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Módosítás 15
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

A Jogi Bizottság felkéri a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint 
illetékes bizottságot, hogy javasolja a 
Bizottság javaslatának elutasítását.

Or. es

Indokolás

No existe base jurídica para la adopción de una medida jurídica sobre la materia de 
referencia, que obligue a los Estados miembros.

La propuesta de Directiva propone la creación de un marco comunitario para la asistencia 
sanitaria transfronteriza, materia que no cabe incluir en el art. 2 del TCE. Contrariamente a 
lo que se establece en la propuesta de Directiva, ni los artículos 95 y 152 del Tratado, ni 
ningún otro, dan cobertura a la adopción de la Directiva. 

La directiva no incide directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común, lo que permitiría que pudieran dictarse las disposiciones a las que se refiere el Art. 
94 TCE. Del mismo modo, al no incidir en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior tampoco resulta de aplicación el art. 95 del TCE ni del 152.

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Tratado.

Módosítás 16
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátásra
vonatkozó betegjogok érvényesítéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács a 
határokon átnyúló, biztonságos, jó 
minőségű és hatékony egészségügyi 



PE418.330v01-00 4/36 AM\764029HU.doc

HU

szóló irányelvre irányuló javaslatáról ellátáshoz egyenlő feltételek mellett való 
hozzáférésre vonatkozó betegjogok 
érvényesítéséről szóló irányelvre irányuló 
javaslatáról.

Or. es

Indokolás

El marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos 
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Módosítás 17
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. es

Indokolás

Értelmezésünk szerint a határokon átnyúló egészségügyi ellátás fogalma magában foglalja 
egyrészt a betegmobilitást, másrészt a távorvosi szolgáltatásokat; úgy véljük, tehát ebben a 
cikkben szükségtelen megemlíteni az egészségügyi szakemberek, valamint az egészségügyi 
szolgáltatók mobilitását.

Módosítás 18
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az Európai Közösségek 
Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint
(C-496/01 számú ügy), harmonizációs 
intézkedések hiányában, a közösségi jog 
nem tiltja, hogy egy tagállam 
engedélyezési terv keretében érvényesítsék 
saját egészségvédelmi szintjüket a más 
tagállamban olyan letelepedett 
egészségügyi szolgáltatók 
vonatkozásában, akik az első tagállamban 
biztosított betegeknek kívánnak 
szolgáltatásokat nyújtani. Az engedély 
megszerzéséhez szükséges feltételek 
azonban nem kettőzhetik meg a 
letelepedés helye szerinti tagállamban már 
teljesített feltételeket.
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Or. es

Indokolás

Ez egy olyan intézkedés, amely biztosítja a polgárok számára, hogy a minőségi feltételek 
megfeleljenek legalábbis a biztosítás helye szerinti tagállam feltételeinek.

Módosítás 19
Manuel Medina Ortega

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

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

La propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación de 
sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se permite el 
establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria transfronteriza. Con 
ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 
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Módosítás 20
Manuel Medina Ortega

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 az említett 
jogosultság feltételeit, ha ezek szerepelnek 
az ellátás 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

A EKSz. 152. cikke értelmében az egészségügy szervezetének eldöntése a tagállamok 
hatásköre.

Módosítás 21
Manuel Medina Ortega

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 

(31) Az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlata szerint, a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy előzetes 
engedélyhez kötik a más tagállamban 
nyújtott kórházi ellátás költségeinek a 
nemzeti rendszer általi átvállalását. Ez a 
kitétel egyaránt szükséges és ésszerű is. 
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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 
irányelv lehetővé teszi az előzetes 

Így a kórházak száma, azok földrajzi 
elhelyezkedése, működésük módja, a 
rendelkezésükre álló eszközök, valamint 
az általuk nyújtott orvosi szolgáltatások 
típusai, kivétel nélkül olyan szempontok, 
amelyekhez elengedhetetlen az általában 
a különböző igények kielégítése érdekében 
történő tervezés. Másfelől, a tervezés célja, 
hogy az adott tagállamban biztosítsa a 
megfelelő és folyamatos hozzáférést a jó 
minőségű kórházi szolgáltatások 
kiegyensúlyozott kínálatához. Ezen kívül
hozzájárul a források ésszerű 
kihasználásra irányuló kívánalom 
teljesüléséhez, illetve elősegíti az anyagi, 
tárgyi és emberi erőforrások szociális 
hatékonyságát.
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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 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, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta, tal y como está concebida, 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. 

De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Módosítás 22
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
 1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez az irányelv általános keretet hoz létre 
annak érdekében, hogy az uniós polgárok
számára biztonságos, magas színvonalú és 
hatékony egészségügyi ellátáshoz egyenlő 
feltételek mellett biztosítson hozzáférést, 
továbbá meghatározza a tagállamok 
közötti együttműködés mechanizmusait az 
egészségügy terén, tiszteletben tartva az 
egészségügy megszervezésére és az 
egészségügyi ellátás nyújtására vonatkozó 
nemzeti hatásköröket.

Or. es
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Indokolás

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Módosítás 23
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az irányelv a 4. cikkben foglalt, a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló 883/2004/EK 
rendelet által nem biztosított egészségügyi 
ellátás nyújtására vonatkozik.

Or. es

Indokolás

Si la directiva tuviese como objetivo principal los derechos de los pacientes, el campo de 
aplicación debe ser el que se recoge. Sin embargo, si se centra en la movilidad de los 
pacientes, el ámbito no estaría bien definido. 

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
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883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Módosítás 24
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

Törlés a jogi egyértelműség miatt.
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Módosítás 25
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás”: olyan egészségügyi ellátás, 
amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, amelyben a beteg biztosítva 
van, illetve olyan egészségügyi ellátás, 
amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, amelyben az egészségügyi 
szolgáltató lakóhellyel rendelkezik, be van 
jegyezve vagy letelepedett;

b) „határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás”: olyan egészségügyi ellátás, 
amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, amelyben a beteg biztosítva 
van; 

Or. es

Indokolás

A 10. preambulumkezdéshez hasonlóan, értelmezésünk szerint a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás koncepciója magában foglalja egyrészt a betegmobilitást, másrészt a 
távorvosi szolgáltatásokat; úgy véljük, tehát ebben a cikkben szükségtelen megemlíteni az 
egészségügyi szakemberek, valamint az egészségügyi szolgáltatók mobilitását.

Módosítás 26
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás”: egészségügyi 
ellátás, amelyet nem abban a tagállamban 
nyújtanak, ahol a beteg biztosított 
személy;

törölve

Or. es
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Indokolás

A törlést azért javasoljuk, mert a bekezdés felesleges.

Módosítás 27
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

Nyilvánvaló okok miatt helyesebb az orvosi végzettség megnevezés, mivel az orvosi doktorátus 
nem előfeltétele annak, hogy egészségügyi szakemberek ápolói tevékenységet végezhessenek.

Módosítás 28
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „beteg”: olyan természetes személy, aki 
egy tagállamban egészségügyi ellátást vesz 
igénybe vagy kíván igénybe venni;

f) „beteg”: olyan természetes személy, aki 
egy tagállamban egészségügyi ellátást vesz 
igénybe;

Or. es
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Indokolás

A lényeg, hogy egészségügyi ellátást vesz igénybe, nem pedig az, hogy „kíván” igénybe venni.

Módosítás 29
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „biztosított személy”: g) „biztosított személy”: olyan személy, 
aki a 883/2004/EK rendelet 1. cikkének c) 
pontjának megfelelően biztosítva van;

i) a 883/2004/EK rendelet 
alkalmazásának időpontjáig: olyan 
személy, aki az 1408/71/EGK rendelet 1., 
2. és 4. cikkének rendelkezéseivel 
összhangban biztosítva van;
ii) a 883/2004/EK rendelet 
alkalmazásának időpontjától: olyan
személy, aki a 883/2004/EK rendelet 1. 
cikkének c) pontjával összhangban 
biztosítva van;

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 30
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

h) „Biztosítás helye szerinti tagállam”: az a 
tagállam, ahol a beteg biztosított személy;
Abban az esetben, ha a beteg jogszerűen 
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valamelyik tagállamban tartózkodik, nem 
rendelkezik azonban semmilyen európai 
társadalombiztosítással, ugyanakkor 
egészségügyi ellátásra jogosult, a 
biztosítás helye szerinti tagállam minősül 
tartózkodási helynek.

Or. es

Indokolás

A javaslat nem veszi figyelembe az egészségügyi ellátásra jogosult polgárok valamennyi 
helyzetét, ami nem feltétlenül esik egybe a biztosított személlyel.

Módosítás 31
Manuel Medina Ortega

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) „a beteg egészségügyi nyilvántartása”
vagy a „betegadatlap”, azoknak a 
dokumentumoknak az összessége, 
amelyek tartalmazzák egy beteg állapotára 
és klinikai előrehaladottságára vonatkozó 
bármilyen típusú adatot, értékelést és 
információt az egészségügyi ellátás 
során.”

Or. es

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat említi ezt a kifejezést, ezért szükségesnek tartjuk belevenni ezt 
a fogalommeghatározást.
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Módosítás 32
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
 II fejezet– cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TAGÁLLAMOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁS KÖZÖS SZABÁLYAINAK 
VALÓ MEGFELELÉSÉRT FELELŐS 
HATÓSÁGAI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS KÖZÖS
SZABÁLYAINAK VALÓ
MEGFELELÉSÉRT FELELŐS
TAGÁLLAMOK

Or. es

Indokolás

A hatóságok kifejezés használata szükségszerűen azt eredményezné, hogy ezeket pontosítani 
kellene.

Módosítás 33
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellátást nyújtó tagállam hatóságainak
hatásköre

Az ellátást nyújtó tagállam hatásköre

Or. es

Indokolás

Törlés a II. fejezet címében történt módosítással való egyezés miatt.
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Módosítás 34
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

A biztosítás helye szerinti tagállam jogosult eldönteni, mely egészségügyi ellátás részesül 
visszatérítésben (6. cikk (1) bekezdésének utolsó albekezdése.), továbbá a visszatérítés 
mértékét, illetve alkalmazandó társfizetést az egyes esetekben.
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Módosítás 35
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Más tagállamban biztosított egészségügyi 

szolgáltatás
A 8. és 9. cikkben foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül, a biztosítás helye szerinti 
tagállam a más tagállamban nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások költségeinek 
visszatérítését nem teheti függővé előzetes 
engedélytől.

Or. es

Indokolás

Az előzetes nem engedélyezés alapelvének alkalmazása révén igazodik a polgárok szabad 
mozgása korlátozásának hiányára vonatkozó ítélkezési gyakorlathoz, valamint a 8. cikkben 
szereplő kórházi ellátás ítélkezési gyakorlat szerinti feltételeihez.

Módosítás 36
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
Nem kórházi ellátás

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

Indokolás

A 6a. cikk létrehozására irányuló javaslattal összefüggésben.

Módosítás 37
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás költségének ezen 
irányelvvel összhangban történő 
visszatérítése alkalmazásában a kórházi 
ellátás:

(1) A más tagállamban igénybe vett 
egészségügyi ellátás és szakellátás
költségének ezen irányelvvel összhangban 
történő visszatérítése alkalmazásában a 
kórházi ellátás: a biztosítás helye szerinti 
tagállam jogszabályainak értelmében 
olyan egészségügyi ellátás, amely tervezés 
alá esik annak függvényében, hogy az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását vagy
nagyon speciális és költséges orvosi 
infrastruktúra vagy orvosi berendezések 
alkalmazását teszi szükségessé, vagy a 
beteg vagy a lakosság szempontjából 
kiemelt kockázattal bír.

a) olyan egészségügyi ellátás, amely az 
érintett beteg legalább egy éjszakára 
vonatkozó kórházi tartózkodását teszi 
szükségessé.
b) olyan, speciális jegyzéken szereplő 
egészségügyi ellátás, amely nem igényel 
legalább egyéjszakás kórházi tartózkodást 
Ez a jegyzék a következőkre korlátozódik:
- olyan egészségügyi ellátás, amelyhez 
kiemelten speciális és költséges orvosi 
infrastruktúra vagy orvosi berendezések 
szükségesek;
- olyan egészségügyi ellátás, amely a beteg 
vagy a lakosság szempontjából kiemelt 
kockázattal bír.
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Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslatában szereplő meghatározás elavult, nem veszi figyelembe a kórházi és a 
szakellátás jelenlegi, valós feltételeit.

Módosítás 38
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk–2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a jegyzéket a Bizottság hozza létre 
és frissíti rendszeresen. Az ezen irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek –
annak kiegészítésével történő –
módosítására irányuló intézkedéseket a 
19. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. es

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat az egészségügy szervezését érintő hatáskörökbe avatkozik, 
amelyek az EKSz. 152.cikkének értelmében a tagállamoké, ez pedig a szubszidiaritás elvének 
megsértését jelenti.

Módosítás 39
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosítás helye szerinti tagállam a 
más tagállamban igénybe vett kórházi 

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

biztosított kórházi ellátás, valamint a 
szakellátás költségét (a biztosítás helye 
szerinti tagállam definíciója alapján), az 
(1) bekezdésnek értelmében, amennyiben 
megszerzi az előzetes engedélyt.

a) ha az egészségügyi ellátást a területén 
nyújtották volna, annak költségeit a 
tagállam szociális biztonsági rendszere 
visszafizette volna;
b) ha a rendszer célja a betegeknek az e 
cikk végrehajtása következtében történő 
kiáramlása megoldása, valamint annak 
megakadályozása, hogy a rendszer 
súlyosan veszélyeztesse vagy 
veszélyeztethesse az alábbiakat:
i) a tagállam szociális biztonsági 
rendszerének pénzügyi egyensúlyát;
ii) a kórházi ágazatban a kórházi fölös 
kapacitás, a kórházi ellátás kínálatának 
kiegyensúlyozatlansága és a logisztikai és 
pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében 
végzett tervezést és ésszerűsítést, a 
mindenki számára hozzáférhető, 
kiegyensúlyozott orvosi vagy kórházi 
ellátás fenntartását, a kezelési kapacitás 
vagy az orvosi szakértelem fenntartását az 
érintett tagállam területén.

Or. es

Indokolás

Al proponerse la supresión del apartado 2, pasaría éste a ser el nuevo apartado 2.

Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante 
una autorización previa) de garantizar que se prestará a los ciudadanos una asistencia 
sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados 
de calidad y seguridad. 

La autorización previa 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.
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Módosítás 40
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

Ezt az előző módosítással való koherencia miatt javasoljuk. A (2) bekezdés törlésére irányuló 
javaslat miatt ez lenne az új (3) bekezdés.

Módosítás 41
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk–5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A biztosítás helye szerinti tagállam a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi 
a kórházak, illetve a szakellátási 
szolgáltatások listáját, valamint a (2) 
bekezdés rendelkezéseivel összhangban 
bevezetett előzetes engedélyezési 
rendszerekre vonatkozó releváns 
információkat.

Or. es

Indokolás

A javaslat értelmében az (5) bekezdés tartalma átkerül a 8. cikk végére, egy új bekezdésbe, 
amely, tekintettel a (2) bekezdés törlésére, az új (8) bekezdés lenne.
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Módosítás 42
Manuel Medina Ortega

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Bármely olyan engedélyezi kérelem 
esetében, amelyet egy biztosított nyújt be 
annak érdekében, hogy más tagállamban 
részesüljön egészségügyi ellátásban, a 
biztosítás helye szerinti tagállamnak 
ellenőriznie kell, hogy teljesülnek-e a 
883/2004/EK rendeletben rögzítet 
feltételek, továbbá, amennyiben igen, ki 
kell adni az említett rendelet előírása 
szerinti előzetes engedélyt.

Or. es

Indokolás

Nuevo apartado 5 bis, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Es más, la propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación 
de sistemas de seguridad social, creando dos sistemas paralelos para la atención sanitaria 
transfronteriza. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 

Módosítás 43
Manuel Medina Ortega

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A biztosítás helye szerinti 
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tagállamnak előre pontosítani kell az 
előzetes engedély megtagadása esetére a 
közérdek miatti fő aggályokhoz 
kapcsolódóan alkalmazott átlátható 
kritériumokat. 

Or. es

Indokolás

Nuevo apartado 5 ter, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Además de invadir competencias exclusivas de los EEMM, la propuesta de Directiva puede 
generar inequidades entre unos pacientes y otros. 

Introducir el derecho de reembolso para una minoría de pacientes (los que son atendidos en 
otro EM) generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes que son atendidos en su 
propio país. De ahí la necesidad de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado Miembro emisor y también de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM, 

Módosítás 44
Manuel Medina Ortega

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Mindenesetre, a tagállam 
megtagadhatja az előzetes engedély 
megadását, ha képes saját területén, az 
érintett személy egészségi állapotát és 
betegségének várható alakulását 
figyelembe véve, orvosilag elfogadható 
határidőn belül biztosítani ugyanazt a 
kezelést.

Or. es

Indokolás

Új (5c) bekezdés, a (2) bekezdés törlése miatt.

A szükséges minőségi és biztonsági feltételek teljesülése csak úgy biztosítható, ha 
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egészségügyi szakemberek döntenek arról, mely szakemberek, illetve intézmények nyújthatnak 
egészségügyi ellátást. Ha a beteg maga dönthetne, indokolatlan egészségügyi ellátásokra
kerülne sor (különösen az egészségügyi magánszolgáltatók esetében). 

A jelenlegi helyzet fenntartása alapvető fontosságú annak érdekében, hogy az egészségügyi 
ellátást továbbra is közszolgálás maradjon.

Módosítás 45
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy a más tagállamban 
igénybe vett egészségügyi ellátásra 
vonatkozó, a 8. cikk (2) bekezdésében
említett előzetes engedélyezéshez 
kapcsolódó adminisztratív eljárások, a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán felmerülő költségek 
vállalása, objektív, megkülönböztetéstől 
mentes, előzetesen közzétett kritériumokon 
alapulnak, melyek szükségesek és 
arányosak az elérendő célkitűzés 
tekintetében

Or. es

Indokolás

Az irányelv és a rendelet közötti jogi egyértelműség miatt.
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Módosítás 46
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de gate-
keepers del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia sanitaria 
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. Podrá orientarse al ciudadano para que reciba el tratamiento que resulte necesario y 
pueda garantizarse que se prestará en condiciones de seguridad y calidad suficientes.

Módosítás 47
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamoknak a 8. cikk (3) törölve
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bekezdésében említett előzetes 
engedélyezés elutasításának kritériumait 
előzetesen és átlátható módon kell 
meghatározniuk.

Or. es

Indokolás

Ez a bekezdés már szerepel a 8. cikkel kapcsolatban javasolt módosításban (új (6) bekezdés). 
Törlését feleslegessége miatt javasoljuk.

Módosítás 48
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) az adott egészségügyi állapot;
b) a beteg által elszenvedett fájdalom 
mértéke;
c) a beteg akadályoztatásának foka, 
valamint

d) a beteg arra irányuló képessége, hogy 
szakmai tevékenységet folytasson.

Or. es

Indokolás

A 9. cikk (2) bekezdésének módosításával összefüggésben. 



PE418.330v01-00 28/36 AM\764029HU.doc

HU

Módosítás 49
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra vonatkozó adminisztratív 
határozatokat adminisztratív 
felülvizsgálatnak vetik alá, és képesek 
bírósági eljárásokon is helytállni, beleértve 
az időközi intézkedésekre vonatkozó 
rendelkezéseket.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra vonatkozó adminisztratív 
határozatokat adminisztratív 
felülvizsgálatnak vetik alá, és képesek 
bírósági eljárásokon is helytállni, beleértve 
az időközi intézkedésekre vonatkozó 
rendelkezéseket. A tagállamok 
kialakítanak egy, a határokon átnyúló 
egészségügyi szolgáltatásokkal 
kapcsolatban felmerülő vitás kérdések 
peren kívüli rendezését szolgáló 
nemzetközi rendszert.

Or. es

Indokolás

Az előző módosításokkal összefüggésben: az 5.3, és az 5.4., bekezdés törlésére irányuló 
javaslat miatt az 5.5. lenne az 5.3.

A 12. cikk (2d) bekezdése miatt javasoljuk egy további bekezdés hozzáadását, mivel eszerint a 
tagállamok és nem a határokon átnyúló egészségügyi ellátás nemzeti kapcsolattartói felelősek 
ezért a tevékenységért. 

Módosítás 50
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk–1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy megfelelő mechanizmusok 
működnek annak érdekében, hogy a 
betegeket kérésre tájékoztassák a más 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy megfelelő mechanizmusok 
működnek annak érdekében, hogy a 
betegeket kérésre tájékoztassák a más 
tagállamok polgárai számára nyújtott 
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igénybevételéről, az alkalmazandó 
kikötésekről és feltételekről, többek között 
abban az esetben, ha az egy másik
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
során a beteget kár éri.

egészségügyi ellátás igénybevételéről, az 
alkalmazandó kikötésekről és feltételekről, 
többek között abban az esetben, ha 
magában a tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátás során a beteget kár éri.

Or. es

Indokolás

Ez a cikk arra kötelezi a tagállamokat, hogy a más tagállamok adatairól tájékoztatást 
nyújtsanak, ami túlterhelést jelent az előbbiek számára. Ezen kívül ahhoz, hogy ez az 
információ a polgárok számára hasznosnak bizonyuljon, folyamatos frissítésre lenne szükség, 
ami véleményünk szerinti kivitelezhetetlen. Értelmezésünk szerint elegendő lenne, ha minden 
tagállam a saját területén nyújtott egészségügyi ellátásra vonatkozó információt biztosítaná.

Módosítás 51
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 18. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban egységes közösségi 
formátumot alakíthat ki az (1) 
bekezdésben említett előzetes tájékoztatás 
érdekében.

(3) A tagállamok, a Bizottság segítségével 
a 19. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban egységes közösségi 
formátumot alakíthatnak ki az (1) 
bekezdésben említett előzetes tájékoztatás 
érdekében.

Or. es

Indokolás

Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a Bizottság vezessen be egységes uniós mintát. A 
tagállamoknak kell megállapodásra jutniuk e tekintetben, amelynek megvalósításához 
élvezniük kell a Bizottság támogatását.
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Módosítás 52
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Módosítás 53
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a betegek támogatása abban, hogy 
megvédjék jogaikat és megfelelő 
jogorvoslatot keressenek a más
tagállamban igénybe vett egészségügyi 

b) kérésre, olyan betegek támogatása, akik
más tagállamok polgárai abban, hogy 
megvédjék jogaikat és megfelelő 
jogorvoslatot keressenek az adott
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ellátás nyomán fellépő kár esetén; a 
nemzeti kapcsolattartók tájékoztatják a
betegeket a vitarendezéssel kapcsolatos, 
rendelkezésre álló lehetőségekről, 
segítenek meghatározni az adott esetek 
bíróságon kívüli megfelelő rendezését és 
segítséget nyújtanak a betegeknek abban, 
hogy szükség esetén nyomon tudják 
követni ügyüket;

tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátás nyomán fellépő kár esetén; a 
nemzeti kapcsolattartók tájékoztatják az 
olyan betegeket, akik más tagállamok 
polgárai a vitarendezéssel kapcsolatos, 
rendelkezésre álló lehetőségekről, 
segítenek meghatározni az adott esetek 
bíróságon kívüli megfelelő rendezését és 
segítséget nyújtanak a betegeknek abban, 
hogy szükség esetén nyomon tudják 
követni ügyüket;

Or. es

Indokolás

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Módosítás 54
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

Javasoljuk a fenti pont törlését, és beépítését a 9. cikk (5) bekezdésbe (lásd az előző 
módosítást), mivel úgy véljük, hogy tagállamok és nem a határokon átnyúló egészségügyi 
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ellátás kapcsolattartói felelősek ezért a tevékenységért.

Módosítás 55
Manuel Medina Ortega

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A biztosítás helye szerinti 
tagállamban lévő nemzeti kapcsolattartó, 
a betegek kérésére rendelkezésükre 
bocsátja a más tagállamokban található 
nemzeti kapcsolattartók elérhetőségét.

Or. es

Indokolás

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Módosítás 56
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban elfogadja a következőket:

(3) A tagállamok a Bizottság 
támogatásával a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban elfogadják 
a következőket:

a) az ebben a cikkben előírt nemzeti 
kapcsolattartók hálózatának igazgatásához 

a) az ebben a cikkben előírt nemzeti 
kapcsolattartók hálózatának igazgatásához 
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szükséges intézkedések; szükséges intézkedések;
b) a hálózaton belül összegyűjtendő és 
megosztandó adatok jellege és típusa;

b) a hálózaton belül összegyűjtendő és 
megosztandó adatok jellege és típusa;

c) iránymutatások az e cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában előírt, a betegek 
számára nyújtott tájékoztatásról.

c) iránymutatások az e cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában előírt, a betegek 
számára nyújtott tájékoztatásról.

Or. es

Indokolás

Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a Bizottság végezze el ezeket a tevékenységeket. A 
tagállamoknak kell megállapodásra jutniuk e tekintetben, amelynek megvalósításához 
élvezniük kell a Bizottság támogatását.

Módosítás 57
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásának 
elősegítésére a tagállamok a Bizottság 
támogatásával elfogadják a következőket:

Or. es

Módosítás 58
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kidolgozásával az érvényességhez 
szükséges adatok, valamint a nyelvi 
követelmények meghatározásával és az e-
rendelvények összehangolásának és a 
betegek adatvédelmének támogatásával 
olyan intézkedések, amelyek lehetővé 
teszik a gyógyszerészek vagy más 
egészségügyi szakemberek számára, hogy 
megállapítsák a rendelvény eredetiségét és 
azt, hogy a rendelvényt egy másik 
tagállamban erre felhatalmazott személyt 
adta-e ki;

Or. es

Indokolás

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Módosítás 59
Manuel Medina Ortega

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak biztosítására irányuló 
intézkedések, hogy az egyik tagállamban 
felírt és egy másikban felhasznált 
gyógyszereket megfelelően azonosították, 
és a beteg számára a gyógyszerre 
vonatkozóan nyújtott tájékoztatás érthető;

b) annak biztosítására irányuló 
intézkedések, hogy az egyik tagállamban 
felírt és egy másikban felhasznált 
gyógyszereket megfelelően azonosították, 
és a beteg számára a gyógyszerre 
vonatkozóan nyújtott tájékoztatás érthető; 
Abban az esetben, ha a rendelvényen 
szereplő gyógyszer megnevezése egy 
fantázia- vagy márkanév, fel kell tüntetni 
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ennek nemzetközi szabadnevét is.

Or. es

Indokolás

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Módosítás 60
Manuel Medina Ortega

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan intézkedések, amelyek 
rendelkeznek a gyógyszerek esetleges 
helyettesítéséről, az adott gyógyszer 
hiánya vagy sürgősség esetén.

Or. es

Indokolás

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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