
PA\761580HU.doc PE418.180v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Jogi Bizottság

2008/0142(COD)

14.1.2009

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Jogi Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

az Európai Parlament és a Tanács a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra 
vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló irányelvre irányuló javaslatáról
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

A vélemény előadója: Diana Wallis



PE418.180v01-00 2/11 PA\761580HU.doc

HU

PA_Legam



PA\761580HU.doc 3/11 PE418.180v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bíróságnak a betegek azon jogával kapcsolatos ítéleteinek köszönhető 
nagyobb jogbiztonságot, mely szerint saját tagállamuktól eltérő tagállamban egészségügyi 
ellátásban részesülhetnek. Hangsúlyozza, hogy ez az ügy közvetlen jelentőséggel bír sok 
uniós állampolgár napi életére és jólétére nézve, különös tekintettel a lakosság egyre öregedő 
mivoltára.

Az előadó megerősíti a jogalapválasztást, és úgy találja, hogy az irányelvre irányuló javaslat 
megfelel a szubszidiaritás alapelvének. Ennek a nemzeti egészségügyi rendszerek védelmét és 
jövőbeni finanszírozásukra való hatásával kapcsolatos aggodalmak eloszlatását kell 
szolgálnia.

Az előadó ezenkívül felhívja a figyelmet az irányelvnek a 1804/71 rendelettel1 való 
kölcsönhatására és az általa betöltött kiegészítő szerepre. Valóban fontos megjegyezni, hogy a 
javaslat nem próbálja mással helyettesíteni az e rendeletben előrevetített, határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásra vonatkozó keretet. Valójában a 1408/71 rendelet megszervezi a 
nemzeti társadalombiztosítási rendszerek koordinálását, míg a javasolt irányelvben szereplő 
rendelkezések és a 1408/71 rendelet rendelkezései alternatív machanizmusokat alkotnak a 
más tagállamokban felmerült költségek átvállalására. Ennek eredményeként a betegnek van 
választási lehetősége: a biztosított személy vagy e rendelet mechanizmusát használja, vagy 
választhatja a javasolt irányelv rendszerét is.
A javasolt irányelv jogot biztosít az EU állampolgárai számára, hogy nem kórházi kezelést
kérjenek egy másik tagállamban anélkül, hogy ki kelljen kérniük nemzeti 
társadalombiztosításuk előzetes hozzájárulását. A betegeknek először fizetniük kell az 
ellátásért, aztán pedig igényelhetik a költségek megtérítését nemzeti 
társadalombiztosításuktól. A javaslat szerint az utólagos térítés fedezi majd az ellátás azon 
költségeit, amelyeket a nemzeti társadalombiztosítás fedezett volna, ha az ellátást az adott 
ország területén nyújtották volna.

Tekintettel arra, hogy az irányelv felvet bizonyos nemzetközi magánjogi kérdéseket (perekre 
kerülhet sor mind károkozási, mind szerződéses kérdésekben az orvosi ellátás nyújtása során), 
az előadó nem győzi hangsúlyozni, hogy a joghatóságra vonatkozó közösségi szabályok és a 
hatályos jogszabályok érvényesek. Nem fedezhető fel összeegyeztethetetlenség sem a Róma 
I2, sem a Róma II3 rendelettel.

Mindezek után az előadó rá kíván mutatni egy „befejezetlen ügyre”, vagyis arra, hogy a 
Parlament várja a Bizottság által megígért, a személyi sérüléses esetekben felmerülő károkról 
szóló tanulmányt. E szempont észben tartása mellett helyénvalónak ítélte egy, a Róma II 
rendeletből vett, a károkról szóló idézetnek a javasolt irányelvbe való belefoglalását.

                                               
1 A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet, HL L 148., 1974.6.5., 35. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról (Róma I.), HL L 177., 2008. 7. 4., 6. o.
3 A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló 2007. július 11-i 864/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (Róma II.) HL L 199., 2007. 7. 31., 40. o.
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Végül, ami a joghatóságot és a Brüsszel I rendelet1 alkalmazását illeti, az előadó úgy véli, 
hogy ahol a Bíróság Odenbreit2 ügyben hozott ítéletébe foglalt feltételek fennállnak, a sértett 
fél egy orvosi mulasztási esetben közvetlen lépéseket kell, hogy tudjon tenni biztosítója ellen 
abban a tagállamban, ahol a sértett fél lakhellyel rendelkezik.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az eddigiek sérelme nélkül a 
szerződéses vagy nem szerződéses 
felelősségen alapuló panaszok esetében a 
szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 
17-i 593/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (Róma I.1) és a 
szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra 
alkalmazandó jogról szóló, 2008. július 
11-i 864/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (Róma II.)2

rendelkezéseinek megfelelően kell, hogy 
meghatározásra kerüljön. A joghatóságot 
a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 
2000. december 22-i, 44/2001/EK tanácsi 
rendeletnek3 megfelelően kell 
meghatározni, megértve azt, hogy ha a 
feltételek teljesülnek, a sértett felek 
közvetlenül biztosítójuk ellen léphetnek fel 
a lakóhelyük szerinti tagállamban.
1HL L 177., 2008.7.4., 6. o.
2HL L 199., 2007.7.31., 40. o.
3HL L 12., 2001.1.16., 1. o.

                                               
1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 
szóló, 2000. december 22-i tanácsi rendelet (HL L 12., 2001.1.16., 1. o.)
2 C-463/06 FBTO ügy, Schadeverzekering kontra Odenbreit [2007] ECR I-11321.
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Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Az orvosi mulasztások áldozatainak 
megítélt kártérítésre vonatkozó jelenlegi 
nemzeti szabályoknak megfelelően a 
személyi sérüléssel kapcsolatos kár 
számszerűsítésekor olyan esetekben, ha az 
orvosi kezelésre az áldozat szokásos 
lakóhelyétől eltérő tagállamban kerül sor, 
az eljáró bíróságnak figyelemmel kell 
lennie az adott áldozat tényleges 
körülményeire, beleértve különösen a 
tényleges veszteséget, valamint az 
utókezelés és a további orvosi kezelés 
költségeit.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a tagállam területén nyújtott elegendő és 
hatékony ellátás terén a kockázat jellegével 
és mértékével arányos szakmai 
felelősségbiztosítási rendszerek működnek, 
vagy olyan garancia vagy hasonló 
szabályozás létezik a tagállam területén 
nyújtott ellátás céljából;

Or. en
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Indokolás

A törölt szöveg aggodalmunk szerint legitimálhat tetszés szerinti juttatási rendszereket.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ezzel a kérdéssel a 3. cikk (3) bekezdése foglalkozik.

Módosítás 5

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.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a más 
tagállamban igénybe vett egészségügyi 
ellátásra vonatkozó adminisztratív 
határozatokat a jogorvoslatok teljes 
tárának, köztük adminisztratív és bírósági
felülvizsgálatnak, valamint sürgősségi 
eljáráshoz való hozzáférésnek vetik alá,
ami lehetővé teszi az időközi 
intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket.

Or. en
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Módosítás 6

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

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam 
garantálja, hogy megfelelő mechanizmusok 
működnek annak érdekében, hogy a 
betegeket automatikusan tájékoztassák a 
más tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátás igénybevételéről, az alkalmazandó 
kikötésekről és feltételekről, többek között
abban az esetben, ha az egy másik 
tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás 
során a beteget kár éri, különös tekintettel 
az 5. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti intézkedésekkel és a kártérítés 
várható szintjeivel kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 7

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

Or. en
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy másik tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátásra vonatkozó 
szabályok

Egy másik tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátásra vonatkozó 
szabályok és a szerződéses vagy nem 
szerződéses felelősség alapján felmerülő 
követelésekre vonatkozó jogszabályok

Or. en

Indokolás

E rendelkezésben különbséget kell tenni az egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályok és az e 
szolgáltatások nyújtása következtében esetleg felmerülő követelésekre vonatkozó jogszabályok 
között.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az egészségügyi ellátást olyan 
tagállamban nyújtják, amely nem a beteg 
biztosítási helye szerinti tagállam, vagy 
nem az egészségügyi szolgáltató lakóhelye, 
nyilvántartás szerinti vagy letelepedési 
helye szerinti tagállam, az egészségügyi 
ellátást az 5. cikkel összhangban az ellátás 
helye szerinti tagállam jogszabályai szerint 
nyújtják.

(1) Ha az egészségügyi ellátást olyan 
tagállamban nyújtják, amely nem a beteg 
biztosítási helye szerinti tagállam, vagy 
nem az egészségügyi szolgáltató lakóhelye, 
nyilvántartás szerinti vagy letelepedési 
helye szerinti tagállam, az egészségügyi 
ellátást az 5. cikkel összhangban és az 
ellátás helye szerinti tagállam jogszabályai 
szerint nyújtják.

Or. en
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Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben az egészségügyi ellátás 
egy attól a tagállamtól eltérő tagállamban, 
ahol a beteg biztosítva van n, szerződéses 
vagy nem szerződéses felelősségen alapuló 
követelésekre ad okot, az érvényes 
jogszabályokat az 593/2008/EK, valamint 
a 864/2007/EK rendeleteknek megfelelően 
kell meghatározni. A joghatóságot 
44/2001/EK tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell meghatározni, megértve 
azt, hogy ha a feltételek teljesülnek, a 
sértett felek közvetlenül biztosítójuk ellen 
léphetnek fel a lakóhelyük szerinti 
tagállamban.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a cikk nem alkalmazandó a 
szakmai képesítések elismerése 
tekintetében.

törölve

Or. en

Indokolás

Erről a 3. cikk (3) bekezdése kifejezetten rendelkezik.
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Módosítás 12

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 – akár 
elektronikus úton, automatikusan történő 
– 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;

Or. en

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) információ és segítség biztosítása a 
betegek mint sértett felek számára, ha 
közvetlenül a lakhelyük szerinti 
tagállamban székelő biztosítójuk ellen 
tesznek lépéseket.

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok szükség esetén kölcsönös 
segítségnyújtást biztosítanak ezen irányelv 

(1) A tagállamok szükség esetén kölcsönös 
segítségnyújtást biztosítanak ezen irányelv 
végrehajtásához, a regionális és helyi 
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végrehajtásához. hatóságokkal együttműködve, ha ők 
felelősek az egészségügyi rendszerért.

Or. en
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