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Módosítás 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A beteg kiválaszthatja, melyik 
mechanizmust részesíti előnyben, de 
mindenesetre, ha az 1408/71/EGK 
rendelet alkalmazása előnyösebb számára, 
a beteg nem fosztható meg az említett 
rendelet által biztosított jogoktól.

törölve

Or. es

Indokolás

Ha a határokon kívülről érkező betegeknek nyújtott jogok és az érintett országokban 
alkalmazott jogok eltérnek egymástól, belső feszültségek keletkezhetnek, és kétszintű rendszer 
jöhet létre.

Módosítás 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A beteg kiválaszthatja, melyik 
mechanizmust részesíti előnyben, de 
mindenesetre, ha az 1408/71/EGK 
rendelet alkalmazása előnyösebb számára, 
a beteg nem fosztható meg az említett 
rendelet által biztosított jogoktól.

törölve

Or. es
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Indokolás

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Módosítás 118
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A beteg kiválaszthatja, melyik 
mechanizmust részesíti előnyben, de 
mindenesetre, ha az 1408/71/EGK 
rendelet alkalmazása előnyösebb számára, 
a beteg nem fosztható meg az említett 
rendelet által biztosított jogoktól.

törölve

Or. en

Indokolás

To apply and implement the case law of European Court 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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Módosítás 119
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A beteg kiválaszthatja, melyik 
mechanizmust részesíti előnyben, de 
mindenesetre, ha az 1408/71/EGK rendelet 
alkalmazása előnyösebb számára, a beteg 
nem fosztható meg az említett rendelet 
által biztosított jogoktól.

(23) Abban az esetben, ha az 
1408/71/EGK rendelet alkalmazása 
előnyösebb számára, a beteg nem fosztható 
meg az említett rendelet által biztosított 
jogoktól.

Or. fr

Indokolás

Elméletileg és alapvetően meg kell adni a betegnek a választás lehetőségét, de a választás 
lehetőségének biztosításához be kellene ruházni a tájékoztatásba, hogy az teljes körű legyen 
és folyamatosan frissüljön, ami lehetetlen. Ennek következtében a választás lehetősége illúzió, 
és a beteg nem tudja döntését a tények teljes ismeretében meghozni.

Módosítás 120
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(24) A betegnek nem származhat pénzügyi 
előnye a más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátásból vagy egészségügyi 
ellátáshoz kapcsolódó termékek más 
tagállamban való megvásárlásából. Ezért 
a költségek átvállalását a ténylegesen 
felmerült költségekre kell korlátozni.

Or. nl

Indokolás

Az irányelv nemcsak egészségügyi ellátások igénybevételére vonatkozik, hanem a határokon 
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átnyúló egészségügyi ellátás keretein belül termékek vásárlására is. Emellett javult a 
preambulumbekezdés szövegezése.

Módosítás 121
Maria Berger

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(24) A betegnek nem származhat pénzügyi 
előnye a más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátásból, ezért a költségek 
átvállalását az igénybe vett egészségügyi 
ellátás tényleges költségeire kell 
korlátozni. A tagállamoknak ugyanakkor 
az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 
egyéb költségeket, például a terápiás 
kezelés költségeit is át kell vállalniuk.

Or. de

Módosítás 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a betegek számára az egészségügyi ellátás külföldön 
történő igénybevételét, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok többek között az utazási és 
szállásköltségeket is fedezzék.

Módosítás 123
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Indokolás

Az irányelv nemcsak egészségügyi ellátások igénybevételére vonatkozik, hanem a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás keretein belül termékek vásárlására is. Emellett javult a 
preambulumbekezdés szövegezése.
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Módosítás 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

Az EKSz. 152. cikke alapján az egészségügyi szolgáltatások szervezése a tagállamok 
hatáskörébe tartozik.

Módosítás 125
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Ennek az irányelvnek nem célja, hogy 
a más tagállamban igénybe vett ellátás 
visszatérítésére jogosultságot teremtsen, ha 
az ellátás nem szerepel a beteg 
biztosításának helye szerinti tagállamban a 
jogszabályok szerint előírt ellátások között.
Hasonlóképpen az irányelv nem 

(25) Ez az irányelv elismeri, hogy a 
kezelésre való jogosultságot nem mindig 
nemzeti szinten határozzák meg a 
tagállamok, és a tagállamok oly módon is 
szervezhetik saját egészségügyi ellátási és 
társadalombiztosítási rendszereiket, hogy 
a kezelésre való jogosultság regionális 
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akadályozza meg a tagállamokat abban, 
hogy természetbeni ellátásaik rendszerét 
rendelkezéseik szerint kiterjesszék a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátásra.

vagy helyi szinten kerüljön 
meghatározásra.

Or. en

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi a nem nemzeti szinten szerveződő egészségügyi rendszereket.

Módosítás 126
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) Ennek az irányelvnek nem célja, hogy 
a más tagállamban igénybe vett ellátás 
visszatérítésére jogosultságot teremtsen, ha 
az ellátás nem szerepel a beteg 
biztosításának helye szerinti tagállamban a 
jogszabályok szerint előírt ellátások között. 
Hasonlóképpen az irányelv nem 
akadályozza meg a tagállamokat abban, 
hogy természetbeni ellátásaik rendszerét 
rendelkezéseik szerint kiterjesszék a másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátásra. Ez az irányelv elismeri, hogy a 
kezelésre való jogosultságot nem mindig 
nemzeti szinten határozzák meg a 
tagállamok, és a tagállamok oly módon is 
szervezhetik saját egészségügyi ellátási és 
társadalombiztosítási rendszereiket, hogy 
a kezelésre való jogosultság regionális 
vagy helyi szinten kerüljön 
meghatározásra.

Or. en
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Indokolás

A jogosultság meghatározására szolgáló rendszerek és eljárások eltérőek az egyes 
tagállamokban, és ennek tükröződnie kell az irányelv szövegében.

Módosítás 127
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Ez az irányelv elismeri, hogy a 
kezelésre való jogosultságot nem mindig 
nemzeti szinten határozzák meg a 
tagállamok, valamint hogy nem minden 
tagállam rendelkezik egy, az általuk 
nyújtott vagy nem nyújtott 
szolgáltatásokat tartalmazó, 
meghatározott jegyzékkel. A 
tagállamoknak meg kell őrizniük jogukat 
arra, hogy saját egészségügyi ellátási és 
társadalombiztosítási rendszereiket oly 
módon szervezzék meg, hogy a kezelések 
rendelkezésre állását és az azokra való 
jogosultságot regionális vagy helyi szinten 
lehessen meghatározni.

Or. en

Indokolás

Számos egészségügyi rendszer nem rendelkezik nemzeti szintű jogosultsági kritériumokkal az 
egyes kezelésekhez vagy olyan meghatározott „ellátási csomaghoz” való hozzáférés 
megállapítására, amelyre valamennyi olyan személy automatikusan jogosult, akire a rendszer 
kiterjed. Az irányelvnek teljes mértékben el kell ismernie, hogy néhány tagállam 
szubnacionális döntéshozói rendelkezésekre támaszkodik egészségügyi rendszereik tervezése 
és finanszírozása tekintetében.
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Módosítás 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az irányelv nem rendelkezik sem a 
társadalombiztosítási jogosultságok 
átviteléről a tagállamok között, sem a 
társadalombiztosítási rendszerek másféle 
koordinációjáról. A más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátás előzetes 
engedélyezése és költségeinek 
visszatérítése tekintetében e rendelkezések 
egyetlen célkitűzése az egészségügyi 
ellátás szabad nyújtásának lehetővé tétele 
mind a betegek, mind az egészségügyi 
szolgáltatók számára, és az említett 
alapvető szabadság útjában álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése a 
beteg biztosításának helye szerinti 
tagállamban. Ez az irányelv ezért teljes 
mértékben tiszteletben tartja a nemzeti 
egészségügyi rendszerek különbségeit, 
valamint a tagállamok hatáskörét az 
egészségügyi szolgáltatások és orvosi 
ellátás szervezése és végrehajtása terén.

törölve

Or. es

Indokolás

Az állami egészségügyi szolgálattal rendelkező tagállamokban a betegek nem rendelkeznek 
teljes választási szabadsággal, hanem be kell tartaniuk az állami egészségügyi szolgálat által 
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat. Magántulajdonú szolgáltatók esetében 
azonban ez nem áll fenn.
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Módosítás 129
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az irányelv nem rendelkezik sem a 
társadalombiztosítási jogosultságok 
átviteléről a tagállamok között, sem a 
társadalombiztosítási rendszerek másféle 
koordinációjáról. A más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátás előzetes 
engedélyezése és költségeinek 
visszatérítése tekintetében e rendelkezések 
egyetlen célkitűzése az egészségügyi 
ellátás szabad nyújtásának lehetővé tétele 
mind a betegek, mind az egészségügyi 
szolgáltatók számára, és az említett 
alapvető szabadság útjában álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése a 
beteg biztosításának helye szerinti 
tagállamban. Ez az irányelv ezért teljes 
mértékben tiszteletben tartja a nemzeti 
egészségügyi rendszerek különbségeit, 
valamint a tagállamok hatáskörét az 
egészségügyi szolgáltatások és orvosi 
ellátás szervezése és végrehajtása terén.

törölve

Or. en

Indokolás

To apply and implement the case law of European Court 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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Módosítás 130
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az irányelv nem rendelkezik sem a 
társadalombiztosítási jogosultságok 
átviteléről a tagállamok között, sem a 
társadalombiztosítási rendszerek másféle 
koordinációjáról. A más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátás előzetes 
engedélyezése és költségeinek 
visszatérítése tekintetében e rendelkezések 
egyetlen célkitűzése az egészségügyi 
ellátás szabad nyújtásának lehetővé tétele 
mind a betegek, mind az egészségügyi 
szolgáltatók számára, és az említett 
alapvető szabadság útjában álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése a 
beteg biztosításának helye szerinti 
tagállamban. Ez az irányelv ezért teljes 
mértékben tiszteletben tartja a nemzeti 
egészségügyi rendszerek különbségeit, 
valamint a tagállamok hatáskörét az 
egészségügyi szolgáltatások és orvosi 
ellátás szervezése és végrehajtása terén.

(26) Az irányelv nem rendelkezik sem a 
társadalombiztosítási jogosultságok 
átviteléről a tagállamok között, sem a 
társadalombiztosítási rendszerek másféle 
koordinációjáról. Ez az irányelv emellett 
teljes mértékben tiszteletben tartja a 
nemzeti egészségügyi rendszerek 
különbségeit, valamint a tagállamok 
hatáskörét az egészségügyi szolgáltatások 
és orvosi ellátás szervezése és végrehajtása 
terén.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy a preambulumbekezdést jobban összhangba hozza az előzetes 
engedélyezésről szóló cikkel.

Módosítás 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az irányelv nem rendelkezik sem a (26) Az irányelv nem rendelkezik sem a 
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társadalombiztosítási jogosultságok 
átviteléről a tagállamok között, sem a 
társadalombiztosítási rendszerek másféle 
koordinációjáról. A más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátás előzetes 
engedélyezése és költségeinek 
visszatérítése tekintetében e rendelkezések 
egyetlen célkitűzése az egészségügyi 
ellátás szabad nyújtásának lehetővé tétele 
mind a betegek, mind az egészségügyi 
szolgáltatók számára, és az említett 
alapvető szabadság útjában álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése a 
beteg biztosításának helye szerinti 
tagállamban. Ez az irányelv ezért teljes 
mértékben tiszteletben tartja a nemzeti 
egészségügyi rendszerek különbségeit, 
valamint a tagállamok hatáskörét az 
egészségügyi szolgáltatások és orvosi 
ellátás szervezése és végrehajtása terén.

társadalombiztosítási jogosultságok 
átviteléről a tagállamok között, sem a 
társadalombiztosítási rendszerek másféle 
koordinációjáról. Ez az irányelv ezért teljes 
mértékben tiszteletben tartja a nemzeti 
egészségügyi rendszerek különbségeit, 
valamint a tagállamok hatáskörét az 
egészségügyi szolgáltatások és orvosi 
ellátás szervezése és végrehajtása terén.

Or. en

Módosítás 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az irányelv nem rendelkezik sem a 
társadalombiztosítási jogosultságok 
átviteléről a tagállamok között, sem a 
társadalombiztosítási rendszerek másféle 
koordinációjáról. A más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátás előzetes 
engedélyezése és költségeinek 
visszatérítése tekintetében e rendelkezések 
egyetlen célkitűzése az egészségügyi 
ellátás szabad nyújtásának lehetővé tétele 
mind a betegek, mind az egészségügyi 
szolgáltatók számára, és az említett 
alapvető szabadság útjában álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése a 
beteg biztosításának helye szerinti 

(26) Az irányelv nem rendelkezik sem a 
társadalombiztosítási jogosultságok 
átviteléről a tagállamok között, sem a 
társadalombiztosítási rendszerek másféle 
koordinációjáról. Ez az irányelv ezért teljes 
mértékben tiszteletben tartja a nemzeti 
egészségügyi rendszerek különbségeit, 
valamint a tagállamok hatáskörét az 
egészségügyi szolgáltatások és orvosi 
ellátás szervezése és végrehajtása terén.
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tagállamban. Ez az irányelv ezért teljes 
mértékben tiszteletben tartja a nemzeti 
egészségügyi rendszerek különbségeit, 
valamint a tagállamok hatáskörét az 
egészségügyi szolgáltatások és orvosi 
ellátás szervezése és végrehajtása terén.

Or. en

Indokolás

Az irányelvtervezetnek az egészségügyi szolgáltatások egyes betegek által külföldön történő 
igénybevételének szabályait kell egyértelművé tennie, nem a szolgáltatások szabad mozgását 
kell megkönnyítenie.

Módosítás 133
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. sv
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Módosítás 134
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A rendelkezés értelmezhető úgy, hogy bizonyos körülmények között kérhető a betegnek a 
biztosítás helye szerinti tagállamban nem engedélyezett termékkel való ellátása. Ez esetben a 
rendelkezés ellentmond a 14. cikk (1) bekezdése orvosi rendelvények elismeréséről szóló 
rendelkezéseinek (amely csak azon termékekre vonatkozik, amelyek forgalomba hozatalát a 
recept kiváltása szerinti tagállamban engedélyezték), és mindenképpen megkívánná az uniós 
gyógyszerészeti jogszabályok módosítását (2001/83/EK irányelv, 6. cikk).

Módosítás 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

gyógyszerkészítményhez az adott 
tagállamban, abban az esetben is, ha a 
gyógyszerkészítmény a beteg tagállamában 
nem rendelkezik forgalomba hozatali 
engedéllyel, amennyiben ez a másik 
tagállamban igénybe vett ellátás 
eredményességének egyik nélkülözhetetlen 
elemét jelenti.

Or. de

Indokolás

A 2001/83/EK irányelv 6. cikke szerint a gyógyszerek csak abban a tagállamban hozhatók 
forgalomba, amelyben azokat engedélyezték. Ezek a nemzeti engedélyek ma is sokkal nagyobb 
arányban vannak jelen a gyógyszerpiacon, mint a 2004/726/EK rendelet szerinti központi 
európai engedélyek. Egyértelművé kell tenni, hogy az ellátás helye szerinti tagállamban való 
engedélyezés követelményét nem lehet ezzel az irányelvvel megkerülni.

Módosítás 136
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) Ez az irányelv emellett rendelkezik 
arról, hogy a betegnek joga van bármely, 
az egészségügyi ellátás helye szerinti 
tagállamban forgalomba hozatali 
engedéllyel rendelkező 
gyógyszerkészítményhez, abban az esetben 
is, ha a gyógyszerkészítmény a beteg 
tagállamában nem rendelkezik forgalomba 
hozatali engedéllyel, mivel a másik 
tagállamban igénybe vett ellátás 
eredményességének egyik nélkülözhetetlen 
elemét jelenti. Ez nem sérti a tagállamok 
jogát arra, hogy megszervezzék saját 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
rendszerüket, és nem érinti a biztosítás 
helye szerinti tagállam 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
visszatérítésre vonatkozó szabályait.
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Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a biztosítás helye szerinti tagállam nem 
köteles megtéríteni a betegek költségeit, ha olyan gyógyszert kapnak az ellátás helye szerinti 
tagállamban, amely a biztosítás helye szerinti tagállamban nem rendelkezik engedéllyel.

Módosítás 137
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamok a más tagállamban 
egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek 
esetében is fenntarthatják az egészségügyi 
ellátás igénybevételére és az egészségügyi 
ellátás költségeinek visszatérítésére 
vonatkozó általános feltételeket, a 
támogathatóság feltételeit, valamint 
szabályozási és adminsiztratív
formalitásokat, mint például annak 
követelménye, hogy szakorvossal való 
konzultációt vagy kórházi ellátás 
igénybevételét megelőzően a betegnek 
általános orvossal kell konzultálnia, 
amennyiben ezek a feltételek szükségesek, 
a célnak megfelelőek, nem önkényesek és 
nem diszkriminatívak. Ezért helyénvaló 
előírni, hogy ezeket az általános 
feltételeket és formalitásokat objektív, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
módon alkalmazzák, előzetesen 
tájékoztassanak róluk, elsősorban 
egészségügyi megfontolásokon 
alapuljanak, és ne jelentsenek további 
terhet a más tagállamban egészségügyi 
ellátást igénybe venni szándékozó 
betegekre a biztosítás helye szerinti 
tagállamukban egészségügyi ellátást 
igénybe vevő betegekkel szemben, 
valamint hogy a döntéseket a lehető 
leghamarabb meghozzák. Mindez nem 

(28) A tagállamok a más tagállamban 
egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek 
esetében is fenntarthatják az egészségügyi 
ellátás igénybevételére és az egészségügyi 
ellátás költségeinek visszatérítésére 
vonatkozó általános feltételeket, a 
támogathatóság feltételeit, valamint 
szabályozási és adminsiztratív 
formalitásokat, mint például annak 
követelménye, hogy szakorvossal való 
konzultációt vagy kórházi ellátás 
igénybevételét megelőzően a betegnek 
általános orvossal kell konzultálnia, 
amennyiben ezek a feltételek szükségesek, 
a célnak megfelelőek, nem önkényesek és 
nem diszkriminatívak. Ezért helyénvaló 
előírni, hogy ezeket az általános 
feltételeket és formalitásokat objektív, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
módon alkalmazzák, előzetesen 
tájékoztassanak róluk, elsősorban 
egészségügyi megfontolásokon 
alapuljanak, és ne jelentsenek további 
terhet a más tagállamban egészségügyi 
ellátást igénybe venni szándékozó 
betegekre a biztosítás helye szerinti 
tagállamukban egészségügyi ellátást 
igénybe vevő betegekkel szemben, 
valamint hogy a döntéseket a lehető 
leghamarabb meghozzák. Mindez nem 
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érinti a tagállamok arra vonatkozó jogait, 
hogy az előzetes engedélyezés kritériumait 
vagy feltételeit előírják abban az esetben, 
ha a beteg egészségügyi ellátást kíván 
igénybe venni a biztosítási helye szerinti 
tagállamban.

érinti a tagállamok arra vonatkozó jogait, 
hogy az előzetes engedélyezés alóli 
mentesülés kritériumait vagy feltételeit 
előírják abban az esetben, ha a beteg 
egészségügyi ellátást kíván igénybe venni a 
biztosítási helye szerinti tagállamban.

Or. nl

Indokolás

A 8. cikk (3) bekezdésének kiigazítása miatt.

Módosítás 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) Az olyan egészségügyi ellátást, amely 
ezen irányelv rendelkezései és a biztosítás 
helye szerinti tagállam jogszabályai 
szerint nem tekinthető kórházi ellátásnak, 
nem kórházi ellátásnak kell tekinteni. A 
Bíróságnak a szolgáltatások szabad 
mozgására vonatkozó ítélkezési gyakorlata 
tükrében indokolt, hogy ne legyen előírva a 
biztosítási hely szerinti tagállam kötelező 
társadalombiztosítási rendszerén keresztüli 
minden visszatérítés előzetes engedélyhez 
kötése a más tagállamban igénybe vett nem 
kórházi ellátás esetén. A másik 
tagállamban nyújtott nem kórházi 
ellátásra vonatkozó rendelkezés 
ugyanakkor megkívánja, hogy a beteg 
tájékoztassa erről a biztosítás helye 
szerinti tagállam társadalombiztosítási 
igazgatóságát, mellékelve egy 
nyilatkozatot, amely szerint a beteg az
ellátást nyújtó másik tagállamba való 
utazása előtt minden szükséges 
tájékoztatást megkapott. Ez az előírás nem 
kérdőjelezi meg a nem korházi 
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szolgáltatások automatikus 
engedélyezésének elvét.

Or. fr

Indokolás

A biztosítás helye szerinti tagállam által a kórházi és szakellátás esetében alkalmazható 
előzetes engedélyeztetés rendszerével párhuzamosan lehetővé kell tenni az előzetes értesítés 
rendszerének felállítását is. A biztosítás helye szerinti tagállam ezen eljárás keretében nem 
tagadhatja meg az ellátás költségeinek kifizetését, az eljárás kizárólag annak biztosítására 
irányul, hogy a beteg elutazása előtt minden szükséges tájékoztatást megkapjon.

Módosítás 139
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Közösség különféle egészségügyi 
rendszereiben nem létezik a kórházi ellátás 
egységes fogalommeghatározása, ezért a 
különböző értelmezések akadályozhatják a 
betegek szabadságát egészségügyi ellátás 
igénybevételében. Ennek az akadálynak a 
leküzdése érdekében a Közösségen belül 
egységes fogalommeghatározást kell 
megállapítani a kórházi ellátásra. A
kórházi ellátás rendszerint azt jelenti, 
hogy a betegnek éjszakára is a kórházban 
kell maradnia. Helyénvaló lehet azonban 
kórházi ellátásnak tekinteni bizonyos 
másfajta ellátásokat, amennyiben azokhoz 
speciális és kiemelten költséges orvosi 
infrastruktúra vagy berendezések (pl. 
csúcstechnológiájú diagnosztikai 
képalkotó eszközök) szükségesek, vagy az 
olyan ellátásokat, amelyek a beteg vagy a 
lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bírnak (pl. súlyos fertőző 
betegségek kezelése). Az ilyen ellátások 
rendszeresen frissített jegyzékét a 
Bizottság határozza meg a komitológiai 

(30) A kórházi ellátás fogalmának 
meghatározása továbbra is a tagállamok 
joghatósága alá tartozik. Ez biztosítja, 
hogy a szakmai fejleményeket minőségi 
versenyben be lehessen vonni a 
rendszerbe (azaz lehetséges maradjon 
egyre összetettebb feladatok fejlett
technológiák általi átvétele, pl. ambuláns 
beavatkozások esetében). A kórházi és a 
nem kórházi ellátás közötti konkrét 
különbségtétel az adott ellátást nyújtó 
ország tipikus betegellátási gyakorlata 
alapján történik. Ha a határokon kívülről 
érkező betegcsoportok között jelentős 
különbségek mutatkoznak, a Bizottságnak 
egy újonnan felállítandó szerven keresztül 
joga van közvetlenül beavatkozni és 
korrekciós intézkedéseket hozni.

Adlib Express Watermark



AM\763902HU.doc 21/74 PE418.320v01-00

HU

eljáráson keresztül.

Or. de

Módosítás 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Közösség különféle egészségügyi 
rendszereiben nem létezik a kórházi ellátás 
egységes fogalommeghatározása, ezért a 
különböző értelmezések akadályozhatják a 
betegek szabadságát egészségügyi ellátás 
igénybevételében. Ennek az akadálynak a 
leküzdése érdekében a Közösségen belül 
egységes fogalommeghatározást kell 
megállapítani a kórházi ellátásra. A 
kórházi ellátás rendszerint azt jelenti, hogy 
a betegnek éjszakára is a kórházban kell 
maradnia. Helyénvaló lehet azonban 
kórházi ellátásnak tekinteni bizonyos 
másfajta ellátásokat, amennyiben azokhoz 
speciális és kiemelten költséges orvosi 
infrastruktúra vagy berendezések (pl. 
csúcstechnológiájú diagnosztikai képalkotó 
eszközök) szükségesek, vagy az olyan 
ellátásokat, amelyek a beteg vagy a 
lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bírnak (pl. súlyos fertőző 
betegségek kezelése). Az ilyen ellátások 
rendszeresen frissített jegyzékét a 
Bizottság határozza meg a komitológiai 
eljáráson keresztül.

(30) A Közösség különféle egészségügyi 
rendszereiben nem létezik a kórházi ellátás 
egységes általános fogalommeghatározása, 
ezért a különböző értelmezések 
akadályozhatják a betegek szabadságát 
egészségügyi ellátás igénybevételében. 
Ennek az akadálynak a leküzdése 
érdekében általános
fogalommeghatározást kell megállapítani a 
kórházi és a szakellátásra. A kórházi 
ellátás rendszerint azt jelenti, hogy a 
betegnek éjszakára is a kórházban kell 
maradnia. Helyénvaló azonban ebbe a 
körbe vonni bizonyos másfajta ellátásokat 
is, amennyiben azokhoz speciális és 
kiemelten költséges orvosi infrastruktúra 
vagy berendezések (pl. csúcstechnológiájú 
diagnosztikai képalkotó eszközök) 
szükségesek, vagy az olyan ellátásokat, 
amelyek a beteg vagy a lakosság 
szempontjából kiemelt kockázattal bírnak 
(pl. súlyos fertőző betegségek kezelése). 
Valamennyi biztosítás helye szerinti 
tagállam jegyzéket készít az ilyen 
ellátásokról, amelyek költségeit az adott 
tagállam társadalombiztosítási rendszere 
fizeti. E jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni és nem eredményezhet aránytalan 
akadályt.

Or. fr
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Indokolás

Mivel az eredeti javaslat elismeri a tagállamok közötti különbségeket társadalombiztosítási 
rendszereik ellátásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettsége tekintetében, nem tűnik 
helyénvalónak, hogy a kórházi ellátás jegyzékét komitológiai eljáráson keresztül határozzák 
meg, különösen mivel a szubszidiaritás elve alapján ez szigorúan a tagállamok hatáskörébe 
tartozik. Szükség van azonban közös kritériumok elfogadására.

Módosítás 141
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Közösség különféle egészségügyi 
rendszereiben nem létezik a kórházi ellátás 
egységes fogalommeghatározása, ezért a 
különböző értelmezések akadályozhatják a 
betegek szabadságát egészségügyi ellátás 
igénybevételében. Ennek az akadálynak a 
leküzdése érdekében a Közösségen belül 
egységes fogalommeghatározást kell 
megállapítani a kórházi ellátásra. A 
kórházi ellátás rendszerint azt jelenti, hogy 
a betegnek éjszakára is a kórházban kell 
maradnia. Helyénvaló lehet azonban 
kórházi ellátásnak tekinteni bizonyos 
másfajta ellátásokat, amennyiben azokhoz 
speciális és kiemelten költséges orvosi 
infrastruktúra vagy berendezések (pl. 
csúcstechnológiájú diagnosztikai képalkotó 
eszközök) szükségesek, vagy az olyan 
ellátásokat, amelyek a beteg vagy a 
lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bírnak (pl. súlyos fertőző 
betegségek kezelése). Az ilyen ellátások 
rendszeresen frissített jegyzékét a 
Bizottság határozza meg a komitológiai 
eljáráson keresztül.

(30) A Közösség különféle egészségügyi 
rendszereiben nem létezik a kórházi ellátás 
egységes fogalommeghatározása. E
fogalommeghatározások elfogadása a 
tagállamok feladata. A kórházi ellátás 
rendszerint azt jelenti, hogy a betegnek 
éjszakára is a kórházban kell maradnia. 
Helyénvaló lehet azonban kórházi 
ellátásnak tekinteni bizonyos másfajta 
ellátásokat, amennyiben azokhoz speciális 
és kiemelten költséges orvosi infrastruktúra 
vagy berendezések (pl. csúcstechnológiájú 
diagnosztikai képalkotó eszközök) 
szükségesek, vagy az olyan ellátásokat, 
amelyek a beteg vagy a lakosság 
szempontjából kiemelt kockázattal bírnak 
(pl. súlyos fertőző betegségek kezelése). A 
fogalommeghatározás kiterjedhet azon 
egészségügyi ellátásra is, amely az adott 
biztosítás helye szerinti tagállamban az 
ellátások fogalma szerint más okokból 
tervezett infrastruktúrát feltételez.

Or. de
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Indokolás

A módosítás megfelel a 8. cikk (1) bekezdésének ugyanezen szerző általi módosításának. A 
kórházi és szakellátás javasolt fogalommeghatározása túl szűk. Németországban nem terjedne 
ki sem a részben kórházi vagy ambuláns kórházi kezelésekre, sem a mentális betegek 
egynapos klinikákon történő ellátására. A tervezést igénylő kórházi ellátás fogalmának 
meghatározása kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Módosítás 142
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Közösség különféle egészségügyi 
rendszereiben nem létezik a kórházi ellátás 
egységes fogalommeghatározása, ezért a 
különböző értelmezések akadályozhatják a 
betegek szabadságát egészségügyi ellátás 
igénybevételében. Ennek az akadálynak a 
leküzdése érdekében a Közösségen belül 
egységes fogalommeghatározást kell 
megállapítani a kórházi ellátásra. A kórházi 
ellátás rendszerint azt jelenti, hogy a 
betegnek éjszakára is a kórházban kell 
maradnia. Helyénvaló lehet azonban 
kórházi ellátásnak tekinteni bizonyos 
másfajta ellátásokat, amennyiben azokhoz 
speciális és kiemelten költséges orvosi 
infrastruktúra vagy berendezések (pl. 
csúcstechnológiájú diagnosztikai képalkotó 
eszközök) szükségesek, vagy az olyan 
ellátásokat, amelyek a beteg vagy a 
lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bírnak (pl. súlyos fertőző 
betegségek kezelése). Az ilyen ellátások 
rendszeresen frissített jegyzékét a 
Bizottság határozza meg a komitológiai 
eljáráson keresztül.

(30) A Közösség különféle egészségügyi 
rendszereiben nem létezik a kórházi ellátás 
egységes fogalommeghatározása, ezért a 
különböző értelmezések akadályozhatják a 
betegek szabadságát egészségügyi ellátás 
igénybevételében. Ennek az akadálynak a 
leküzdése érdekében a Közösségen belül 
egységes fogalommeghatározást kell 
megállapítani a kórházi ellátásra. A kórházi 
ellátás rendszerint azt jelenti, hogy a 
betegnek éjszakára is a kórházban kell 
maradnia. Helyénvaló lehet azonban 
kórházi ellátásnak tekinteni bizonyos 
másfajta ellátásokat, amennyiben azokhoz 
speciális és kiemelten költséges orvosi 
infrastruktúra vagy berendezések (pl. 
csúcstechnológiájú diagnosztikai képalkotó 
eszközök) szükségesek, vagy az olyan 
ellátásokat, amelyek a beteg vagy a 
lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bírnak (pl. súlyos fertőző 
betegségek kezelése).

Or. en
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Indokolás

A módosítás a 8. cikk (1) bekezdésének ugyanezen szerző általi módosításához kapcsolódik. A 
jogosultságok és a klinikai gyakorlatok tekintetében a tagállamok között fennálló különbségek 
a gyakorlatban azt jelentik, hogy egy egységes uniós jegyzék meghatározása az előzetes 
engedélyezéshez kötött ellátásokról csak zavart okozna a betegek körében.

Módosítás 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Közösség különféle egészségügyi 
rendszereiben nem létezik a kórházi ellátás 
egységes fogalommeghatározása, ezért a 
különböző értelmezések akadályozhatják a 
betegek szabadságát egészségügyi ellátás 
igénybevételében. Ennek az akadálynak a 
leküzdése érdekében a Közösségen belül 
egységes fogalommeghatározást kell 
megállapítani a kórházi ellátásra. A kórházi 
ellátás rendszerint azt jelenti, hogy a 
betegnek éjszakára is a kórházban kell 
maradnia. Helyénvaló lehet azonban 
kórházi ellátásnak tekinteni bizonyos 
másfajta ellátásokat, amennyiben azokhoz 
speciális és kiemelten költséges orvosi 
infrastruktúra vagy berendezések (pl. 
csúcstechnológiájú diagnosztikai képalkotó 
eszközök) szükségesek, vagy az olyan 
ellátásokat, amelyek a beteg vagy a 
lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bírnak (pl. súlyos fertőző 
betegségek kezelése). Az ilyen ellátások 
rendszeresen frissített jegyzékét a 
Bizottság határozza meg a komitológiai 
eljáráson keresztül.

(30) A Közösség különféle egészségügyi 
rendszereiben nem létezik a kórházi ellátás 
egységes fogalommeghatározása, ezért a 
különböző értelmezések akadályozhatják a 
betegek szabadságát egészségügyi ellátás 
igénybevételében. Ennek az akadálynak a 
leküzdése érdekében a Közösségen belül 
egységes fogalommeghatározást kell 
megállapítani a kórházi ellátásra. A kórházi 
ellátás rendszerint azt jelenti, hogy a 
betegnek éjszakára is a kórházban kell 
maradnia. Helyénvaló lehet azonban 
kórházi ellátásnak tekinteni bizonyos 
másfajta ellátásokat, amennyiben azokhoz 
speciális és kiemelten költséges orvosi 
infrastruktúra vagy berendezések (pl. 
csúcstechnológiájú diagnosztikai képalkotó 
eszközök) szükségesek, vagy az olyan 
ellátásokat, amelyek a beteg vagy a 
lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bírnak (pl. súlyos fertőző 
betegségek kezelése).

Or. en

Indokolás

A szubszidiaritás elve szerint a tagállamok maguk döntenek a kórházi ellátás 
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fogalommeghatározásáról ezen irányelv vonatkozásában.

Módosítás 144
Karin Jöns

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Közösség különféle egészségügyi 
rendszereiben nem létezik a kórházi ellátás 
egységes fogalommeghatározása, ezért a 
különböző értelmezések akadályozhatják a 
betegek szabadságát egészségügyi ellátás 
igénybevételében. Ennek az akadálynak a 
leküzdése érdekében a Közösségen belül 
egységes fogalommeghatározást kell 
megállapítani a kórházi ellátásra. A kórházi 
ellátás rendszerint azt jelenti, hogy a 
betegnek éjszakára is a kórházban kell 
maradnia. Helyénvaló lehet azonban 
kórházi ellátásnak tekinteni bizonyos 
másfajta ellátásokat, amennyiben azokhoz 
speciális és kiemelten költséges orvosi 
infrastruktúra vagy berendezések (pl. 
csúcstechnológiájú diagnosztikai képalkotó 
eszközök) szükségesek, vagy az olyan 
ellátásokat, amelyek a beteg vagy a 
lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bírnak (pl. súlyos fertőző 
betegségek kezelése). Az ilyen ellátások 
rendszeresen frissített jegyzékét a Bizottság 
határozza meg a komitológiai eljáráson 
keresztül.

(30) A Közösség különféle egészségügyi 
rendszereiben nem létezik a kórházi ellátás 
egységes fogalommeghatározása, ezért a 
különböző értelmezések akadályozhatják a 
betegek szabadságát egészségügyi ellátás 
igénybevételében. Ennek az akadálynak a 
leküzdése érdekében a Közösségen belül 
egységes fogalommeghatározást kell 
megállapítani a kórházi ellátásra. A kórházi 
ellátás rendszerint azt jelenti, hogy a 
betegnek éjszakára is a kórházban kell 
maradnia. Helyénvaló lehet azonban 
kórházi ellátásnak tekinteni bizonyos 
másfajta ellátásokat, amennyiben azokhoz 
speciális és kiemelten költséges orvosi 
infrastruktúra vagy berendezések (pl. 
csúcstechnológiájú diagnosztikai képalkotó 
eszközök) szükségesek, vagy az olyan 
ellátásokat, amelyek a beteg vagy a 
lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bírnak (pl. súlyos fertőző 
betegségek kezelése). Az ilyen ellátások 
rendszeresen frissített nemzeti jegyzékeit a 
tagállamok maguk határozzák meg.

Or. de

Indokolás

A kórházi kezelésekként meghatározott kezelések egységes, EU-szerte érvényes jegyzéke nincs 
tekintettel az egyes nemzeti egészségügyi rendszerekre és eltérő ellátási körükre. Egy ilyen 
lista sértené a szubszidiaritás elvét.
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Módosítás 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A rendelkezésre álló tények alapján a 
szabad mozgás elvének a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra való 
alkalmazása a biztosítási hely szerinti 
tagállamban létező kötelező 
betegbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet határain belül nem veszélyezteti a 
tagállam egészségügyi rendszereit vagy 
társadalombiztosítási rendszerének 
pénzügyi fenntarthatóságát. A Bíróság 
azonban elismerte, hogy nem zárható ki 
annak lehetősége, hogy a 
társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével 
kapcsolatos kockázat vagy a mindenki 
számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott 
orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának 
célkitűzése az általános érdeket képviselő 
olyan nyomós indokot jelenthet, amely 
igazolja a szolgáltatások szabad 
áramlásának korlátozását. A Bíróság azt 
is elismerte, hogy a kórházak száma, azok 
földrajzi elhelyezkedése, működésük 
módja, a rendelkezésükre álló eszközök, 
valamint az általuk nyújtott orvosi 
szolgáltatások típusai mind olyan 
tényezők, amelyek tekintetében lehetséges 
a tervezés. Az irányelv a más tagállamban 
nyújtott kórházi ellátás költségeinek 
átvállalására előzetes engedélyezési 
rendszert ír elő, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek: ha az ellátást 
területén nyújtották volna, annak 
költségét szociális biztonsági rendszere 
fizette volna, és az irányelv végrehajtása 
következtében a betegek kiáramlása olyan 
hatással jár, amely súlyosan veszélyezteti 
vagy súlyosan veszélyeztetheti a szociális 
biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyát, 
és/vagy a betegek kiáramlása komolyan 

törölve
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veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a 
kórházi ágazatban a fölös kapacitás, a 
kórházi ellátás nyújtásának 
kiegyensúlyozatlansága vagy logisztikai és 
pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében 
véghezvitt tervezést és ésszerűsítést, a 
mindenki számára elérhető 
kiegyensúlyozott egészségügyi és kórházi 
ellátás fenntartását, vagy pedig a kezelési 
kapacitást vagy orvosi szaktudást az 
érintett tagállam területén. Mivel a 
betegek várható kiáramlása pontos 
következményeinek értékeléséhez összetett 
becslések és számítások szükségesek, az 
irányelv lehetővé teszi az előzetes 
engedélyeztetés rendszerét, ha alapos 
okkal feltételezhető, hogy a kiáramlás a 
társadalombiztosítási rendszereket 
jelentősen veszélyezteti. Ez vonatkozik 
azokra a már meglévő előzetes 
engedélyeztetési rendszerekre is, amelyek 
megfelelnek a 8. cikkben előírt 
feltételeknek.

Or. es

Indokolás

Figyelembe kell venni az európai egészségügyi rendszerek és finanszírozási modelljeik 
sokféleségét.

Módosítás 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A rendelkezésre álló tények alapján a 
szabad mozgás elvének a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra való 
alkalmazása a biztosítási hely szerinti 
tagállamban létező kötelező 
betegbiztosítási rendszer által biztosított 

törölve
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fedezet határain belül nem veszélyezteti a 
tagállam egészségügyi rendszereit vagy 
társadalombiztosítási rendszerének 
pénzügyi fenntarthatóságát. A Bíróság 
azonban elismerte, hogy nem zárható ki 
annak lehetősége, hogy a 
társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével 
kapcsolatos kockázat vagy a mindenki 
számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott 
orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának 
célkitűzése az általános érdeket képviselő 
olyan nyomós indokot jelenthet, amely 
igazolja a szolgáltatások szabad 
áramlásának korlátozását. A Bíróság azt 
is elismerte, hogy a kórházak száma, azok 
földrajzi elhelyezkedése, működésük 
módja, a rendelkezésükre álló eszközök, 
valamint az általuk nyújtott orvosi 
szolgáltatások típusai mind olyan 
tényezők, amelyek tekintetében lehetséges 
a tervezés. Az irányelv a más tagállamban 
nyújtott kórházi ellátás költségeinek 
átvállalására előzetes engedélyezési 
rendszert ír elő, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek: ha az ellátást 
területén nyújtották volna, annak 
költségét szociális biztonsági rendszere 
fizette volna, és az irányelv végrehajtása 
következtében a betegek kiáramlása olyan 
hatással jár, amely súlyosan veszélyezteti 
vagy súlyosan veszélyeztetheti a szociális 
biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyát, 
és/vagy a betegek kiáramlása komolyan 
veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a 
kórházi ágazatban a fölös kapacitás, a 
kórházi ellátás nyújtásának 
kiegyensúlyozatlansága vagy logisztikai és 
pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében 
véghezvitt tervezést és ésszerűsítést, a 
mindenki számára elérhető 
kiegyensúlyozott egészségügyi és kórházi 
ellátás fenntartását, vagy pedig a kezelési 
kapacitást vagy orvosi szaktudást az 
érintett tagállam területén. Mivel a 
betegek várható kiáramlása pontos
következményeinek értékeléséhez összetett 
becslések és számítások szükségesek, az 
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irányelv lehetővé teszi az előzetes 
engedélyeztetés rendszerét, ha alapos 
okkal feltételezhető, hogy a kiáramlás a 
társadalombiztosítási rendszereket 
jelentősen veszélyezteti. Ez vonatkozik 
azokra a már meglévő előzetes 
engedélyeztetési rendszerekre is, amelyek 
megfelelnek a 8. cikkben előírt 
feltételeknek.

Or. es

Indokolás

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.

Módosítás 147
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A rendelkezésre álló tények alapján a 
szabad mozgás elvének a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra való 
alkalmazása a biztosítási hely szerinti 
tagállamban létező kötelező 
betegbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet határain belül nem veszélyezteti a 
tagállam egészségügyi rendszereit vagy 
társadalombiztosítási rendszerének 
pénzügyi fenntarthatóságát. A Bíróság 
azonban elismerte, hogy nem zárható ki 
annak lehetősége, hogy a 
társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével 
kapcsolatos kockázat vagy a mindenki 

(31) A rendelkezésre álló tények alapján a 
szabad mozgás elvének a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra való 
alkalmazása a biztosítási hely szerinti 
tagállamban létező kötelező 
betegbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet határain belül nem veszélyezteti a 
tagállam egészségügyi rendszereit vagy 
társadalombiztosítási rendszerének 
pénzügyi fenntarthatóságát. A tagállamok
a kórházi és szakellátás tekintetében 
előzetes engedélyezési rendszert írhatnak 
elő, és meghatározhatják, mely ellátási 
területeken tartják szükségesnek a 
szükséglettervezést.
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számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott 
orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának 
célkitűzése az általános érdeket képviselő 
olyan nyomós indokot jelenthet, amely 
igazolja a szolgáltatások szabad 
áramlásának korlátozását. A Bíróság azt is 
elismerte, hogy a kórházak száma, azok 
földrajzi elhelyezkedése, működésük 
módja, a rendelkezésükre álló eszközök, 
valamint az általuk nyújtott orvosi 
szolgáltatások típusai mind olyan 
tényezők, amelyek tekintetében lehetséges 
a tervezés. Az irányelv a más tagállamban 
nyújtott kórházi ellátás költségeinek 
átvállalására előzetes engedélyezési 
rendszert ír elő, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek: ha az ellátást 
területén nyújtották volna, annak 
költségét szociális biztonsági rendszere 
fizette volna, és az irányelv végrehajtása 
következtében a betegek kiáramlása olyan 
hatással jár, amely súlyosan veszélyezteti 
vagy súlyosan veszélyeztetheti a szociális 
biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyát, 
és/vagy a betegek kiáramlása komolyan 
veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a 
kórházi ágazatban a fölös kapacitás, a 
kórházi ellátás nyújtásának 
kiegyensúlyozatlansága vagy logisztikai és 
pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében 
véghezvitt tervezést és ésszerűsítést, a 
mindenki számára elérhető 
kiegyensúlyozott egészségügyi és kórházi 
ellátás fenntartását, vagy pedig a kezelési 
kapacitást vagy orvosi szaktudást az 
érintett tagállam területén. Mivel a 
betegek várható kiáramlása pontos 
következményeinek értékeléséhez összetett 
becslések és számítások szükségesek, az 
irányelv lehetővé teszi az előzetes 
engedélyeztetés rendszerét, ha alapos 
okkal feltételezhető, hogy a kiáramlás a 
társadalombiztosítási rendszereket 
jelentősen veszélyezteti. Ez vonatkozik 
azokra a már meglévő előzetes 
engedélyeztetési rendszerekre is, amelyek 
megfelelnek a 8. cikkben előírt 
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feltételeknek.

Or. de

Indokolás

A módosítás megfelel a 8. cikk (3) bekezdésének ugyanezen szerző általi módosításának. A 
továbbiakban is a tagállamoknak kell dönteniük az előzetes engedélyezési rendszer 
kialakításának módjáról.

Módosítás 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A rendelkezésre álló tények alapján a 
szabad mozgás elvének a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra való alkalmazása a biztosítási 
hely szerinti tagállamban létező kötelező 
betegbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet határain belül nem veszélyezteti a 
tagállam egészségügyi rendszereit vagy 
társadalombiztosítási rendszerének 
pénzügyi fenntarthatóságát. A Bíróság 
azonban elismerte, hogy nem zárható ki
annak lehetősége, hogy a 
társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével 
kapcsolatos kockázat vagy a mindenki 
számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott 
orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának 
célkitűzése az általános érdeket képviselő 
olyan nyomós indokot jelenthet, amely 
igazolja a szolgáltatások szabad 
áramlásának korlátozását. A Bíróság azt is 
elismerte, hogy a kórházak száma, azok 
földrajzi elhelyezkedése, működésük 
módja, a rendelkezésükre álló eszközök, 
valamint az általuk nyújtott orvosi 
szolgáltatások típusai mind olyan tényezők, 
amelyek tekintetében lehetséges a tervezés. 

(31) A Bíróság elismerte annak 
lehetőségét, hogy a társadalombiztosítási 
rendszerek pénzügyi egyensúlyának súlyos 
veszélyeztetésével kapcsolatos kockázat 
vagy a mindenki számára hozzáférhető, 
kiegyensúlyozott orvosi vagy kórházi 
ellátás fenntartásának célkitűzése az 
általános érdeket képviselő olyan nyomós 
indokot jelenthet, amely igazolja a 
szolgáltatások szabad áramlásának 
korlátozását. A Bíróság azt is elismerte, 
hogy a kórházak száma, azok földrajzi 
elhelyezkedése, működésük módja, a 
rendelkezésükre álló eszközök, valamint az 
általuk nyújtott orvosi szolgáltatások 
típusai mind olyan tényezők, amelyek 
tekintetében lehetséges a tervezés. Az 
irányelv a más tagállamban nyújtott 
kórházi ellátás költségeinek átvállalására 
előzetes engedélyezési rendszert ír elő.
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Az irányelv a más tagállamban nyújtott 
kórházi ellátás költségeinek átvállalására 
előzetes engedélyezési rendszert ír elő, 
amennyiben a következő feltételek 
teljesülnek: ha az ellátást területén 
nyújtották volna, annak költségét szociális 
biztonsági rendszere fizette volna, és az 
irányelv végrehajtása következtében a 
betegek kiáramlása olyan hatással jár, 
amely súlyosan veszélyezteti vagy 
súlyosan veszélyeztetheti a szociális 
biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyát, 
és/vagy a betegek kiáramlása komolyan 
veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a 
kórházi ágazatban a fölös kapacitás, a 
kórházi ellátás nyújtásának 
kiegyensúlyozatlansága vagy logisztikai és 
pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében 
véghezvitt tervezést és ésszerűsítést, a 
mindenki számára elérhető 
kiegyensúlyozott egészségügyi és kórházi 
ellátás fenntartását, vagy pedig a kezelési 
kapacitást vagy orvosi szaktudást az 
érintett tagállam területén. Mivel a 
betegek várható kiáramlása pontos 
következményeinek értékeléséhez összetett 
becslések és számítások szükségesek, az 
irányelv lehetővé teszi az előzetes 
engedélyeztetés rendszerét, ha alapos 
okkal feltételezhető, hogy a kiáramlás a 
társadalombiztosítási rendszereket 
jelentősen veszélyezteti. Ez vonatkozik 
azokra a már meglévő előzetes 
engedélyeztetési rendszerekre is, amelyek 
megfelelnek a 8. cikkben előírt 
feltételeknek.

Or. en
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Módosítás 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A rendelkezésre álló tények alapján a 
szabad mozgás elvének a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra való alkalmazása a biztosítási 
hely szerinti tagállamban létező kötelező 
betegbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet határain belül nem veszélyezteti a 
tagállam egészségügyi rendszereit vagy 
társadalombiztosítási rendszerének 
pénzügyi fenntarthatóságát. A Bíróság 
azonban elismerte, hogy nem zárható ki 
annak lehetősége, hogy a 
társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével 
kapcsolatos kockázat vagy a mindenki 
számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott 
orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának 
célkitűzése az általános érdeket képviselő 
olyan nyomós indokot jelenthet, amely 
igazolja a szolgáltatások szabad 
áramlásának korlátozását. A Bíróság azt is 
elismerte, hogy a kórházak száma, azok 
földrajzi elhelyezkedése, működésük 
módja, a rendelkezésükre álló eszközök, 
valamint az általuk nyújtott orvosi 
szolgáltatások típusai mind olyan tényezők, 
amelyek tekintetében lehetséges a tervezés. 
Az irányelv a más tagállamban nyújtott 
kórházi ellátás költségeinek átvállalására 
előzetes engedélyezési rendszert ír elő,
amennyiben a következő feltételek 
teljesülnek: ha az ellátást területén 
nyújtották volna, annak költségét szociális 
biztonsági rendszere fizette volna, és az 
irányelv végrehajtása következtében a 
betegek kiáramlása olyan hatással jár, 
amely súlyosan veszélyezteti vagy 
súlyosan veszélyeztetheti a szociális 
biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyát, 
és/vagy a betegek kiáramlása komolyan 

(31) A Bíróság elismerte, hogy nem 
zárható ki annak lehetősége, hogy a 
társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével 
kapcsolatos kockázat vagy a mindenki 
számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott 
orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának 
célkitűzése az általános érdeket képviselő 
olyan nyomós indokot jelenthet, amely 
igazolja a szabad mozgás korlátozását. A 
Bíróság azt is elismerte, hogy a kórházak 
száma, azok földrajzi elhelyezkedése, 
működésük módja, a rendelkezésükre álló 
eszközök, valamint az általuk nyújtott 
orvosi szolgáltatások típusai mind olyan 
tényezők, amelyek tekintetében lehetséges 
a tervezés. Az irányelv a más tagállamban 
nyújtott kórházi ellátás költségeinek 
átvállalására előzetes engedélyezési 
rendszert ír elő.
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veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a 
kórházi ágazatban a fölös kapacitás, a 
kórházi ellátás nyújtásának 
kiegyensúlyozatlansága vagy logisztikai és 
pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében 
véghezvitt tervezést és ésszerűsítést, a 
mindenki számára elérhető 
kiegyensúlyozott egészségügyi és kórházi 
ellátás fenntartását, vagy pedig a kezelési 
kapacitást vagy orvosi szaktudást az 
érintett tagállam területén. Mivel a 
betegek várható kiáramlása pontos 
következményeinek értékeléséhez összetett 
becslések és számítások szükségesek, az 
irányelv lehetővé teszi az előzetes 
engedélyeztetés rendszerét, ha alapos 
okkal feltételezhető, hogy a kiáramlás a 
társadalombiztosítási rendszereket 
jelentősen veszélyezteti. Ez vonatkozik 
azokra a már meglévő előzetes 
engedélyeztetési rendszerekre is, amelyek 
megfelelnek a 8. cikkben előírt 
feltételeknek.

Or. en

Indokolás

Nincs bizonyíték arra, hogy a szabad mozgás elvének alkalmazása nem veszélyeztetné az 
egészségügyi rendszerek pénzügyi fenntarthatóságát. Az utolsó bekezdések súlyos bizonyítási 
terhet rónak a tagállamokra egészségügyi rendszereik pénzügyi fenntarthatóságának 
tekintetében, mielőtt bármilyen előzetes engedélyezési rendszert felállíthatnának. Lehetővé 
kell tenni a tagállamok számára, hogy a kórházi ellátási szolgáltatásokra vonatkozóan 
előzetes engedélyezési rendszert állítsanak fel, ha ez az egészségügyi ellátás szervezésével és 
nyújtásával kapcsolatos közfeladataik ellátásához szükséges.

Módosítás 150
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A rendelkezésre álló tények alapján a (31) A rendelkezésre álló tények alapján a 
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szabad mozgás elvének a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra való 
alkalmazása a biztosítási hely szerinti 
tagállamban létező kötelező 
betegbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet határain belül nem veszélyezteti a 
tagállam egészségügyi rendszereit vagy 
társadalombiztosítási rendszerének 
pénzügyi fenntarthatóságát. A Bíróság 
azonban elismerte, hogy nem zárható ki 
annak lehetősége, hogy a 
társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével 
kapcsolatos kockázat vagy a mindenki 
számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott 
orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának 
célkitűzése az általános érdeket képviselő 
olyan nyomós indokot jelenthet, amely 
igazolja a szolgáltatások szabad 
áramlásának korlátozását. A Bíróság azt is 
elismerte, hogy a kórházak száma, azok 
földrajzi elhelyezkedése, működésük 
módja, a rendelkezésükre álló eszközök, 
valamint az általuk nyújtott orvosi 
szolgáltatások típusai mind olyan tényezők, 
amelyek tekintetében lehetséges a tervezés. 
Az irányelv a más tagállamban nyújtott 
kórházi ellátás költségeinek átvállalására 
előzetes engedélyezési rendszert ír elő, 
amennyiben a következő feltételek 
teljesülnek: ha az ellátást területén 
nyújtották volna, annak költségét szociális 
biztonsági rendszere fizette volna, és az 
irányelv végrehajtása következtében a 
betegek kiáramlása olyan hatással jár, 
amely súlyosan veszélyezteti vagy 
súlyosan veszélyeztetheti a szociális 
biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyát, 
és/vagy a betegek kiáramlása komolyan 
veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a 
kórházi ágazatban a fölös kapacitás, a 
kórházi ellátás nyújtásának 
kiegyensúlyozatlansága vagy logisztikai és 
pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében 
véghezvitt tervezést és ésszerűsítést, a 
mindenki számára elérhető 
kiegyensúlyozott egészségügyi és kórházi 
ellátás fenntartását, vagy pedig a kezelési 

szabad mozgás elvének a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra való 
alkalmazása a biztosítási hely szerinti 
tagállamban létező kötelező 
betegbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet határain belül nem veszélyezteti a 
tagállam egészségügyi rendszereit vagy 
társadalombiztosítási rendszerének 
pénzügyi fenntarthatóságát. A Bíróság 
azonban elismerte, hogy nem zárható ki 
annak lehetősége, hogy a 
társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével 
kapcsolatos kockázat vagy a mindenki 
számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott 
orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának 
célkitűzése az általános érdeket képviselő 
olyan nyomós indokot jelenthet, amely 
igazolja a szolgáltatások szabad 
áramlásának korlátozását. A Bíróság azt is 
elismerte, hogy a kórházak száma, azok 
földrajzi elhelyezkedése, működésük 
módja, a rendelkezésükre álló eszközök, 
valamint az általuk nyújtott orvosi 
szolgáltatások típusai mind olyan tényezők, 
amelyek tekintetében lehetséges a tervezés. 
This Directive should provide for a system 
of prior authorisation for assumption of 
costs for hospital care received in another 
Member State. A biztosítás helye szerinti 
tagállam előre és világosan meghatározza 
az előzetes engedélyezés elutasításának az 
alapvető közérdekhez kapcsolódó 
kritériumait.
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kapacitást vagy orvosi szaktudást az 
érintett tagállam területén. Mivel a 
betegek várható kiáramlása pontos 
következményeinek értékeléséhez összetett 
becslések és számítások szükségesek, az 
irányelv lehetővé teszi az előzetes 
engedélyeztetés rendszerét, ha alapos 
okkal feltételezhető, hogy a kiáramlás a 
társadalombiztosítási rendszereket 
jelentősen veszélyezteti. Ez vonatkozik 
azokra a már meglévő előzetes 
engedélyeztetési rendszerekre is, amelyek 
megfelelnek a 8. cikkben előírt 
feltételeknek.

Or. en

Indokolás

A módosítás a 8. cikk (3) bekezdésének ugyanezen szerző általi módosításához kapcsolódik.
Egyértelműségre van szükség, amikor más tagállamban végzett kezelés esetében előzetes 
engedélyezést alkalmaznak, és az előzetes engedélyezés elutasításának indokai csak zavart 
keltenének a betegek körében.

Módosítás 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A rendelkezésre álló tények alapján a 
szabad mozgás elvének a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra való alkalmazása a biztosítási 
hely szerinti tagállamban létező kötelező 
betegbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet határain belül nem veszélyezteti a 
tagállam egészségügyi rendszereit vagy 
társadalombiztosítási rendszerének 
pénzügyi fenntarthatóságát. A Bíróság 
azonban elismerte, hogy nem zárható ki 
annak lehetősége, hogy a 
társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 

(31) A Bíróság elismerte, hogy nem 
zárható ki annak lehetősége, hogy a 
társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével 
kapcsolatos kockázat vagy a mindenki 
számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott 
orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának 
célkitűzése az általános érdeket képviselő 
olyan nyomós indokot jelenthet, amely 
igazolja a szolgáltatások szabad 
áramlásának korlátozását. A Bíróság azt is 
elismerte, hogy a kórházak száma, azok 
földrajzi elhelyezkedése, működésük 
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egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével 
kapcsolatos kockázat vagy a mindenki 
számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott 
orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának 
célkitűzése az általános érdeket képviselő 
olyan nyomós indokot jelenthet, amely 
igazolja a szolgáltatások szabad 
áramlásának korlátozását. A Bíróság azt is 
elismerte, hogy a kórházak száma, azok 
földrajzi elhelyezkedése, működésük 
módja, a rendelkezésükre álló eszközök, 
valamint az általuk nyújtott orvosi 
szolgáltatások típusai mind olyan tényezők, 
amelyek tekintetében lehetséges a tervezés. 
Az irányelv a más tagállamban nyújtott 
kórházi ellátás költségeinek átvállalására 
előzetes engedélyezési rendszert ír elő, 
amennyiben a következő feltételek 
teljesülnek: ha az ellátást területén 
nyújtották volna, annak költségét szociális 
biztonsági rendszere fizette volna, és az 
irányelv végrehajtása következtében a 
betegek kiáramlása olyan hatással jár, 
amely súlyosan veszélyezteti vagy 
súlyosan veszélyeztetheti a szociális 
biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyát, 
és/vagy a betegek kiáramlása komolyan 
veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a 
kórházi ágazatban a fölös kapacitás, a 
kórházi ellátás nyújtásának 
kiegyensúlyozatlansága vagy logisztikai és 
pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében 
véghezvitt tervezést és ésszerűsítést, a 
mindenki számára elérhető 
kiegyensúlyozott egészségügyi és kórházi 
ellátás fenntartását, vagy pedig a kezelési 
kapacitást vagy orvosi szaktudást az 
érintett tagállam területén. Mivel a 
betegek várható kiáramlása pontos 
következményeinek értékeléséhez összetett 
becslések és számítások szükségesek, az 
irányelv lehetővé teszi az előzetes 
engedélyeztetés rendszerét, ha alapos 
okkal feltételezhető, hogy a kiáramlás a 
társadalombiztosítási rendszereket 
jelentősen veszélyezteti. Ez vonatkozik 
azokra a már meglévő előzetes 
engedélyeztetési rendszerekre is, amelyek 

módja, a rendelkezésükre álló eszközök, 
valamint az általuk nyújtott orvosi 
szolgáltatások típusai mind olyan tényezők, 
amelyek tekintetében lehetséges a tervezés. 
Az irányelv ezért a más tagállamban 
nyújtott kórházi és szakellátás költségeinek 
átvállalására előzetes engedélyezési 
rendszert ír elő Ez vonatkozik azokra a már 
meglévő előzetes engedélyeztetési 
rendszerekre is, amelyek megfelelnek a 8. 
cikkben előírt feltételeknek.
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megfelelnek a 8. cikkben előírt 
feltételeknek.

Or. fr

Indokolás

Nem lehet előre megítélni, hogy milyen hatással lesz az irányelv alkalmazása a tagállamok 
egészségügyi rendszereire. El kell kerülni, hogy továbbmenjünk annál, amit a Bíróság 
elismert, és meg kell erősíteni, hogy szükséges az előzetes engedélyezés fenntartása a 
biztosítás helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás esetére.

Módosítás 152
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A rendelkezésre álló tények alapján a 
szabad mozgás elvének a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra való 
alkalmazása a biztosítási hely szerinti 
tagállamban létező kötelező 
betegbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet határain belül nem veszélyezteti a 
tagállam egészségügyi rendszereit vagy 
társadalombiztosítási rendszerének 
pénzügyi fenntarthatóságát. A Bíróság 
azonban elismerte, hogy nem zárható ki 
annak lehetősége, hogy a 
társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével 
kapcsolatos kockázat vagy a mindenki 
számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott 
orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának 
célkitűzése az általános érdeket képviselő 
olyan nyomós indokot jelenthet, amely 
igazolja a szolgáltatások szabad 
áramlásának korlátozását. A Bíróság azt is 
elismerte, hogy a kórházak száma, azok 
földrajzi elhelyezkedése, működésük 
módja, a rendelkezésükre álló eszközök, 
valamint az általuk nyújtott orvosi 

(31) A rendelkezésre álló tények alapján a 
szabad mozgás elvének a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra való 
alkalmazása a biztosítási hely szerinti 
tagállamban létező kötelező 
betegbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet határain belül nem veszélyezteti a 
tagállam egészségügyi rendszereit vagy 
társadalombiztosítási rendszerének 
pénzügyi fenntarthatóságát. A Bíróság 
azonban elismerte, hogy nem zárható ki 
annak lehetősége, hogy a 
társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével 
kapcsolatos kockázat vagy a mindenki 
számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott 
orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának 
célkitűzése az általános érdeket képviselő 
olyan nyomós indokot jelenthet, amely 
igazolja a szolgáltatások szabad 
áramlásának korlátozását. A Bíróság azt is 
elismerte, hogy a kórházak száma, azok 
földrajzi elhelyezkedése, működésük 
módja, a rendelkezésükre álló eszközök, 
valamint az általuk nyújtott orvosi 
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szolgáltatások típusai mind olyan tényezők, 
amelyek tekintetében lehetséges a tervezés. 
Az irányelv a más tagállamban nyújtott 
kórházi ellátás költségeinek átvállalására 
előzetes engedélyezési rendszert ír elő, 
amennyiben a következő feltételek 
teljesülnek: ha az ellátást területén 
nyújtották volna, annak költségét szociális 
biztonsági rendszere fizette volna, és az 
irányelv végrehajtása következtében a 
betegek kiáramlása olyan hatással jár, 
amely súlyosan veszélyezteti vagy 
súlyosan veszélyeztetheti a szociális 
biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyát, 
és/vagy a betegek kiáramlása komolyan 
veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a 
kórházi ágazatban a fölös kapacitás, a 
kórházi ellátás nyújtásának 
kiegyensúlyozatlansága vagy logisztikai és 
pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében 
véghezvitt tervezést és ésszerűsítést, a 
mindenki számára elérhető 
kiegyensúlyozott egészségügyi és kórházi 
ellátás fenntartását, vagy pedig a kezelési 
kapacitást vagy orvosi szaktudást az 
érintett tagállam területén. Mivel a 
betegek várható kiáramlása pontos 
következményeinek értékeléséhez összetett 
becslések és számítások szükségesek, az 
irányelv lehetővé teszi az előzetes 
engedélyeztetés rendszerét, ha alapos 
okkal feltételezhető, hogy a kiáramlás a 
társadalombiztosítási rendszereket 
jelentősen veszélyezteti. Ez vonatkozik 
azokra a már meglévő előzetes 
engedélyeztetési rendszerekre is, amelyek 
megfelelnek a 8. cikkben előírt 
feltételeknek.

szolgáltatások típusai mind olyan tényezők, 
amelyek tekintetében lehetséges a tervezés. 
Az irányelv a más tagállamban nyújtott 
kórházi és szakorvosi ellátás költségeinek 
átvállalására előzetes engedélyezési 
rendszert ír elő, kivéve, ha a következő 
feltételek teljesülnek: a kezelést a 
biztosítás szerinti tagállamban a 
túlságosan hosszú várólisták miatt nem 
lehet elvégezni, a betegek határ menti 
területeken laknak, a kezelendő panasz 
ritka, és igen speciális terápiát kíván, vagy 
az ellátás betegbiztosítási alapok és 
külföldi egészségügyi intézmények közötti 
szerződésen alapul. Ez vonatkozik azokra 
a már meglévő előzetes engedélyeztetési 
rendszerekre is, amelyek megfelelnek a 8. 
cikkben előírt feltételeknek.

Or. nl

Indokolás

A 8. cikk (3) bekezdésének kiigazítása miatt.
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Módosítás 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A Bíróság esetjoga alapján a 
tagállamok előzetes engedélyezési 
követelményt állíthatnak, amennyiben a 
nemzeti rendszernek fel kell becsülnie a 
másik tagállamban végzett kórházi ellátás 
költségeit. Egy ilyen követelmény állítása 
ésszerűnek és szükségesnek tekinthető. 
Éppen ezért, a kórházak száma, földrajzi 
elhelyezkedésük, szervezettségük módja, a 
rendelkezésükre álló felszerelések és még 
az általuk kínált egészségügyi ellátások is 
mind olyan dolgok, amelyekkel tervezés 
keretében kell foglalkozni annak 
érdekében, hogy a különböző igényeket ki 
lehessen elégíteni. A tervezés során 
először a hatékony kórházi ellátások 
kiegyensúlyozott köréhez történő 
mindenkori hozzáférés biztosítására kell 
törekedni az adott tagállamban. 
Másodszor, a tervezésnek elő kell 
segítenie az erőforrások racionális 
felhasználását, lehetővé téve a pénzügyi, 
technikai és emberi erőforrások szociális 
hatékonyságát.

Or. es

Indokolás

Az előzetes engedélyezés a határokon átnyúló mobilitás joga korlátozásának tűnhet, azonban 
valójában a polgárok védelmét szolgálja, ideértve a hazájukban maradókat is.

A javaslat hatással lehet azokra a feltételekre is, amelyek mellett a többség (akik nem mennek 
másik tagállamba egészségügyi ellátásért) igénybe veheti az egészségügyi szolgáltatásokat, 
feltéve, hogy ez megzavarhatja az utazó beteg fogadó tagállamában az egészségügyi 
szolgáltatások tervezését és szervezését.
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Módosítás 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Szem előtt tartva az európai 
egészségügyi rendszerek és finanszírozási 
modellek sokfélesége okot ad annak 
feltételezésére, hogy sok tagállamnak 
problémát fog jelenteni ezen irányelv 
nemzeti jogba történő átvétele, 
rugalmasságot kell biztosítani a 
végrehajtás módja tekintetében.

Or. es

Indokolás

Az irányelv végrehajtása során helyet kell biztosítani az alkalmazkodásra és a 
rugalmasságra.

Módosítás 155
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Ha egy tagállam úgy dönt, hogy az 
ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban egy másik tagállamban 
igénybe vett kórházi vagy szakorvosi 
egészségügyi ellátás költségeinek 
átvállalására előzetes engedélyezési 
eljárást vezet be, a másik tagállamban 
nyújtott ilyen ellátás költségeit a biztosítási 
hely szerinti tagállam visszatéríti a 
költségek azon szintjéig, amely akkor 
merült volna fel, ha a beteg ugyanolyan 
vagy hasonló egészségügyi ellátást vett 
volna igénybe a biztosítás helye szerinti 
tagállamban, az egészségügyi ellátás 

(32) Ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban egy másik tagállamban 
igénybe vett kórházi vagy szakorvosi 
egészségügyi ellátás költségeinek 
átvállalására bevezetett előzetes 
engedélyezéssel, a másik tagállamban 
nyújtott ilyen ellátás költségeit a biztosítási 
hely szerinti tagállam visszatéríti a 
költségek azon szintjéig, amely akkor 
merült volna fel, ha a beteg ugyanolyan 
vagy hasonló egészségügyi ellátást vett 
volna igénybe a biztosítás helye szerinti 
tagállamban, az egészségügyi ellátás 
ténylegesen felmerült költségeinek 
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ténylegesen felmerült költségeinek 
meghaladása nélkül. Ha azonban 
teljesülnek az 1408/71/EGK rendelet 22. 
cikkének (2) bekezdésében előírt feltételek, 
az említett rendelettel összhangban kell 
megadni az engedélyt, és kell biztosítani az 
ellátásokat. Ez elsősorban olyan esetekre 
alkalmazandó, amikor az engedélyt a 
kérelem igazgatási vagy bírósági 
felülvizsgálatát követően adják meg, és az 
érintett személy egy másik tagállamban 
részesült ellátásban. Ezekben az esetekben 
ezen irányelv 6., 7., 8. és 9. cikkét nem kell 
alkalmazni. Ez összhangban van a Bíróság 
ítélkezési gyakorlatával, amely 
meghatározta, hogy azok a betegek, akik 
esetében később megalapozatlannak 
találták az engedély megtagadását, 
jogosultak a más tagállamban igénybe vett 
ellátás költségének teljes mértékű 
visszatérítésére az ellátás helye szerinti 
tagállam jogszabályainak rendelkezéseivel 
összhangban.

meghaladása nélkül. Ha azonban 
teljesülnek az 1408/71/EGK rendelet 22. 
cikkének (2) bekezdésében előírt feltételek, 
az említett rendelettel összhangban kell 
megadni az engedélyt, és kell biztosítani az 
ellátásokat. Ez elsősorban olyan esetekre 
alkalmazandó, amikor az engedélyt a 
kérelem igazgatási vagy bírósági 
felülvizsgálatát követően adják meg, és az 
érintett személy egy másik tagállamban 
részesült ellátásban. Ezekben az esetekben 
ezen irányelv 6., 7., 8. és 9. cikkét nem kell 
alkalmazni. Ez összhangban van a Bíróság 
ítélkezési gyakorlatával, amely 
meghatározta, hogy azok a betegek, akik 
esetében később megalapozatlannak 
találták az engedély megtagadását, 
jogosultak a más tagállamban igénybe vett 
ellátás költségének teljes mértékű 
visszatérítésére az ellátás helye szerinti 
tagállam jogszabályainak rendelkezéseivel 
összhangban.

Or. nl

Indokolás

A 8. cikk (3) bekezdésének kiigazítása miatt.

Módosítás 156
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tagállamoknak határozni kell az 
említett nemzeti kapcsolattartó pontok 
formájáról és számáról. A nemzeti 
kapcsolattartó pontokat a meglévő 
információs központokba, illetve azok 
tevékenységébe is be lehet illeszteni, ekkor 
azonban világosan jelezni kell, hogy ezek a 

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

határokon átnyúló egészségügyi ellátással 
kapcsolatos nemzeti kapcsolattartó
pontokként is szolgálnak. A nemzeti 
kapcsolattartó pontok számára megfelelő 
eszközöket kell biztosítani a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás legfontosabb 
szempontjaira vonatkozó tájékoztatás és 
szükség esetén a betegek számára történő 
gyakorlati segítségnyújtás lehetővé tétele 
érdekében. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell az egészségügyi szakemberek 
képviseleti testületeinek részvételét e 
tevékenységekben. A nemzeti 
kapcsolattartó pontok megléte nem zárja ki 
azt, hogy a tagállamok létrehozzanak más 
kapcsolódó tájékoztatási pontokat 
regionális vagy helyi szinten, egészségügyi 
rendszereik sajátos szervezésének 
megfelelően. A nemzeti kapcsolattartó 
pontoknak képesnek kell lenniük arra, 
hogy a betegeket megfelelő tájékoztatással 
lássák el a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban, 
és segítséget nyújtsanak nekik. A jogi 
tanácsadás nem tartozik ide.

Or. en

Módosítás 157
Maria Berger

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Ha egy tagállam úgy dönt, hogy az 
ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban egy másik tagállamban 
igénybe vett kórházi vagy szakorvosi 
egészségügyi ellátás költségeinek 
átvállalására előzetes engedélyezési eljárást 
vezet be, a másik tagállamban nyújtott 
ilyen ellátás költségeit a biztosítási hely 
szerinti tagállam visszatéríti a költségek 
azon szintjéig, amely akkor merült volna 

(32) Ha egy tagállam úgy dönt, hogy az 
ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban egy másik tagállamban 
igénybe vett kórházi vagy szakorvosi 
egészségügyi ellátás költségeinek 
átvállalására előzetes engedélyezési eljárást 
vezet be, a másik tagállamban nyújtott 
ilyen ellátás költségeit a biztosítási hely 
szerinti tagállam visszatéríti. Ha azonban 
teljesülnek az 1408/71/EGK rendelet 22. 
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fel, ha a beteg ugyanolyan vagy hasonló 
egészségügyi ellátást vett volna igénybe a 
biztosítás helye szerinti tagállamban, az 
egészségügyi ellátás ténylegesen felmerült 
költségeinek meghaladása nélkül. Ha 
azonban teljesülnek az 1408/71/EGK 
rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében
előírt feltételek, az említett rendelettel 
összhangban kell megadni az engedélyt, és 
kell biztosítani az ellátásokat. Ez 
elsősorban olyan esetekre alkalmazandó, 
amikor az engedélyt a kérelem igazgatási 
vagy bírósági felülvizsgálatát követően 
adják meg, és az érintett személy egy 
másik tagállamban részesült ellátásban. 
Ezekben az esetekben ezen irányelv 6., 7., 
8. és 9. cikkét nem kell alkalmazni. Ez 
összhangban van a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával, amely meghatározta, hogy 
azok a betegek, akik esetében később 
megalapozatlannak találták az engedély 
megtagadását, jogosultak a más 
tagállamban igénybe vett ellátás 
költségének teljes mértékű visszatérítésére 
az ellátás helye szerinti tagállam 
jogszabályainak rendelkezéseivel 
összhangban.

cikkének (2) bekezdésében előírt feltételek, 
az említett rendelettel összhangban kell 
megadni az engedélyt, és kell biztosítani az 
ellátásokat. Ez elsősorban olyan esetekre 
alkalmazandó, amikor az engedélyt a 
kérelem igazgatási vagy bírósági 
felülvizsgálatát követően adják meg, és az 
érintett személy egy másik tagállamban 
részesült ellátásban. Ezekben az esetekben 
ezen irányelv 6., 7., 8. és 9. cikkét nem kell 
alkalmazni. Ez összhangban van a Bíróság 
ítélkezési gyakorlatával, amely 
meghatározta, hogy azok a betegek, akik 
esetében később megalapozatlannak 
találták az engedély megtagadását, 
jogosultak a más tagállamban igénybe vett 
ellátás költségének teljes mértékű 
visszatérítésére az ellátás helye szerinti 
tagállam jogszabályainak rendelkezéseivel 
összhangban.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 158
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Ha egy tagállam úgy dönt, hogy az (32) Ha egy tagállam úgy dönt, hogy az 
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ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban egy másik tagállamban 
igénybe vett kórházi vagy szakorvosi 
egészségügyi ellátás költségeinek 
átvállalására előzetes engedélyezési eljárást 
vezet be, a másik tagállamban nyújtott 
ilyen ellátás költségeit a biztosítási hely 
szerinti tagállam visszatéríti a költségek 
azon szintjéig, amely akkor merült volna 
fel, ha a beteg ugyanolyan vagy hasonló
egészségügyi ellátást vett volna igénybe a 
biztosítás helye szerinti tagállamban, az 
egészségügyi ellátás ténylegesen felmerült 
költségeinek meghaladása nélkül. Ha 
azonban teljesülnek az 1408/71/EGK 
rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében 
előírt feltételek, az említett rendelettel 
összhangban kell megadni az engedélyt, és 
kell biztosítani az ellátásokat. Ez 
elsősorban olyan esetekre alkalmazandó, 
amikor az engedélyt a kérelem igazgatási 
vagy bírósági felülvizsgálatát követően 
adják meg, és az érintett személy egy 
másik tagállamban részesült ellátásban. 
Ezekben az esetekben ezen irányelv 6., 7., 
8. és 9. cikkét nem kell alkalmazni. Ez 
összhangban van a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával, amely meghatározta, hogy 
azok a betegek, akik esetében később 
megalapozatlannak találták az engedély 
megtagadását, jogosultak a más 
tagállamban igénybe vett ellátás 
költségének teljes mértékű visszatérítésére 
az ellátás helye szerinti tagállam 
jogszabályainak rendelkezéseivel 
összhangban.

ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban egy másik tagállamban 
igénybe vett kórházi vagy szakorvosi 
egészségügyi ellátás költségeinek 
átvállalására előzetes engedélyezési eljárást 
vezet be, a másik tagállamban nyújtott 
ilyen ellátás költségeit a biztosítási hely 
szerinti tagállam visszatéríti a költségek 
azon szintjéig, amely akkor merült volna 
fel, ha a beteg ugyanazt az egészségügyi 
ellátást vette volna igénybe a biztosítás 
helye szerinti tagállamban, az egészségügyi 
ellátás ténylegesen felmerült költségeinek 
meghaladása nélkül. Ha azonban 
teljesülnek az 1408/71/EGK rendelet 22. 
cikkének (2) bekezdésében előírt feltételek, 
az említett rendelettel összhangban kell 
megadni az engedélyt, és kell biztosítani az 
ellátásokat. Ez elsősorban olyan esetekre 
alkalmazandó, amikor az engedélyt a 
kérelem igazgatási vagy bírósági 
felülvizsgálatát követően adják meg, és az 
érintett személy egy másik tagállamban 
részesült ellátásban. Ezekben az esetekben 
ezen irányelv 6., 7., 8. és 9. cikkét nem kell 
alkalmazni. Ez összhangban van a Bíróság 
ítélkezési gyakorlatával, amely 
meghatározta, hogy azok a betegek, akik 
esetében később megalapozatlannak 
találták az engedély megtagadását, 
jogosultak a más tagállamban igénybe vett 
ellátás költségének teljes mértékű 
visszatérítésére az ellátás helye szerinti 
tagállam jogszabályainak rendelkezéseivel 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Az „ugyanolyan” vagy „hasonló” egészségügyi ellátás fogalma jogi értelemben homályos, 
ezért törlendő.
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Módosítás 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok által a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás 
igénybevételére vonatkozóan 
meghatározott eljárásoknak a betegek 
számára garanciákat kell biztosítaniuk a 
tényszerűség, megkülönböztetés-mentesség 
és az átláthatóság tekintetében, olyan 
módon, hogy a nemzeti hatóságok 
határozataikat megfelelő időben, kellő 
körültekintéssel és mind az általános 
elveket, mind az egyes esetek sajátos 
körülményeit figyelembe véve hozzák 
meg. Ez a másik tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségeinek tényleges 
visszatérítésére is alkalmazandó a beteg 
hazatérését követően. Helyénvaló, hogy a 
betegek határokon átnyúló egészségügyi 
ellátása tekintetében tizenöt naptári napon 
belül döntés szülessen. Ez az időtartam 
azonban lerövidül, ha a szóban forgó 
ellátás sürgős volta ezt indokolja. Ezek az 
általános szabályok nem érintik azonban 
a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 
2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv által előírt, 
a szolgáltatások nyújtásáról szóló 
elismerési eljárásokat és szabályokat.

(33) A tagállamok által a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás 
igénybevételére vonatkozóan 
meghatározott eljárásoknak a betegek 
számára garanciákat kell biztosítaniuk a 
tényszerűség, megkülönböztetés-mentesség 
és az átláthatóság tekintetében, olyan 
módon, hogy a nemzeti hatóságok 
határozataikat megfelelő időben, kellő 
körültekintéssel és mind az általános 
elveket, mind az egyes esetek sajátos 
körülményeit figyelembe véve, ha pedig a 
beteg egészségügyi állapota és a kezelés 
sürgőssége indokolja, röveidebb időn 
belül hozzák meg. Ez a másik tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátás 
költségeinek tényleges visszatérítésére is 
alkalmazandó a beteg hazatérését 
követően. Helyénvaló, hogy a betegek 
határokon átnyúló egészségügyi ellátása 
tekintetében tizenöt naptári napon belül 
döntés szülessen.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja a preambulumbekezdés szövegének és rendelkezéseinek koherensebbé 
tétele. A 2005/36/EK irányelvre történő utalást töröltük, mivel bekerült a 37. és 37a. 
prembulumbekezdések módosításaiba.
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Módosítás 160
Colm Burke

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok által a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás 
igénybevételére vonatkozóan 
meghatározott eljárásoknak a betegek 
számára garanciákat kell biztosítaniuk a 
tényszerűség, megkülönböztetés-mentesség 
és az átláthatóság tekintetében, olyan 
módon, hogy a nemzeti hatóságok 
határozataikat megfelelő időben, kellő 
körültekintéssel és mind az általános 
elveket, mind az egyes esetek sajátos 
körülményeit figyelembe véve hozzák 
meg. Ez a másik tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségeinek tényleges 
visszatérítésére is alkalmazandó a beteg 
hazatérését követően. Helyénvaló, hogy a
betegek határokon átnyúló egészségügyi 
ellátása tekintetében tizenöt naptári napon 
belül döntés szülessen. Ez az időtartam 
azonban lerövidül, ha a szóban forgó 
ellátás sürgős volta ezt indokolja. Ezek az 
általános szabályok nem érintik azonban a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló, 
2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv által előírt, a 
szolgáltatások nyújtásáról szóló elismerési 
eljárásokat és szabályokat.

(33) A tagállamok által a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás 
igénybevételére vonatkozóan 
meghatározott eljárásoknak a betegek 
számára garanciákat kell biztosítaniuk a 
tényszerűség, megkülönböztetés-mentesség 
és az átláthatóság tekintetében, olyan 
módon, hogy a nemzeti hatóságok 
határozataikat megfelelő időben, kellő 
körültekintéssel és mind az általános 
elveket, mind az egyes esetek sajátos 
körülményeit figyelembe véve hozzák 
meg. Ez a másik tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségeinek tényleges 
visszatérítésére is alkalmazandó a beteg 
hazatérését követően. A betegek határokon 
átnyúló egészségügyi ellátása tekintetében 
tizenöt naptári napon belül döntést kell 
hozni. Ez az időtartam azonban lerövidül, 
ha a szóban forgó ellátás sürgős volta ezt 
indokolja. Ezek az általános szabályok nem 
érintik azonban a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv által előírt, a szolgáltatások 
nyújtásáról szóló elismerési eljárásokat és 
szabályokat.

Or. en

Indokolás

Létezik egy kicsi, ám jelentős demográfiai csoport, amely több tagállam között él.  Éppen 
ezért ezen egyének számára csak akkor kell biztosítani a nem kórházi ellátáshoz való jogot, 
így a lábadozást, az otthoni ápolást, stb., amennyiben biztosítás szerinti tagállamukban 
ugyanazon ápolási szolgáltatásokra jogosultak.
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Módosítás 161
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt
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Módosítás 162
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) Az egyes tagállamok hatáskörébe 
tartozik azon nemzeti hálózatok 
azonosítása, amelyekhez bármely 
tagállamból származó betegek ingyenesen 
hozzáférhetnek a minőség és a biztonság 
minimális szintjének biztosítása mellett, és 
amelyekhez a kezelés igazolása szükséges. 
Az igazolás történhet a kijelölt nemzetközi 
intézményeken keresztül, amelyek 
értékelik a minőségi és biztosági elemeket, 
valamint az állami és magán egészségügyi 
rendszerek fenntarthatóságára vonatkozó 
kritériumokat. Létre lehetne hozni egy, a 
tagállamok képviselői és a a 
legjelentősebb betegjogi szervezetek 
szövetsésének képviselő által felállított 
testületet, amely a tagállamok által 
biztosított végrehajtás felügyeletét és 
ellenőrzését irányítaná. 

Or. en

Indokolás

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.
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Módosítás 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(37) Ez megkívánja a különböző 
tagállamok szolgáltatói, felhasználói és 
szabályozó hatóságai közötti 
együttműködést nemzeti, regionális vagy 
helyi szinten a biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony határokon átnyúló 
ellátás érdekében. Ez különösen igaz a 
határ menti régiók együttműködésére, ahol 
a határokon átnyúló egészségügyi ellátások
az egészségügyi szolgáltatás szervezésének 
hatékony módja lehet a helyi lakosság 
számára, viszont ahol a határokon átnyúló, 
fenntartható szolgáltatásnyújtás a 
különböző tagállamok egészségügyi 
rendszerei közötti együttműködést igényli.
Ez az együttműködés jelenthet közös 
tervezést, az eljárások vagy előírások 
kölcsönös elismerését vagy kiigazítását, a 
nemzeti információs és kommunikációs 
technológiák összehangolását, az ellátás 
folyamatossága biztosításának gyakorlati 
mechanizmusait.
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Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv csak a határokon átnyúló együttműködést és a betegmobilitás eseteit, 
vagyis az egyes, ezt választó betegek által külföldön igénybe vett egészségügyi 
szolgáltatásokat szbályozza.

Módosítás 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A belső piac lehetőségeinek 
kihasználása a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás területén megkívánja 
a különböző tagállamok szolgáltatói, 
felhasználói és szabályozó hatóságai 
közötti együttműködést nemzeti, regionális 
vagy helyi szinten a biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony határokon átnyúló 
ellátás érdekében. Ez különösen igaz a 
határ menti régiók együttműködésére, ahol 
a határokon átnyúló szolgáltatások az 
egészségügyi rendszerek szervezésének 
leghatékonyabb módja lehetnek a helyi 
lakosság számára, viszont ahol a határokon 
átnyúló, fenntartható szolgáltatásnyújtás a 
különböző tagállamok egészségügyi 
rendszerei közötti együttműködést igényli. 
Ez az együttműködés jelenthet közös 
tervezést, az eljárások vagy előírások 
kölcsönös elismerését vagy kiigazítását, a 
nemzeti információs és kommunikációs 
technológiák összehangolását, az ellátás 
folyamatossága biztosításának gyakorlati 
mechanizmusait vagy az egészségügyi 
ellátás határokon átnyúló nyújtásának 
megkönnyítését az egészségügyi 
szakemberek által, átmeneti vagy alkalmi 
jelleggel. A szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 
előírja, hogy az egy másik tagállamban 

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

Or. fr

Indokolás

Mivel ez az irányelv az ellátás minden formájára vonatkozik csalóka a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátások belső piacának említése.

Ez a rész átkerült az új, 37a. preambulumbekezdésbe, ahol megfogalmazása sokkal 
pontosabb.

Módosítás 165
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A belső piac lehetőségeinek 
kihasználása a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás területén megkívánja 
a különböző tagállamok szolgáltatói, 
felhasználói és szabályozó hatóságai 
közötti együttműködést nemzeti, regionális 
vagy helyi szinten a biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony határokon átnyúló 
ellátás érdekében. Ez különösen igaz a 
határ menti régiók együttműködésére, ahol 
a határokon átnyúló szolgáltatások az 
egészségügyi rendszerek szervezésének 
leghatékonyabb módja lehetnek a helyi 
lakosság számára, viszont ahol a határokon 
átnyúló, fenntartható szolgáltatásnyújtás a 
különböző tagállamok egészségügyi 
rendszerei közötti együttműködést igényli. 
Ez az együttműködés jelenthet közös 

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

kölcsönös elismerését vagy kiigazítását, a 
nemzeti információs és kommunikációs 
technológiák összehangolását, az ellátás 
folyamatossága biztosításának gyakorlati 
mechanizmusait vagy az egészségügyi 
ellátás határokon átnyúló nyújtásának 
megkönnyítését az egészségügyi 
szakemberek által, átmeneti vagy alkalmi 
jelleggel. A szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 
előírja, hogy az egy másik tagállamban 
végzett átmeneti és alkalmi 
szolgáltatásnyújtás, beleértve az 
egészségügyi szakemberek által nyújtott 
szolgáltatásokat, a közösségi jogszabályok 
meghatározott rendelkezéseinek sérelme 
nélkül nem korlátozható a szakmai 
képesítéssel kapcsolatos bármilyen okból. 
Ez az irányelv nem sérti a 2005/36/EK 
irányelv említett rendelkezéseit.

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló egészségügyi ellátás – és különösen az ilyen egészségügyi ellátás határ 
menti régiókban való – nyújtása nem belső piaci kérdés. Jelenleg a határ menti régiókban az 
egészségügyi ellátással kapcsolatos együttműködést a tagállamok közötti két- vagy többoldalú 
megállapodások és/vagy az eurégiók keretében folytatott együttműködés szabályozza. Ez igen 
hatékonynak és eredményesnek bizonyult, és ennek így is kellene maradnia. Ez az 
együttműködés semmilyen szempontból nem kapcsolódik a belső piaci elvekhez.

Módosítás 166
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A belső piac lehetőségeinek 
kihasználása a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás területén megkívánja 
a különböző tagállamok szolgáltatói, 

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

felhasználói és szabályozó hatóságai 
közötti együttműködést nemzeti, regionális 
vagy helyi szinten a biztonságos, magas 
színvonalú és hatékony határokon átnyúló 
ellátás érdekében. Ez különösen igaz a 
határ menti régiók együttműködésére, ahol 
a határokon átnyúló szolgáltatások az 
egészségügyi rendszerek szervezésének 
leghatékonyabb módja lehetnek a helyi 
lakosság számára, viszont ahol a határokon 
átnyúló, fenntartható szolgáltatásnyújtás a 
különböző tagállamok egészségügyi 
rendszerei közötti együttműködést igényli. 
Ez az együttműködés jelenthet közös 
tervezést, az eljárások vagy előírások 
kölcsönös elismerését vagy kiigazítását, a 
nemzeti információs és kommunikációs 
technológiák összehangolását, az ellátás 
folyamatossága biztosításának gyakorlati 
mechanizmusait vagy az egészségügyi 
ellátás határokon átnyúló nyújtásának 
megkönnyítését az egészségügyi 
szakemberek által, átmeneti vagy alkalmi 
jelleggel. Különös figyelmet kell fordítani 
az olyan eszközökre, mint pl. az európai 
egészségügyi szakmai kártya, amely 
megkönnyíti az egészségügyi ellátások 
határokon át, egészségügyi szakemberek 
által történő nyújtását, különösen 
olyankor, amikor  ezek az eszközök 
sgítenek az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásának garantálásában az egyik 
országból a másikba költöző betegek 
számára. A szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 
előírja, hogy az egy másik tagállamban 
végzett átmeneti és alkalmi 
szolgáltatásnyújtás, beleértve az 
egészségügyi szakemberek által nyújtott 
szolgáltatásokat, a közösségi jogszabályok 
meghatározott rendelkezéseinek sérelme 
nélkül nem korlátozható a szakmai 
képesítéssel kapcsolatos bármilyen okból. 
Ez az irányelv nem sérti a 2005/36/EK 
irányelv említett rendelkezéseit.

Or. en
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Indokolás

Néhány tagállam különböző céllal nemzeti szinten dolgozik szakmai kártyák létrehozásán. 
Ezek a kártyák információt tartalmaznak az egészségügyi szakemberről, de sokszor az ellátás 
nyújtását is hivatottak könnyíteni. Az „e-receptek” vagy az egészségügyi nyilvántartáshoz 
való hozzáférés néhány olyan elem, amelyek az egészségügyi szakmai kártya működéséhez 
kapcsolhatók. Az ilyen eszközök irányelvben történő említése e tekintetben ösztönözhetné a 
tagállamok politikáit.

Módosítás 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A 2005/36/EK irányelv előírja, hogy 
az egy másik tagállamban végzett átmeneti 
és alkalmi szolgáltatásnyújtás, beleértve 
az egészségügyi szakemberek által nyújtott 
szolgáltatásokat, a közösségi jogszabályok 
meghatározott rendelkezéseinek sérelme 
nélkül nem korlátozható a szakmai 
képesítéssel kapcsolatos bármilyen okból. 
Ez az irányelv nem sérti a 2005/36/EK 
irányelv említett rendelkezéseit. A 
2005/36/EK irányelv azonban a betegek 
biztonságának kárára elégtelen módon 
veszi figyelembe az egészségügyi 
képesítések egyedi elemeit. Tehát vagy a 
2005/36/EK irányelv felülvizsgálata 
részeként, vagy egy külön jogalkotási 
eszközzel létre kell hozni  a képsítések 
elismerésére szolgáló megfelelő 
eljárásokat.

Or. fr

Indokolás

Míg ez az irányelv nem kérdőjelezheti meg a 2005/36/EK irányelv elveit, érdemes 
hangsúlyoszni, hogy utóbbi rendelkezései nem megfelelőek a képesítések sajátosságai és az 
egészségügyi szakemberek képzésének tekintetében, ami veszélyeztetheti a betegeket.
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Módosítás 168
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl
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Módosítás 169
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A rendelvények elismerése nem jelent orvosi elismerést, azonban elismrést jelent abban az 
esetben, ha gyógyszerész gyógyszerészeti készítményeket ad el.
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Módosítás 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A beteg számára garantálni kell, hogy orvosi bizonyítékok alapján a megfelelő kezelést 
kapják.

Módosítás 171
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Magától értetődő.

Módosítás 172
Nicolae Vlad Popa

Irányelvre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) A biztosítás helye szerinti 
tagállamban rendszerint nem 
rendelkezésre álló gyógyszerek kivételes 
engedélyezéséről szóló döntést egy orvosi 
bizottságnak kell meghoznia, mely eldönti 
majd, hogy ez kockázatot jelent-e a 
betegek életére, csökkenti-e a betegek 
életminőségét, illetve arról is határoz, 
hogy alternatív megoldásként adható-e 
egy azonosnak ítélt, másik gyógyszer.

Or. en

Módosítás 173
Jules Maaten

Irányelvre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Az Európai Bizottságnak 
megvalósíthatósági tanulmányt kell 
készítenie az egészségügyi ellátások uniós 
összehasonlító rendszeréről.

Or. en
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Módosítás 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(40) A tagállamok megkönnyítik az
egészségügyi szolgáltatók önkéntes 
csoportosulásával létrejövő európai 
referenciahálózatainak létrehozását, 
amelyek célja a tudományos 
tapasztalatoknak a koordináció nyílt 
módszerén alapuló cseréje a ritka 
betegségekben szenvedő betegek 
egészségügyi ellátási lehetősgeinek 
javítása érdekében. 

Or. de

Indokolás

A módosítás megfelel a 15. cikk ugyanezen szerző általi módosításának.

Módosítás 175
Colm Burke, Avril Doyle

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A megfizethető, magas színvonalú és 
költséghatékony egészségügyi ellátás 
érdekében az európai 
referenciahálózatoknak egészségügyi 

(40) A megfizethető, magas színvonalú és 
költséghatékony egészségügyi ellátás 
érdekében az európai 
referenciahálózatoknak egészségügyi 

Adlib Express Watermark



PE418.320v01-00 62/74 AM\763902HU.doc

HU

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

ellátást kell nyújtaniuk azon betegek 
számára, akik a források vagy szakértelem 
különleges koncentrációját igénylik; ezek a 
hálózatok központi szerepet játszhatnak az 
orvosképzésben, a kutatásban, az ismeretek 
terjesztésében és az értékelésben. Létre kell 
hozni az európai referenciahálózatok 
kijelölésének és fejlesztésének 
mechanizmusát annak érdekében, hogy 
európai szinten egyenlő hozzáférést 
lehessen biztosítani egy adott egészségügyi 
terület nagymértékben megosztott 
szakértelméhez minden beteg, valamint az 
egészségügyi szakemberek számára.  
Jelentős szinergiák elérésére van 
lehetőség a referenciahálózatok 
intézményi keretének a tagállamokban 
található kapcsolattartó pontokkal történő 
kombinációja révén, a 34. 
premabulumbekezdésnek megfelelően.

Or. en

Indokolás

Kettős nyereséggel jár a betegek számára a határokon átnyúló egészségügyi kapcsolattartó 
pontoknak és a referenciahálózatoknak az egyes tagállamokban, egységes intézményi 
keretben történő kombinálása.

Módosítás 176
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Az elektronikus egészségügyi 
megoldások interoperabilitását úgy kell 
elérni, hogy közben betartjuk a betegek 
védelmében hozott egészségügyi 
szolgáltatásokra, így az internetes 
gyógyszertárakra vonatkozó nemzeti 
jogszabályokat, különösen a csak 
rendelványre kapható gyógyszerek postai 
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úton történő rendelésének tilalma 
tekintetében az Európai Közösségek 
Bírósága esetjogával és a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók
védelméről szóló 97/7/EK irányelvvel 
összhangban.

Or. de

Indokolás

Az Európai Közössége Bírósága esetjogával 2003. december 11-i ítélet, C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband) és a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről 
szóló 97/7/EK irányelv 14. cikkével összhangban világossá kell tenni, hogy ezen irányelv 
nincs hatással a csak rendelvényre kapható gyógyszerek postai úton történő rendelésére 
vonatkozó a közegészségügyi veszélyek elkerülése érdekében történő tilalmak állításának 
lehetőségére.

Módosítás 177
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Az elektronikus egészségügyi 
megoldások interoperabilitását úgy kell 
elérni, hogy közben betartjuk a betegek 
védelmében hozott egészségügyi 
szolgáltatásokra, így az internetes 
gyógyszertárakra vonatkozó nemzeti 
jogszabályokat, különösen a csak 
rendelványre kapható gyógyszerek postai 
úton történő rendelésének tilalma 
tekintetében az Európai Közösségek 
Bírósága joggyakorlatával és a távollevők 
között kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről szóló 97/7/EK 
irányelvvel összhangban.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE418.320v01-00 64/74 AM\763902HU.doc

HU

Indokolás

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is
of course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure
absolute clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules
on internet pharmacy at Member State level. The European Court of Justice has
already ruled on national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris
case ( C-322/01) the ECJ stated that regulation restricting the internet selling of
prescription medicines was consistent with the Treaty. We believe the proposal should
reflect those ideas and provide an accurate perspective of the case law.

Módosítás 178
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Az on-line egészségügyi megoldások 
interoperabilitását úgy kell elérni, hogy 
közben betartjuk a betegek védelmében 
hozott egészségügyi szolgáltatásokra, így 
az internetes gyógyszertárakra vonatkozó 
nemzeti jogszabályokat.

Or. fr

Indokolás

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.
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Módosítás 179
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az orvostudományban és az 
egészségügyi technológiákban elért 
folyamatos előrelépések egyszerre 
jelentenek lehetőséget és kihívást a 
tagállamok egészségügyi rendszereinek. Az 
új egészségügyi technológiák 
értékelésében megvalósuló együttműködés 
a méretgazdaságosságon keresztül 
támogathatja a tagállamokat, 
hozzájárulhat a párhuzamos munkavégzés 
elkerüléséhez, az ismeretek alapján 
megfelelőbb alapot nyújthat az új 
technológiák optimális kihasználására a 
biztonságos, kiváló minőségű és hatékony 
egészségügyi ellátás biztosítása érdekében. 
Ez hozzájárul a belső piac 
megvalósulásához is azáltal, hogy 
maximalizálja az orvostudomány és az 
egészségügyi technológiák innovációi 
mértékének és elterjedésének sebességét. 
Az ilyen típusú együttműködés 
fenntartható struktúrákat igényel, 
amelyek valamennyi tagállam összes 
releváns hatóságát magában foglalják, és 
meglévő kísérleti projektekre épülnek.

(43) Az orvostudományban és az 
egészségügyi technológiákban elért 
folyamatos előrelépések egyszerre 
jelentenek lehetőséget és kihívást a 
tagállamok egészségügyi rendszereinek. 
Mindazonáltal az egészségügyi 
technológiák értékelése és a bizonyos 
adminisztratív testületek döntései miatt az 
új technológiákhoz való hozzáférés 
lehetséges korlátozása számos alapvető 
szociális kérdést vet fel, amelyekhez az 
érdekeltek széles körének hozzászólása és 
egy életképes irányítási modell 
szükségeltetik. Következésképpen az 
összes tagállam illetékes hatóságain kívül 
mindenfajta együttműködésben részt kell 
vennie valamennyi érintett félnek, 
beleértve az egészségügyi szakembereket, 
valamint a betegek és az ágazat képviselőit 
is. Ezenkívül ennek az együttműködésnek 
a felelősségteljes kormányzás olyan 
megvalósítható elvein kell alapulnia, mint 
az átláthatóság, a nyitottság, illetve az 
eljárások tárgyilagossága és 
pártatlansága. A Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy kizárólag az ezen elveket követő 
egészségügyi technológiai értékelő szervek 
csatlakozhassanak ehhez a hálózathoz.  

Or. fr

Indokolás

Az egészségügyi értékelő szervek közötti információcsere feltételezi és megkívánja jó 
gyakorlatok alkalmazásának elvét (pl. a jó irányítás, az átláthatóság, illetve az érdekelt felek 
részvétele) a tagállamok által végzett értékelésekben. Az egészségügyi technológiák 
értékeléseinek tehát meg kell felelniük a nyitottság és a tárgyilagosság kritériumainak, és a 
párbeszéden, valamint az érintett felek, többek között a betegek és az ágazat képviselőinek 
bevonásán kell alapulniuk.
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Módosítás 180
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az orvostudományban és az 
egészségügyi technológiákban elért 
folyamatos előrelépések egyszerre 
jelentenek lehetőséget és kihívást a 
tagállamok egészségügyi rendszereinek. 
Az új egészségügyi technológiák 
értékelésében megvalósuló együttműködés 
a méretgazdaságosságon keresztül 
támogathatja a tagállamokat, hozzájárulhat 
a párhuzamos munkavégzés elkerüléséhez, 
az ismeretek alapján megfelelőbb alapot 
nyújthat az új technológiák optimális 
kihasználására a biztonságos, kiváló 
minőségű és hatékony egészségügyi ellátás 
biztosítása érdekében. Ez hozzájárul a 
belső piac megvalósulásához is azáltal, 
hogy maximalizálja az orvostudomány és 
az egészségügyi technológiák innovációi 
mértékének és elterjedésének sebességét. 
Az ilyen típusú együttműködés 
fenntartható struktúrákat igényel, amelyek 
valamennyi tagállam összes releváns 
hatóságát magában foglalják, és meglévő 
kísérleti projektekre épülnek.

(43) Az orvostudományban és az 
egészségügyi technológiákban elért 
folyamatos előrelépések egyszerre 
jelentenek lehetőséget és kihívást a 
tagállamok egészségügyi rendszereinek. 
Az új egészségügyi technológiák 
értékelésében megvalósuló együttműködés 
a méretgazdaságosságon keresztül 
támogathatja a tagállamokat, hozzájárulhat 
a párhuzamos munkavégzés elkerüléséhez, 
az ismeretek alapján megfelelőbb alapot 
nyújthat az új technológiák optimális 
kihasználására a biztonságos, kiváló 
minőségű és hatékony egészségügyi ellátás 
biztosítása érdekében. Ez hozzájárulhat a 
belső piac megvalósulásához is azáltal, 
hogy maximalizálja az orvostudomány és 
az egészségügyi technológiák innovációi 
elterjedésének mértékét és sebességét. Az 
ilyen típusú együttműködés fenntartható 
struktúrákat igényel, amelyek valamennyi 
tagállamból az összes érintett felet, köztük 
az egészségügyi szakembereket, a betegek 
képviselőit, a kutatókat és termelőket, 
valamint a hatóságokat is magában 
foglalják, és meglévő kísérleti projektekre 
épülnek. Emellett az együttműködésnek a 
jó kormányzás olyan szilárd elvein kell 
nyugodnia, mint az átláthatóság, a 
nyitottság, a befogadás, az objektivitás, 
valamint a betegek szükségleteire, 
preferenciáira és elvárásaira érzékeny 
eljárások méltányos volta.  A Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy kizárólag az ezen 
elveket követő egészségügyi technológiai 
értékelő szervek csatlakozhassanak ehhez 
a hálózathoz.
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Or. en

Indokolás

Az egészségügyi rendszereknek és az egészségügyi technológiák értékelési eljárásának 
nyitottnak és befogadónak kell lennie.  Az előnyök, költségek és kockázatok jobb felmérése 
érdekében a betegek véleményét, tapasztalatait és szakértelmét be kell vonni az értékelési 
eljárásba.  Be kell vonni továbbá az orvosokat, az egészségügyi szakembereket, a kutatókat és 
az ipart is.  A felek álláspontját az egészségügyi technológiák értékelési eljárásának 
döntéshozatali szakaszában képviseltetni kell. A módosítás a 17. cikk módosításához 
kapcsolódik.

Módosítás 181
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. de

Indokolás

A módosítás megfelel a 8. és a 15. cikk ugyanezen szerző általi módosításának.

Módosítás 182
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás az irányelv több cikkének ugyanezen szerző általi módosításhoz kapcsolódik. A 
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tagállamoknak elsősorban a kórházi ellátás fogalma alá tartozó kezelésekről kell jegyzéket 
készíteniük. A jogosultságok és a klinikai gyakorlatok tekintetében a tagállamok között 
fennálló különbségek a gyakorlatban azt jelentik, hogy egy egységes uniós jegyzék 
meghatározása az előzetes engedélyezéshez kötött ellátásokról csak zavart okozna a betegek 
körében. A többi felsorolt intézkedés tekintetében helyénvalóbb nem kötelező erejű 
iránymutatások alkalmazása.

Módosítás 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(45) A tagállamok illetékes hatóságaira 
tartozik elsősorban a következő 
intézkedések elfogadása: az éjszakai 
kórházi tartózkodást igénylő ellátásoktól 
eltérő olyan ellátások jegyzéke, melyekre 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint 
a kórházi ellátásra; kísérőintézkedések 
gyógyszerek vagy anyagok meghatározott 
kategóriáinak kizárására a más tagállamban 
felírt rendelvények ezen irányelvben előírt 
elismerésének hatálya alól.

Or. en
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Módosítás 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(45) Elsősorban a következő intézkedések 
ezen irányelv alkalmazásában történő 
meghatározása érdekében kell hatáskört 
ruházni a Bizottságra: kísérőintézkedések 
gyógyszerek vagy anyagok meghatározott 
kategóriáinak kizárására a más tagállamban 
felírt rendelvények ezen irányelvben előírt 
elismerésének hatálya alól; azon 
különleges kritériumok és feltételek listája, 
melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell felelniük; 
az európai referenciahálózatok 
létrehozására irányuló eljárás. Mivel ezek 
az intézkedések általános hatályúak, és 
céljuk az irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek a módosítása, és/vagy az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemekkel való kiegészítése, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni őket.

Or. en

Indokolás

A szubszidiaritás elve szerint a tagállamok maguk döntenek a kórházi ellátás 
fogalommeghatározásáról ezen irányelv vonatkozásában, nem pedig a Bizottság.
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Módosítás 185
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(45) Elsősorban a következő intézkedések 
elfogadása érdekében kell hatáskört 
ruházni a Bizottságra: kísérőintézkedések 
gyógyszerek vagy anyagok meghatározott 
kategóriáinak kizárására a más tagállamban 
felírt rendelvények ezen irányelvben előírt 
elismerésének hatálya alól; azon 
különleges kritériumok és feltételek listája, 
melyeknek az európai 
referenciahálózatoknak meg kell felelniük; 
az európai referenciahálózatok 
létrehozására irányuló eljárás. Mivel ezek 
az intézkedések általános hatályúak, és 
céljuk az irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek a módosítása, és/vagy az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemekkel való kiegészítése, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni őket.

Or. fr

Indokolás

A 8. cikk rendelkezéseinek módosítása miatti kiigazítás.
Az egészségüggyel kapcsolatos hatáskörök a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően nemzeti 
szintűek, a Bizottság ezért nem léphet a tagállamok helyére.
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Módosítás 186
Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Fontos annak meghatározása, hogy mi értendő a távorvosi és távoli laboratóriumi, 
távdiagnosztikai és -gyógyszerfelírási szolgáltatások alatt. Ily módon az irányelv 
egyértelműbbé és átfogóbbá válik, ezáltal pedig hatékonyabb lesz.
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Módosítás 187
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sv

Indokolás

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos döntéseket elsődlegesen a tagállamoknak kell 
meghozniuk.
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Módosítás 188
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) A biztosítás helye szerinti 
tagállamnak és az ellátás helye szerinti 
tagállamnak előzetes kétoldalú 
együttműködésen keresztül és a beteggel 
konzultálva biztosítania kell, hogy az 
engedélyezett orvosi kezelést követően 
megfelelő utókezelés és támogatás álljon 
rendelkezésre az egyik tagállamban, 
valamint hogy a betegek világos 
tájékoztatáshoz juthassanak az utókezelés 
lehetőségeiről és költségeiről. Ennek 
érdekében a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk az alábbiak 
biztosítására:
a) az orvosi és szociális ellátásra 
vonatkozó szükséges adatok az orvosi 
titoktartás kellő figyelembevételével 
átadásra kerüljenek;
b) a két ország orvosi és a szociális 
ellátásban dolgozó szakemberei 
konzultálhassanak egymással a beteg 
lehető legmagasabb színvonalú ellátása és 
utókezelése érdekében (beleértve a 
szociális támogatást is).

Or. en
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