogrendszereibe a 
károkozás különböző változatai épültek be. A félreértések elkerülése érdekében a kezelendő 
betegeknek a „károkozás” azon jogi meghatározásának hatálya alá kell tartozniuk, amely a 
kezelés szerinti tagállamban érvényes.
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Módosítás 101
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a területükön nyújtott egészségügyi 
ellátás terén működnek olyan 
mechanizmusok, amelyek biztosítják a 
betegek védelmét, valamint az okozott 

(16) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a területükön nyújtott egészségügyi 
ellátás terén működnek olyan 
mechanizmusok, amelyek biztosítják a 
betegek védelmét, valamint az okozott 
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kárért nyújtott kártérítést, és ezek a 
mechanizmusok megfelelnek a kockázat 
jellegének és mértékének. Az ilyen 
mechanizmusok jellegének és/vagy 
módozatának meghatározása azonban a 
tagállamok feladata.

kárért nyújtott kártérítést, és ezek a 
mechanizmusok megfelelnek a kockázat 
jellegének és mértékének. Az ilyen 
mechanizmusok jellegének és/vagy 
módozatának meghatározása azonban a 
tagállamok feladata. Minden esetben 
különleges rendelkezéseket és különleges 
egyeztető intézkedéseket kell előírni a 
kiválósági központokat alkotó kórházak 
tevékenységének összehangolása 
érdekében, különös tekintettel arra, hogy 
biztosított legyen a hozzáférés a legjobb 
ellátáshoz azon betegek számára az EU-
ban, akiknek valóban szükségük van arra. 
Ezt a célt követve, és különösen arra az 
esetre, ha a választás lehetőségével élő 
betegekről van szó, minden tagállam 
nemzeti, regionális és helyi szerveket 
nevez ki, amelyek megállapítják, hogy 
valóban szükség van-e a kezelésnek egy 
másik tagállamban történő lefolytatására, 
valamint összeállítják a beteg állandó 
lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban található kiválósági 
központban végzett kezeléshez szükséges 
előzetes engedélyek listáját. A beteg 
társadalombiztosítása szerinti tagállam 
ezután rendelkezésre bocsátja az előzetes 
engedély tárgyát képező kezelés 
költségeinek megtérítéséhez szükséges 
alapokat.

Or. it

Indokolás

Szükség van adott kórismék kezelésére szakosodott európai kiválósági központokra, és az 
európai betegeknek lehetőséget kell adni azok maradéktalan kihasználására.
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Módosítás 103
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A személyes adatok védelmének joga 
alapvető jog, amelyet az Európai Unió 
alapjogi chartájának 8. cikke elismer. A 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
folyamatosságának biztosítása függ a 
betegek személyes adatainak 
továbbításától. E személyes adatokat 
szabadon kell továbbítani az egyik 
tagállamból a másikba, ugyanakkor védeni 
kell az egyének alapvető jogait. Az 
egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv rendelkezik arról, hogy a 
magánszemélyeknek jogukban áll 
hozzáférni egészségükkel kapcsolatos 
személyes adataikhoz, például a beteg 
egészségügyi dokumentációjában szereplő 
adatokhoz (diagnózis, vizsgálati 
eredmények, a kezelőorvos általi 
értékelések, ellátások vagy beavatkozások). 
Ezek a rendelkezések az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó, határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás vonatkozásában is 
alkalmazandók.

(17) A személyes adatok védelmének joga 
alapvető jog, amelyet az Európai Unió 
alapjogi chartájának 8. cikke elismer. A 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
folyamatosságának biztosítása függ a 
betegek személyes adatainak 
továbbításától. E személyes adatokat 
szabadon kell továbbítani az egyik 
tagállamból a másikba, ugyanakkor védeni 
kell az egyének alapvető jogait. Az
egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv rendelkezik arról, hogy a 
magánszemélyeknek jogukban áll 
hozzáférni egészségükkel kapcsolatos 
személyes adataikhoz, például a beteg 
egészségügyi dokumentációjában szereplő 
adatokhoz (diagnózis, vizsgálati 
eredmények, a kezelőorvos általi 
értékelések, ellátások vagy beavatkozások). 
Ezek a rendelkezések az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó, határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás vonatkozásában is 
alkalmazandók. A betegnek módjában kell 
állnia, hogy bármely ponton leállíthassa 
adatainak közzétételét, és visszaigazolást 
kapjon arról, hogy adatainak törlése 
megtörtént. 

Or. de
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Módosítás 104
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Bíróság több ítéletében is elismerte 
a betegek társadalombiztosítási rendszerén 
keresztül történő, a más tagállamban 
nyújtott egészségügyi ellátás, vagy az 
egészségügyi ellátással összefüggésben 
vásárolt áruk költségeinek 
visszatérítéséhez való jogát. Az Európai 
Bíróság kimondta, hogy a Szerződésnek a 
szolgáltatások szabad nyújtására és az áruk 
szabad értékesítésére vonatkozó 
rendelkezései azokra az esetekre is 
kiterjednek, amikor a betegek 
szándékosan egészségügyi ellátást
kívánnak igénybe venni vagy szándékosan 
az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 
árucikkeket kívánnak vásárolni egy másik
tagállamban. Ugyanez vonatkozik az 
egészségügyi ellátást igénybe vevőkre, 
akik távorvoslás útján keresztül kívánnak 
egészségügyi ellátást igénybe venni a 
biztosítás helye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban. Jóllehet a közösségi jog nem 
befolyásolja a tagállamok azon hatáskörét, 
hogy megszervezzék egészségügyi 
ellátásukat és szociális biztonsági 
rendszereiket, a tagállamoknak e hatáskör 
gyakorlása során meg kell felelniük a 
közösségi jognak, különösen a 
Szerződésnek a szolgáltatásnyújtásnak és 
az áruk értékesítésének szabadságára 
vonatkozó rendelkezései tekintetében. Az 
említett rendelkezések megtiltják a 
tagállamoknak, hogy indokolatlan 
korlátozásokat vezessenek be vagy 
tartsanak fenn az említett szabadságokkal
kapcsolatban.

Or. nl
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Indokolás

Ez a preambulumbekezdés nemcsak a szolgáltatásokra vonatkozik, hanem a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás vonatkozásában termékek vásárlására is. A módosítás emellett 
javítja a preambulumbekezdés megfogalmazását is.

Módosítás 105
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 106
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ezt az elvet a joggyakorlat nem vezette be. A preambulumban szereplő mondat ezért 
félrevezető. Tekintettel ugyanis az internetes gyógyításra, az Európai Bíróság elismerte (C-
322/01), hogy a gyógyszerek internetes kereskedelme tekintetében alkalmazott bizonyos 
nemzeti megszorítások összhangban állnak az EK-Szerződésben a belső piacra vonatkozóan 
előírt rendelkezésekkel. A teljes egyértelműség biztosítása érdekében a javaslat nem kelthet 
kétséget az internetes gyógyításra vonatkozó nemzeti szintű szabályok jogszerűsége 
tekintetében.

Módosítás 107
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

említett rendelkezések megtiltják a 
tagállamoknak, hogy indokolatlan 
korlátozásokat vezessenek be vagy 
tartsanak fenn az említett szabadsággal 
kapcsolatban az egészségügyi ágazatban.

Or. de

Indokolás

A rendelkezés félrevezető, mert a Bíróság joggyakorlata nem foglalkozott az e-egészségügyi 
ellátás témájával.  A Bíróság valóban elismerte – például az e-mailen megrendelt orvosi 
termékeket illetően – , hogy a receptre felírt orvosi termékek kereskedelmére vonatkozó 
nemzeti tilalmak összhangban állnak az EK-Szerződéssel (C-322/01 számú eset, Deutscher 
Apothekerverband). A jogi egyértelműség biztosítása érdekében az irányelvre irányuló 
javaslat nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely ellentmondásra adhat okot.

Módosítás 108
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bíróság több ítéletében is elismerte 
a betegek mint biztosított személyek 
kötelező társadalombiztosítási rendszerén 
keresztül történő, a más tagállamban 
nyújtott egészségügyi ellátás költségeinek 
visszatérítéséhez való jogát. Az Európai 
Bíróság kimondta, hogy a Szerződésnek a 
szolgáltatások szabad nyújtására vonatkozó 
rendelkezései magukban foglalják az 
egészségügyi ellátást igénybe vevők, 
beleértve az orvosi ellátásra szorulók arra 
irányuló szabadságát, hogy másik 
tagállamba utazzanak azért, hogy ott 
kapják meg ezeket a szolgáltatásokat.

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

Jóllehet a közösségi jog nem befolyásolja a 
tagállamok azon hatáskörét, hogy 
megszervezzék egészségügyi ellátásukat és 
szociális biztonsági rendszereiket, a 
tagállamoknak e hatáskör gyakorlása során 
meg kell felelniük a közösségi jognak, 
különösen a Szerződésnek a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó rendelkezései tekintetében. Az 
említett rendelkezések megtiltják a 
tagállamoknak, hogy indokolatlan 
korlátozásokat vezessenek be vagy 
tartsanak fenn az említett szabadsággal 
kapcsolatban az egészségügyi ágazatban.

Or. fr

Indokolás

Ezt az elvet a joggyakorlat nem vezette be. Ezért törlendő. A módosítás a (41a) 
preambulumbekezdés (új) módosításához kapcsolódik.

Módosítás 109
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Bíróság által meghatározott 
elvekkel összhangban és a tagállamok 
egészségügyi és szociális biztonsági 
rendszerei pénzügyi egyensúlyának 
veszélyeztetése nélkül az egészségügyi 
ellátás költségeinek visszatérítése 
tekintetében nagyobb jogbiztonságot kell 
biztosítani a betegek, valamint az 
egészségügyi szakemberek, egészségügyi 

törölve
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szolgáltatók és szociális biztonsági 
intézmények számára.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bíróság joggyakorlatának alkalmazása és átültetése a tagállamok kizárólagos 
felelőssége, amelynek közülük sokan már eleget is tettek. Ezért nincs szükség arra, hogy 
ezekkel a témákkal a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv külön 
foglalkozzon.

Módosítás 110
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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jogszabályaikban azonban 
rendelkezhetnek az ellátás költségeinek 
visszatérítéséről az ellátás helye szerinti 
tagállamban hatályos tarifák szintjén, ha 
ez a beteg számára kedvezőbb. Ez 
különösen abban az esetben valósulhat 
meg, ha az irányelv 15. cikkében emíltett 
európai referenciahálózatokon keresztül 
veszik igénybe az ellátást.

Or. en

Indokolás

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.

Módosítás 111
Maria Berger

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Helyénvaló az a követelmény, hogy 
azok a betegek, akik egy másik 
tagállamban vesznek igénybe egészségügyi 
ellátást olyan körülmények között, amelyek 
nem tartoznak az 1408/71/EGK rendelettel 
létrehozott, összehangolt szociális 
biztonsági rendszer szabályozása alá, 
szintén részesülhessenek a szolgáltatások 
szabad mozgásának elve jelentette 
előnyökből a Szerződéssel és ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban. A betegek
számára biztosítani kell az ilyen ellátás 
költségeinek átvállalását legalább azon a 
szinten, amelyen ugyanolyan vagy 

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

abban, hogy megállapítsák a polgáraik 
számára rendelkezésre álló 
betegségbiztosítási fedezet mértékét, és 
megelőzi, hogy mindez jelentős hatást 
gyakoroljon a nemzeti egészségügyi 
rendszerek finanszírozására. A tagállamok 
nemzeti jogszabályaikban rendelkeznek az 
ellátás költségeinek visszatérítéséről az 
ellátás helye szerinti tagállamban hatályos 
tarifák szintjén. Különösen ez a helyzet 
akkor, ha az ellátást az irányelv 15. 
cikkében említett európai 
referenciahálózatokon keresztül veszik 
igénybe.

Or. de

Módosítás 112
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Helyénvaló az a követelmény, hogy 
azok a betegek, akik egy másik 
tagállamban vesznek igénybe egészségügyi 
ellátást olyan körülmények között, amelyek 
nem tartoznak az 1408/71/EGK rendelettel 
létrehozott, összehangolt szociális 
biztonsági rendszer szabályozása alá, 
szintén részesülhessenek a szolgáltatások 
szabad mozgásának elve jelentette 
előnyökből a Szerződéssel és ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban. A betegek 
számára biztosítani kell az ilyen ellátás 
költségeinek átvállalását legalább azon a 
szinten, amelyen ugyanolyan vagy hasonló 
ellátásért a biztosítás helye szerinti 
tagállamban részesültek volna. Ez teljes 

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

tagállamban részesültek volna. Ez teljes 
mértékben tiszteletben tartja a tagállamok 
hatáskörét abban, hogy megállapítsák a 
polgáraik számára rendelkezésre álló 
betegségbiztosítási fedezet mértékét, és 
megelőzi, hogy mindez jelentős hatást 
gyakoroljon a nemzeti egészségügyi 
rendszerek finanszírozására. A tagállamok 
nemzeti jogszabályaikban azonban 
rendelkezhetnek az ellátás költségeinek 
visszatérítéséről az ellátás helye szerinti 
tagállamban hatályos tarifák szintjén, ha ez 
a beteg számára kedvezőbb. Ez különösen 
abban az esetben valósulhat meg, ha az 
irányelv 15. cikkében emíltett európai 
referenciahálózatokon keresztül veszik 
igénybe az ellátást.

Or. nl

Indokolás

Ez az irányelv nem csak a szolgáltatásokra vonatkozik, hanem a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás vonatkozásában termékek vásárlására is. A módosítás emellett javítja a 
preambulumbekezdés megfogalmazását is.

Módosítás 113
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Helyénvaló az a követelmény, hogy 
azok a betegek, akik egy másik 
tagállamban vesznek igénybe egészségügyi 
ellátást olyan körülmények között, amelyek 
nem tartoznak az 1408/71/EGK rendelettel 
létrehozott, összehangolt szociális 
biztonsági rendszer szabályozása alá, 
szintén részesülhessenek a szolgáltatások 
szabad mozgásának elve jelentette 
előnyökből a Szerződéssel és ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban. A betegek 

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

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

Or. en

Indokolás

Az „ugyanolyan” vagy „hasonló” egészségügyi ellátás fogalma jogi értelemben homályos, 
ezért törlendő.

Módosítás 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Helyénvaló az a követelmény, hogy 
azok a betegek, akik egy másik 
tagállamban vesznek igénybe egészségügyi 
ellátást olyan körülmények között, amelyek 
nem tartoznak az 1408/71/EGK rendelettel 
létrehozott, összehangolt szociális 
biztonsági rendszer szabályozása alá, 
szintén részesülhessenek a szolgáltatások 

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

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

Or. en

Módosítás 115
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A beteg számára tehát a két rendszer 
egységes; vagy ezt az irányelvet, vagy az 
1408/71/EGK rendeletet kell alkalmazni. 
Az a beteg, aki engedélyért folyamodik, 
hogy egy másik tagállamban 
részesülhessen az állapotának megfelelő 
ellátásban, minden esetben megkapja az 
engedélyt az 1408/71/EGK és a 
883/2004/EK rendeletben előírt feltételek 
mellett, ha a szóban forgó kezelés nem 
nyújtható egészségügyileg igazolható 

törölve
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határidőn belül, figyelembe véve a beteg 
jelenlegi egészségügyi állapotát és a 
betegség valószínű lefolyását. A beteget 
nem lehet megfosztani az 1408/71/EGK és 
a 883/2004/EK rendelet által biztosított 
előnyösebb jogoktól, ha a feltételek 
teljesülnek.

Or. en

Indokolás

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.
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