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RÖVID INDOKOLÁS

A nők és férfiak kiegészítő jellegének tiszteletben tartása, a méltányosság elvének 
alkalmazása

Amikor az európai jogalkotók a betegjogokkal foglalkoznak, szükség van a méltányosság 
elvének alkalmazására. A nők és férfiak kiegészítik egymást. Nem kérdés, hogy a nők és
férfiak egészségügyi szükségletei eltérőek. Az EU egészségügyi rendszereinek Tanács által 
2006 júniusában elfogadott állandó közös alapértékei, azaz az egyetemesség, a minőségi 
kezeléshez való hozzáférés, a méltányosság és szolidaritás elve mellé fel kell venni az 
„egészségügyi méltányosság” elvét is, amely azt jelenti, hogy a férfiak és nők azonos 
egészségügyi szükségleteit egyenlően kell kezelni, ahol azonban e szükségletek terén 
eltérések mutatkoznak, azoknak megfelelően kell eljárni.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a közegészségügyi rendszerekhez történő hozzáférést
határokon átnyúlóan is biztosítani kell. Természetesen a szülészeti-nőgyógyászati és újszülött 
ellátásokról van szó, összhangban az Egészügyi Világszervezet 56. egészségügyi 
világtanácskozásán, Alma Atában elfogadott állásfoglalásával (A56/26)1.

Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság aggódik a 
mellrák kezelésének témája miatt, amely ma az EU-ban a 35-55 év közötti nők legfőbb 
halálozási oka. Az egészségügyi kezelések határokon átnyúló visszatérítésének körébe be 
kellene vonni a mell- és méhnyakrák megelőzését, a mammográfiai vizsgálatot, valamint a 
kezelését. A férfiakkal kapcsolatban ugyanez vonatkozik a tüdő-, prosztata-, hasnyálmirigy-
és hererák megelőzésére, szűrésére és kezelésére. Számos, tudtán kívül beteg nő/anya és 
férfi/apa életét menthetjük akkor, ha a jogalkotó nem gördít akadályt a határokon átnyúló 
megerősített együttműködés útjába, és ha a tagállamok vállalják az önkéntes együttműködést 
e területen.

A gyógyítás és kezelés költségeinek visszatérítésére szolgáló eljárások felfedik a nemek 
közötti különbségeket. A biztosítóknak, a betegbiztosítóknak és az egészségpénztáraknak meg 
kell szüntetniük a diszkrimináció minden, még rejtett formáját, például az örökletes vagy 
genetikai betegségekhez kapcsolódó kockázati tényezőken alapulókat is. Szintén fel kell 
hagyniuk a betegbiztosítások és biztosítási díjak oly módon történő számításával, amely a 
nemtől és a munkavégzés indexálásától függ. A költségek és díjak számításánál a vonatkozó 
mechanizmusokból ki kell hagyni minden olyan megkülönböztetést, amely az indexált munka 
természetére vonatkozik. Megállapítható, hogy számos nő nem a formális munkapiacion 
dolgozik, hanem inkább egyéb tevékenységekre teszi fel az életét, mint pl. a generációk 
közötti szolidaritást elősegítő hálózatok vezetése, gyermeknevelés, vagy az idősek gondozása. 
Az előadó éppen ezért emlékeztet arra, hogy, főleg a nők esetében, a költségek és díjak 
számításakor inkább az életciklust kellene figyelembe venni.

A betegek anyagi helyzete és az állampolgársága alapján történő megkülönböztetése
minden formájának elkerülése érdekében javaslom az Európa Tanács strasbourgi székhelyű 

                                               
1 (Az elsődleges egészségügyi ellátásokról szóló nemzetközi konferencia, Alma Ata: 25. évforduló, Titkársági 
jelentés, A 2003. április 24-i ülésnap napirendjének 14.18. pontja)
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európai gyógyszerkönyve tapasztalatainak felhasználását, amely lehetővé teszi a tagországok 
közötti gyógyszerforgalom javítását a minőség biztosítása mellett.

A határokon átnyúló egészségügyi ellátások végrehajtásával hatalmas lehetőség nyílik a 
régiók közötti együttműködésre. Ennek megjelenési formája eltérő lesz, a régi (EU-15) és új 
(EU12) tagállamok földrajzi elhelyezkedésétől függően, és más lesz az új régi tagállamok 
között, főleg Közép-Európában. A társadalmi és gazdasági fejlődés sok esetben eltérő, és ez 
az egészségügyi rendszerekben is eltéréseket jelent. Ez a helyzet különösen szembetűnő a régi 
és új tagállamok összehasonlításában. Következésképpen a tagállamoknak mindent meg kell 
tenniük a gazdasági és szervezési következmények felmérése, illetve az egészségügyi 
szakemberek, az egészségügyi szolgáltatók és a betegbiztosítók e következményekre történő 
felkészítése érdekében. Össze kell egyeztetni a határokon átnyúló egészségügyi ellátást 
igénybe vevő betegek igényeit a személyzet kötelezettségeivel, akiknek gazdasági értelemben 
véve az ellátások új felfogásával kell szembesülniük. Az egészségügyre és a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatásokra nem lehet tisztán gazdasági szempontból tekinteni és alávetni 
őket a verseny szabályainak. Ez a megközelítés indokolja azt is, hogy ezt az irányelvet miért 
nem csak a Szerződés 95., a szabad piac működését szabályozó cikkére, hanem annak 125., a 
közegészségügyre vonatkozó cikkére is kell alapozni. A nemzeti egészségügyi ellátás és az 
ahhoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint az állampolgárok jó egészségi 
állapotának megőrzése a tagállamok hatáskörébe tartozik. A tagállamok továbbra is 
megőrizhetik saját nemzeti egészségkártyájukat.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Indokolás

Egy, a betegeket az egészségügyi ellátás során megillető jogok alkalmazásáról szóló európai 
irányelvnek szükségszerűen az EUSz 152. cikkén kell alapulnia, amely meghatározza a 
Közösség egészségügyi poltikáját és intézkedéseit.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Emellett a más tagállamból származó 
betegeknek az ellátás helye szerinti
tagállamból származó betegekkel 
megegyező ellátásban kell részesülniük és 
az egyenlő bánásmód és a megkülönbeztés-
mentesség általános elveivel összhangban a 
betegeket semmilyen módon nem 
különböztethetik meg nem, faj, bőrszín, 
etnikai származás vagy társadalmi háttér, 
genetikai jelleg, nyelv, vallás vagy hit, 
politikai vagy más meggyőződés, nemzeti 
kisebbségbe való tartozás, tulajdon, 
születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális 
irányultság alapján. Éppen ezért szükség 
van arra, hogy az Európai Unió 
egészségügyi rendszerei közös 
alapértékekkel rendelkezzenek, mint 
ahogyan azt a Tanács 2006 júniusában 
elfogadta, azaz az európai szociális 
védelem lényegi részét kellene képeznie az 
egyetemességnek, a minőségi ellátáshoz 
való hozzáférésnek, a méltányosságnak és 
a szolidaritásnak. A tagállamoknak 
különbséget kell tenniük a betegek 
különböző csoportjának nyújtott ellátásban, 
ha bizonyítani tudják annak indokolt voltát 
jogszerű egészségügyi okok alapján, mint 
például a nőkre vonatkozó speciális 
intézkedések vagy bizonyos korcsoportok 
esetén. Emellett, mivel ezen irányelv 
tiszteletben tartja az elismert alapvető 
jogokat és elveket, a törvény általános elvei 
szerint a törvény előtti egyenlőség joga és a 
megkülönböztetés-mentesség elve kellő 
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bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv, valamint az EK-Szerződés 13. 
cikkét hatályba léptető irányelvek sérelme 
nélkül alkalmazandó. Az irányelv ezért 
előírja, hogy a betegeknek az ellátás helye 
szerinti tagállamból származó betegekkel 
megegyező ellátásban kell részesülniük, 
beleértve a közösségi jogszabályok és az 
ellátás helye szerinti tagállam 
jogszabályaiban előírt megkülönböztetéssel 
szembeni védelmet.

mértékű tiszteletben tartása mellett kell 
végrehajtani és alkalmazni. Másfelől, ez az 
irányelv a személyek közötti, faji vagy 
etnikai származásra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról 
szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK 
tanácsi irányelv, valamint az EK-Szerződés 
13. cikkét hatályba léptető irányelvek 
sérelme nélkül alkalmazandó. Az irányelv 
ezért előírja, hogy a betegeknek az ellátás 
helye szerinti tagállamból származó 
betegekkel megegyező ellátásban kell 
részesülniük, beleértve a közösségi 
jogszabályok és az ellátás helye szerinti 
tagállam jogszabályaiban előírt 
megkülönböztetéssel szembeni védelmet.

Or. fr

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Ki kell emelni, hogy a nők számára 
biztosítani kell a közegészségügyi 
rendszerhez való méltányos hozzáférést, 
különösen a szülészeti és nőgyógyászati 
ellátás, így az anyák és gyermekek ellátása 
területén is, az elsődleges egészségügyi 
ellátásoknak az Egészségügyi 
Világszervezet 56. egészségügyi 
világtanácskozásán 2003. április 24-én 
elfogadott meghatározásával 
összhangban.
(1) Az elsődleges egészségügyi ellátásokról 
szóló nemzetközi konferencia, Alma Ata: 
huszonötödik évforduló: Titkársági 
jelentés (A56/27).

Or. fr
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Módosítás 4

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. A tagállamoknak meg 
határozniuk a fogralombahozatali 
engedéllyel nem rendelkező gyógyszerek 
adásának feltételeit a betegek közötti 
diszkrimináció elkerülése érdekében.

Or. fr

Módosítás 5

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, 

(28) A tagállamoknak a más tagállamban 
egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek 
esetében is fenn kell tartaniuk az 
egészségügyi ellátás igénybevételére, az 
egészségügyi ellátás költségeinek 
visszatérítésére, illetve a biztosítás helye 
szerinti tagállam egészségügyi szakembere 
által végzett utókezelésre vonatkozó 
általános feltételeket, a támogathatóság 
feltételeit, valamint szabályozási és 
adminsiztratív formalitásokat, mint például 
annak követelménye, hogy szakorvossal 
való konzultációt vagy kórházi ellátás 
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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 
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.

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 sem a biztosítás szerinti tagállam 
egészségügyi szakembere, sem 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 
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.

Or. fr

Indokolás

Biztosítani kell, hogy egy másik tagállamban elvégzett orvosi beavatkozást követő kezelés 
költségei nem rónak pluszköltségeket a beteg biztosítása szerinti tagállamának egészségügyi 
szakemberére, különösen sürgősségi ellátás esetén.

Módosítás 6

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 

(29) Az olyan egészségügyi ellátást, amely 
ezen irányelv rendelkezései szerint nem 
tekinthető kórházi ellátásnak, nem kórházi 
ellátásnak kell tekinteni. A Bíróságnak a 

Adlib Express Watermark



PA\750982HU.doc 9/11 PE415.154v01-00

HU

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.

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. Mindazonáltal a 
biztosítás szerinti tagállamnak előzetes 
lépéseket kell tennie a biztosítás szerinti 
tagállam egészségügyi szakembere által 
végzett utókezelés költségeinek 
visszatérítésére eljárás meghatározására, 
különösen sürgősségi beavatkozások 
esetére. 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.

Or. fr

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a biztosítóknak, a betegbiztosítóknak 
és az egészségpénztáraknak meg kell 
szüntetniük diszkrimináció minden, még 
rejtett formáját is, például az örökletes 
vagy genetikai betegségekhez kapcsolódó 
kockázati tényezőken alapulókat is, és fel 
kell hagyniuk a betegbiztosítások és 
biztosítási díjak oly módon történő 
számításával, amely a nemtől és a 
munkavégzés indexálásától függ, 
valamint a költségek és díjak számítási 
mechanizmusából ki kell hagyni minden 
olyan, különösen nőkkel szembeni 
megkülönböztetést, amely az indexált 
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munka természetére vonatkozik; 
megállapítható, hogy számos nő nem a 
formális munkapiacion dolgozik, hanem 
inkább egyéb tevékenységekre teszi fel az 
életét, mint pl. a generációk közötti 
szolidaritást elősegítő hálózatok vezetése, 
gyermeknevelés, vagy az idősek 
gondozása. Ezen irányelv éppen ezért 
hangsúlyozza, hogy, főleg a nők esetében, 
a költségek és díjak számításakor inkább 
az életciklust kellene figyelembe venni.

Or. fr

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az „egészségügyi méltányosság” elve 
érvényesül, amely azt jelenti, hogy a 
férfiak és nők azonos egészségügyi 
szükségleteit egyenlően kell kezelni, ahol 
azonban e szükségletek terén eltérések 
mutatkoznak, azoknak megfelelően kell 
eljárni.

Or. en

Módosítás 9

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 
igénybevételéről, az alkalmazandó 

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

kikötésekről és feltételekről, többek között 
abban az esetben, ha az egy másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
során a beteget kár éri, illetve a biztosítás 
helye szerinti tagállam egészségügyi 
szakembere által végzett utókezelés 
igénybevételének és visszatérítésének 
feltételeiről.

Or. fr
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