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Az Európai Unió egészségügyi joganyaga, stratégiák, akciótervek

Közegészségügy
-

Commission implementing decision of 26.5.2014 concerning the work programme for
2014 in the framework of the third Programme of the Union's action in the field of
health (2014-2020) and the EU financial contribution to the WHO Framework
Convention on Tobacco Control, serving as a financing decision (Text with EEA
relevance) C(2014) 3383 final. (a Bizottság végrehajtási rendelete az egészségügyi
akcióprogram 2014-re vonatkozó éves munkatervéről)
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2014_en.pdf

-

Mid-term evaluation of the EU Health Strategy 2008-2013. Az EU egészségügyi
stratégiájának (2008–2013) félidős értékelése.
http://ec.europa.eu/health/strategy/docs/midtermevaluation_euhealthstrategy_201
1_report_en.pdf

-

2009/158/EK: A Bizottság határozata (2009. február 23.) az egészségügyre vonatkozó
második közösségi cselekvési program (2008–2013) végrehajtására irányuló 2009. évi
munkaterv elfogadásáról, valamint a program fellépéseivel kapcsolatos pénzügyi
hozzájárulásokra vonatkozó kiválasztási, odaítélési és egyéb kritériumokról (EGT
vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0158:HU:NOT

-

2008/170/EK: A Bizottság határozata (2008. február 27.) az egészségügyre vonatkozó
második közösségi cselekvési program (2008–2013) végrehajtására irányuló 2008. évi
munkaterv elfogadásáról, valamint a program fellépéseivel kapcsolatos pénzügyi
hozzájárulásokra vonatkozó kiválasztási, odaítélési és egyéb kritériumokról (EGT
vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0170:HU:NOT

-

Az Európai Parlament és a Tanács 1350/2007/EK határozata (2007. október 23.) az
egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013)
létrehozásáról (EGT vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D1350:HU:NOT

-

Európai Bizottság: Fehér Könyv Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU
számára 2008-2013. 2007.10.23. COM(2007)630.
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_wp_hu.pdf

-

Az Európai Parlament és a Tanács 1350/2007/EK határozata (2007. október 23.) az
egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013)
létrehozásáról (EGT vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D1350:HU:NOT
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-

Európai Bizottság: Fehér Könyv Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU
számára 2008-2013. 2007.10.23. COM(2007)630.
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_wp_hu.pdf

-

Az Európai Parlament és a Tanács 1350/2007/EK határozata (2007. október 23.) az
egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013)
létrehozásáról (EGT vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D1350:HU:NOT

-

Európai Bizottság: Fehér Könyv Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU
számára 2008-2013. 2007.10.23. COM(2007)630.
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_wp_hu.pdf

-

2007/602/EK: A Bizottság határozata (2007. szeptember 5.) a közegészségügy és a
fogyasztóvédelem területén működő, az érdekelt felekkel folytatott párbeszéddel
foglalkozó csoport felállításáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0602:HU:NOT
2007/103/EK: A Bizottság határozata (2007. február 12.) a közegészségügyi program
cselekvéseinek kiválasztására és finanszírozására vonatkozó általános alapelvek és
kritériumok meghatározásáról (EGT vonatkozású szöveg).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0103:HU:NOT

-

2007/102/EK: A Bizottság határozata (2007. február 12.) a közegészségügyre
vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) végrehajtására irányuló 2007.
évi munkaterv, valamint a támogatásokra vonatkozó éves munkaprogram
elfogadásáról (EGT vonatkozású szöveg).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0102:HU:NOT

-

2006/89/EK: A Bizottság határozata (2006. február 10.) a közegészségügyre vonatkozó
közösségi cselekvési program (2003–2008) végrehajtására irányuló 2006. évi
munkaterv, valamint a támogatásokra vonatkozó éves munkaprogram elfogadásáról
(EGT vonatkozású szöveg).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0089:HU:NOT

-

A Bizottság határozata (2004. február 25.) a közegészségügyre vonatkozó közösségi
cselekvési program (2003–2008) végrehajtása 2004. évi munkatervének, valamint a
támogatások éves munkaprogramjának elfogadásáról (EGT vonatkozású szöveg).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0192:HU:NOT

-

Council Resolution of 8 June 1999 on the future Community action in the field of
public health (a Tanács határozata a közegészségügy terén való jövőbeni közös
fellépésről).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999Y0715(01):HU:NOT
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-

Council Conclusions of 26 November 1998 on the future framework for Community
action in the field of public health (a Tanács következtetései a közegészségügy terén
való közös fellépés jövőbeni keretéről).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y1215(01):HU:NOT

-

Council Resolution of 2 June 1994 on the framework for Community action in the field
of public health (a Tanács határozata a közegészségügy terén való közös fellépés
keretéről).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994Y0617(01):HU:NOT

-

Resolution of the Council and the Ministers for Health, meeting within the Council of
27 May 1993 on future action in the field of public health (a Tanács határozata a
közegészségügy terén történő jövőbeni fellépésről).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41993X0625:HU:NOT

Járványügy, fertőző és ritka betegségek, betegségmegelőzés
-

Commission staff working document (2014.01.09.)– State of play on implementation
of the Council Recommendation of 22 December 2009 on seasonal influenza
vaccination (2009/1019/EU). SWD(2014) 8 final. (a Bizottság szolgálati
munkadokumentuma szezonális influenza védőoltásra vonatkozó 2009. december 22i Tanácsi Ajánlás végrehajtásáról)
http://ec.europa.eu/health/vaccination/docs/seasonflu_staffwd2014_en.pdf

-

Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a
határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg).
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/decision_serious_crossbor
der_threats_22102013_hu.pdf

-

A Tanács ajánlása (2009. december 22.) a szezonális influenza elleni oltásról (EGTvonatkozású szöveg) (2009/1019/EU).
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009H1019&from=EN

-

Commission staff working document (2009.09.15.) – Vaccination strategies against
pandemic (H1N1) 2009 accompanying the Communication from the Commission to
the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions. Pandemic (H1N1) 2009. (Bizottság szolgálati
munkadokumentuma a H1N1- pandémia védőoltás stratégiáiról – kísérődokumentum
a Bizottság H1N1-pandémiáról szóló Közleményéhez)
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http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff5_en.pd
f
-

A Bizottság közleménye (2009.09.14.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A 2009. évi
(H1N1)-pandémia.
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/com481_2009_
hu.pdf

-

A Tanács ajánlása (2009. június 8.) a ritka betegségek területén megvalósítandó
fellépésről.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009H0703(02):HU:NOT

-

Az Európai Parlament és a Tanács 851/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0851:HU:NOT

-

A Bizottság határozata (2002. március 19.) az Európai Parlament és a Tanács
2119/98/EK határozata értelmében a közösségi hálózatnak jelentendő fertőző
betegségek esetdefinícióinak megállapításáról (az értesítés a C(2002) 1043. számú
dokumentummal történt).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0253:HU:NOT

-

A Bizottság határozata (1999. december 22.) az Európai Parlament és a Tanács
2119/98/EK határozata szerinti közösségi hálózat hatálya alá fokozatosan
besorolandó fertőző betegségekről (az értesítés a C(1999) 4015. számú
dokumentummal történt).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0096:HU:NOT

-

A Bizottság határozata (1999. december 22.) a fertőző betegségek járványügyi
felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról szóló 2119/98/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat szerinti korai figyelmeztető és gyorsreagáló
rendszerről (az értesítés a C(1999) 4016. számú dokumentummal történt).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0057:HU:NOT

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata (1998. szeptember 24.) a
Közösségben a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának
létrehozásáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998D2119:HU:NOT

-

Council conclusions of 13 December 1993 on the setting up of an epidemiological
network in the Community (a Tanács következtetései egy járványügyi hálózat
felállításáról).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994Y0118(04):HU:NOT
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-

Resolution of the Council and the Ministers for health of the Member States meeting
within the Council of 13 November 1992 on the monitoring and surveillance of
communicable diseases (a Tanács határozata a fertőző betegségek monitorozásáról
és felügyeletéről).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41992X1211:HU:NOT

AIDS elleni küzdelem
-

Commission Staff Working Document (2014.03.14.) – Action Plan on HIV/AIDS in the
EU and neighbouring countries: 2014-2016. (a Bizottság munkadokumentuma a 20142016 közötti HIV/AIDS cselekvési tervről az EU-ban és a szomszédos országokban)
http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/docs/ec_hiv_actionplan_2014_en.pdf

-

A Bizottság közleménye (2009.10.26.) a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az
Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A HIV/AIDS
elleni küzdelem az Európai Unióban és a szomszédos országokban (2009–2013).
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0569&from=EN

-

2002/65/EC: Commission Decision of 25 January 2002 on the national provisions
concerning HIV testing kits notified under Article 95(4) of the EC Treaty by the United
Kingdom as regards Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices (Text
with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 297) (a Bizottság
határozata HIV tesztekhez használatos eszközökről).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0065:HU:NOT

-

Council Resolution of 13 December 1993 concerning the extension to the end of 1994
of the 1991 to 1993 plan of action in the framework of the 'Europe against AIDS'
programme (a Tanács határozata az „Európa az AIDS ellen” akcióról).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994Y0118(02):HU:NOT

-

Resolution of the Council and the Ministers for Health of the Member States, meeting
within the Council of 22 December 1989 on the fight against AIDS (a Tanács
határozata az AIDS elleni küzdelem).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990X0116:HU:NOT

-

Resolution of the Representatives of the Governments of the Member States,
meeting within the Council, of 29 May 1986 on AIDS (a Tanács határozata az AIDSről).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41986X0723(05):HU:NOT
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Krónikus betegségek
Daganatos betegségek
-

A Bizottság határozata (2014. június 3.) a rákos megbetegedések visszaszorításával
foglalkozó bizottsági szakértői csoport létrehozásáról és a 96/469/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről 2014/C 167/05.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.167.01.0004.01.HUN

-

Az Európai Parlament 2010. május 6-i állásfoglalása a „Fellépés a rák ellen: európai
partnerség” című bizottsági közleményről
(2009/2103(INI))
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA2010-0152+0+DOC+XML+V0//HU

-

Communication from the Commission (2009.06.24.) to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions on Action Against Cancer: European Partnership. COM(2009) 291/4. (a
Bizottság közleménye„Fellépés a rák ellen: európai partnerség”-ről)
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/dissemination/diseases/docs/co
m_2009_291.en.pdf

-

Council Conclusions (2008.06.10) on reducing the burden of cancer. (a Tanács
következtetései a daganatos megbetegedések terhének csökkentésére vonatkozóan)
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/June/0609_E
PSCO-cancer.pdf

-

A Bizottság határozata (1996. július 30.) a rák megelőzésével foglalkozó tanácsadó
bizottságról (EGT vonatkozású szöveg).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D0469:HU:NOT

-

Council Resolution of 13 December 1993 concerning future guidelines for the 'Europe
against Cancer' programme following evaluation of it for the period 1987 to 1992 (a
Tanács határozata az „Európa a Rák Ellen” program jövőbeni irányelveire).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994Y0118(01):HU:NOT

-

Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the
Member States, meeting within the Council, of 7 July 1986, on a programme of action
of the European Communities against cancer. (a Tanács határozata az Európai
Közösségek rák elleni fellépésének programjáról).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41986X0723(04):HU:NOT
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Szív- és érrendszeri betegségek
-

Council Conclusions (2004.06.02.) on promoting Heart Health. (a Tanács
következtetései a szív egészségének védelmére vonatkozóan).
http://www.mepheartgroup.eu/documents-of-interest/item/18-council-conclusionson-promoting-heart-health.html

-

Council Resolution of 2 June 1994 on cardio-vascular diseases (a Tanács határozata a
szív- és érrendszeri betegségekről).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994Y0617(02):HU:NOT

Egészségvédelem
-

A Bizottság közleménye (2007. február 21.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az
Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - A munka
minőségének és termelékenységének javítása: a munkahelyi egészségvédelemmel és
biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007-2012 között. (COM/2007/0062)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?qid=1403179345407&uri=CELEX:52007DC0062

-

A Tanács ajánlása (2007. május 31.) a sérülések megelőzéséről és a biztonság
elősegítéséről (EGT vonatkozású szöveg)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007H0718(01):HU:NOT

-

Communication from the Commission - Adapting to change in work and society: a
new Community strategy on health and safety at work 2002-2006 (COM/2002/0118).
2002.03.11. (a Bizottság közleménye „munkahelyi egészség és biztonság” elnevezésű
közösségi stratégiáról 2002-2006).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52002DC0118

-

Council Resolution of 3 June 2002 on a new Community strategy on health and safety
at work (2002-2006) (a Tanács határozata az „ munkahelyi egészség és biztonság”
elnevezésű közösségi stratégiáról)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002G0705(01):HU:NOT

-

Council Resolution of 14 December 2000 on health and nutrition (a Tanács határozata
az egészségre és táplálkozásra vonatkozóan)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001Y0123(01):HU:NOT
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-

Council resolution of 29 June 2000 on action on health determinants (a Tanács
határozata az egészséget meghatározó tényezőkről)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000Y0731(03):HU:NOT

-

Council resolution of 18 November 1999 on ensuring health protection in all
Community policies and activities (a Tanács határozata az egészségvédelem minden
közösségi politikában és tevékenységben való biztosításáról)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000Y0324(02):HU:NOT

-

Council resolution of 18 November 1999 on the promotion of mental health (a Tanács
határozata a lelki egészség fejlesztésére vonatkozóan)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000Y0324(01):HU:NOT

-

Council Conclusions of 8 June 1999 on the integration of health protection
requirements in Community policies (a Tanács következtetései az egészségvédelem
közösségi politikákba történő integrálásáról)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999Y0713(02):HU:NOT

-

Council Resolution of 4 December 1997 concerning the report on the state of
women's health in the European Community (a Tanács határozata a nők egészségi
állapotáról szóló jelentésről)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1230(01):HU:NOT

-

Council Resolution of 12 November 1996 on the integration of health protection
requirements into Community policies (a Tanács határozata az egészségvédelem
közösségi politikákba történő integrálásáról)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y1211(03):HU:NOT

-

Council Resolution of 20 December 1995 on the integration of health protection
requirements in Community policies (a Tanács határozata az egészségvédelem
közösségi politikákba történő integrálásáról)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995Y1230(02):HU:NOT

-

Resolution of the Council and the Ministers for Health, meeting within the Council of
11 November 1991 on health and the environment (a Tanács határozata az
egészségről és a környezetről)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41991X1123(01):HU:NOT
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-

Resolution of the Council and the Ministers for Health, meeting within the Council of
11 November 1991 concerning fundamental health-policy choices (a Tanács
határozata az alapvető egészségpolitikai lehetőségekre vonatkozóan)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41991X1123:HU:NOT

-

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the
Member States, meeting within the Council of 3 December 1990 concerning an action
programme on nutrition and health (a Tanács határozata az egészségre és
táplálkozásra vonatkozó akcióprogramról)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990X1231:HU:NOT

-

A Tanács irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (89/391/EGK).
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0391&from=EN

-

Resolution of the Council and of the Ministers of Education meeting within the
Council of 23 November 1988 concerning health education in schools (a Tanács
határozata az iskolai egészségnevelésre vonatkozóan)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41989X0105:HU:NOT

-

Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the
Member States, meeting within the Council, of 29 May 1986, concerning the adoption
of an European emergency health card (a Tanács határozata az európai sürgősségi
egészségügyi kártya elfogadásáról)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41986X0723(02):HU:NOT

-

Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the
Member States, meeting within the Council, of 29 May 1986 on a programme of
action of the European Communities on toxicology for health protection (a Tanács
határozata a toxikológia az egészségvédelemért akcióprogramra vonatkozóan)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41986X0723:HU:NOT

Dohányzás
-

Az Európai Parlament és a Tanács (2014/40/EU) irányelve (2014. április 3.) a
tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére
és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései
közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású
szöveg).
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_hu.pdf
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-

Commission staff working document (2013.03.14.) – Report on the implementation
of the Council Recommendation of 30 November 2009 on Smoke-free Environments
(2009/C 296/02). (A Bizottság munkaanyaga – jelentés a 2009. november 30-i,
dohányfüst-mentes környezetről szóló Tanácsi ajánlás végrehajtásáról)
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/smokefree_implementation_report_en.pdf

-

A Tanács 2010/12/EU irányelve (2010. február 16.) a dohánygyártmányra kivetett
jövedéki adók szerkezete és adókulcsai tekintetében a 92/79/EGK, a 92/80/EGK és a
95/59/EK irányelv módosításáról, valamint a 2008/118/EK irányelv módosításáról.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0012&from=EN

-

Council Recommendation of 30 November 2009 (2009/C 296/02) on smoke-free
environments. (A Tanács ajánlása a dohányfüst-mentes környezetről)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009H1205(01)

-

European Commission – DG SANCO: Report on the implementation of the EU Tobacco
Advertising Directive COM(2008) 330 final. 2008. május.
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/tobacco/documents/
com_20080520_en.pdf

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve (2003. május 26.) a
tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről (EGT vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0033:HU:NOT

-

A Bizottság határozata (2003. szeptember 5.) a színes fényképek és egyéb illusztrációk
dohánytermékek
csomagolásán
egészségügyi
figyelmeztetésként
történő
használatáról (az értesítés a C(2003) 3184. számú dokumentummal történt) (EGT
vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0641:HU:NOT

-

A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye. 2003. május 21.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22004A0615(01):HU:NOT

-

Council Recommendation of 2 December 2002 on the prevention of smoking and on
initiatives to improve tobacco control (a Tanács ajánlása a dohányzás megelőzésére
és a dohányzás kontrolljának fejlesztésére)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0054:HU:NOT

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK irányelve (2001. június 5.) a
tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:HU:NOT
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-

Council conclusions of 18 November 1999 on combating tobacco consumption (a
Tanács következtetései a dohányfogyasztás elleni küzdelemre vonatkozóan).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000Y0324(03):HU:NOT

-

Council Resolution of 26 November 1996 on the reduction of smoking in the
European Community (a Tanács határozata a dohányzás visszaszorításáról).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y1211(04):HU:NOT

-

Resolution of the Council and the Ministers for Health of the Member States, meeting
within the Council of 18 July 1989 on banning smoking in places open to the public (a
Tanács határozata a köztereken való dohányzás tilalmáról).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41989X0726:HU:NOT

Alkoholfogyasztás
-

Council conclusions of 1 December 2009 on alcohol and health (2009/C 302/07). (A
Tanács következtetései az alkoholfogyasztásról és az egészségről)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0015:0018:EN:PDF

-

Council Conclusions (2006.12.01.) on EU strategy to reduce alcohol-related harm. (A
Tanács következtetései az alkoholfogyasztással kapcsolatos károk csökkentésére
irányuló uniós stratégiáról)
http://www.eu2006.fi/NEWS_AND_DOCUMENTS/CONCLUSIONS/VKO48/EN_GB/116
4897270218/_FILES/76342710632317392/DEFAULT/91933.PDF

-

A Bizottság közleménye (2006.10.24.) a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az
Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - A tagállamokat
az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésében támogató uniós stratégia.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52006DC0625

-

Council Recommendation of 5 June 2001 on the drinking of alcohol by young people,
in particular children and adolescents (2001/458/EC) (a Tanács ajánlása a fiatalkorúak
alkoholfogyasztására vonatkozóan).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:161:0038:0041:EN:PDF

-

Council Conclusions of 5 June 2001 on a Community strategy to reduce alcoholrelated harm (2001/C 175/01). (a Tanács következtetései az alkoholfogyasztás okozta
károk csökkentésére irányuló stratégiáról)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0458:HU:NOT
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-

Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the
Member States, meeting within the Council, of 29 May 1986, on alcohol abuse (a
Tanács határozata a túlzott alkoholfogyasztásról).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41986X0723(01):HU:NOT

Kábítószer-fogyasztás
-

Az Európai Parlament és a Tanács 1150/2007/EK határozata (2007. szeptember 25.)
az Alapvető jogok és jogérvényesülés általános program keretében a 2007–2013
közötti időszakra vonatkozó Drog-prevenció és felvilágosítás egyedi program
létrehozásáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D1150:HU:NOT

-

Az Európai Parlament és a Tanács 1920/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a
Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról (átdolgozott
változat).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1920:HU:NOT

-

EU Drugs Strategy (2005-2012). Council of the European Union, 2004. 11. 22.
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015074%202004%20INIT

-

Council Resolution of 27 November 2003 on the importants of the role of the families
in preventing drug abuse by adolescents (2004/C 97/02). (a Tanács határozata
családok szerepéről a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzésében).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004G0422(02):HU:NOT

-

Council Recommendation of 18 June 2003 on the prevention and reduction of healthrelated harm associated with drug dependence. (2003/488/EC) (a Tanács ajánlása a
drogfüggőséggel összefüggő egészségkárok megelőzésével és csökkentésével
kapcsolatban)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0488

-

Conclusions of the Council and the Representatives of the Governments of the
Member States, meeting within the Council of 4 December 2000 on combating
doping (2000/C 356/01) (a Tanács következtetései a dopping elleni küzdelemről).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000X1212:HU:NOT

-

Council Conclusions of 24 July 1997 on the health aspects of the drugs problem (97/C
241/04) (a Tanács következtetései a kábítószer-probléma egészségügyi aspektusairól).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0807(02):HU:NOT
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-

Council declaration of 13 December 1993 on European Drug Prevention Week (94/C
15/05) (a Tanács nyilatkozata az Európai Kábítószer Prevenciós Hétről).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994Y0118(05):HU:NOT

-

Declaration of the Council and the Ministers for Health of the Member States,
meeting within the Council of 15 May 1992 on European Drug Prevention Week (92/C
148/04) (a Tanács nyilatkozata az Európai Kábítószer Prevenciós Hétről).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41992X0612(03):HU:NOT

-

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the
Member States, meeting within the Council on a code of conduct against doping in
sport (92/C 44/01) 1992.02.19. (a Tanács határozata egy sportban történő doppinggal
kapcsolatos magatartási kódexről)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41992X0219:HU:NOT

-

Resolution of the Council and the Ministers for Health, meeting within the Council of
11 November 1991 on the treatment and rehabilitation of drug addicts serving
sentences for criminal offences. (91/C 304/07) (a Tanács határozata a drogfüggő
elítéltek gyógy- és utókezeléséről).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41991X1123(02):HU:NOT

-

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the
Member States, meeting within the Council of 3 December 1990 on Community
action to combat the use of drugs, including the abuse of medicinal products,
particularly in sport (90/C 329/02) 1992.12.03. (a Tanács határozata a kábítószer
elleni küzdelemről, beleértve a gyógyszerekkel való visszaélést, különösen a
sportban). 1990.12.03. (90/C 329/02)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990X1231(01):HU:NOT

-

Resolution of the Council and the Ministers for Health of the Member States meeting
within the Council of 16 May 1989 concerning a European network of health data on
drug abuse (89/C 185/01) (a Tanács határozata a kábítószer-fogyasztásra vonatkozó
európai egészségügyi adatbázisról).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41989X0722:HU:NOT

Mentális egészség
-

Council conclusions on 'The European Pact for Mental Health and Well-being: results
and future action'. 2011.06.06. (a Tanács következtetései a Lelki Egészség és Jól-lét
Európai Paktumára vonatkozóan: eredmények és jövőbeni cselekvés)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/122389.p
df
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-

Az Európai Parlament 2009. február 19-i állásfoglalása a mentális egészségről
(2008/2209(INI)).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA2009-0063+0+DOC+XML+V0//HU

-

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma, 2008. 06.13.
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_h
u.pdf

-

Európai Bizottság: Zöld Könyv A népesség mentális egészségének javításáról – Az
Európai Unió mentális egészségügyi stratégiájának céljából. 2005.10.14. COM(2005)
484.
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/mental/green_paper
/mental_gp_hu.pdf

-

Council conclusions on a Community Mental Health Action. 2005.06.06. (a Tanács
következtetései a Lelki Egészségre vonatkozó Közösségi Fellépéssel kapcsolatban)
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/ev_20050602_e
n.pdf

-

Council conclusions on Mental Health. 2003.06.02-03. (a Tanács következtetései a
mentális egészségre vonatkozóan)
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental_020603_en.pdf

-

Council conclusions of 15 November 2001 on combating stress and depressionrelated problems. (2002/C 6/01) (Tanács következtetései a stressz és a depresszió
leküzdésére vonatkozóan)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52002XG0109(01)

Vérkészlet, vér- és szervdonáció
-

Commission staff working document (2014.04.25.) on the mid-term review of the
"Action Plan on Organ Donation and Transplantation (2009-2015): Strengthened
Cooperation between Member States". SWD(2014)147. (a Bizottság szolgálati
munkadokumentuma a Szervadományozásra és –transzplantációra vonatkozó
Akcióterv (200-2015) középtávú értékeléséről)
http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/midtermreview_actionplan_
organ_en.pdf

-

A Tanács következtetései a szervadományozásról és a szervátültetésről (2012/C
396/03).
http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/organs_council_ccl_2012_hu
.pdf

16

Az Európai Unió egészségügyi joganyaga, stratégiák, akciótervek

-

A Bizottság 2012/39/EU irányelve (2012. november 26.) a 2006/17/EK irányelvnek az
emberi szövetek és sejtek vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények
tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:327:0024:0025:HU:PDF

-

A Bizottság 2012/25/EU végrehajtási irányelve (2012. október 9.) az átültetésre szánt
emberi szervek tagállamok közötti cseréjére vonatkozó tájékoztatási eljárások
meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/organs_impl_directive_2012
_hu.pdf

-

A Bizottság 2011/38/EU végrehajtási irányelve (2011. április 11.) a 2004/33/EK
irányelv V. mellékletének a trombocita- koncentrátumok felhasználhatósági
időtartama végén érvényes pH-értékek felső határa tekintetében történő
módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0028:0029:HU:PDF

-

A Bizottság határozata (2010/453/EU) (2010. augusztus 3.) az emberi szövetek és
sejtek terén a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv által előírtaknak
megfelelően a vizsgálatokra és ellenőrző intézkedésekre, valamint a tisztviselők
képzésére és képesítésére vonatkozó iránymutatások meghatározásáról (az értesítés
a C(2010) 5278. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0453&from=EN

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/45/EU Irányelve (2010. július 7.) az
átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0053

-

A Bizottság 2009/135/EK irányelve (2009. november 3.) a 2004/33/EK irányelv III.
mellékletében a teljes vér és vérkomponensek donoraira megállapított alkalmassági
kritériumok némelyikétől az influenza A(H1N1) világjárvány nyomán felmerülő
vérhiány kockázata miatt történő ideiglenes eltérés engedélyezéséről (EGTvonatkozású szöveg).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:288:0007:0009:HU:PDF

-

A Bizottság Közleménye - A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó
cselekvési terv (2009-2015): Megerősített együttműködés a tagállamok között
COM(2008)818
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52008DC0819
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-

A Bizottság közleménye (2007.05.30.) szervadományozás és szervátültetés: uniós
szintű szakpolitikai fellépések COM(2007)275.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2
007)0275_/COM_COM(2007)0275_hu.pdf

-

A Bizottság 2006/86/EK irányelve (2006. október 24.) a 2004/23/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyomon-követhetőségi követelmények, a súlyos
szövődmények és káros események bejelentése, valamint az emberi szövetek és
sejtek kódolására, feldolgozására, konzerválására, tárolására és elosztására vonatkozó
egyes technikai követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (EGT
vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0086:HU:NOT

-

A Bizottság 2005/62/EK irányelve (2005. szeptember 30.) a 2002/98/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a vérellátó intézmények minőségbiztosítási
rendszerére vonatkozó közösségi szabványok és előírások tekintetében történő
végrehajtásáról (EGT vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0062:HU:NOT

-

A Bizottság 2005/61/EK irányelve (2005. szeptember 30.) a 2002/98/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyomon követhetőségi követelmények, illetve a
súlyos szövődmények és súlyos káros események bejelentése tekintetében történő
végrehajtásáról (EGT vonatkozású szöveg).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0061:HU:NOT

-

A Bizottság 2004/33/EK irányelve (2004. március 22.) a 2002/98/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi vérre és vérkomponensekre vonatkozó
egyes technikai követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (EGT
vonatkozású szöveg).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0033:HU:NOT

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/23/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi
szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására,
megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások
megállapításáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0023:HU:NOT

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/98/EK irányelve (2003. január 27.) az emberi
vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és
elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról, valamint a
2001/83/EK irányelv módosításáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0098:HU:NOT
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-

98/463/EC: Council Recommendation of 29 June 1998 on the suitability of blood and
plasma donors and the screening of donated blood in the European Community (a
Tanács ajánlása a vér- és vérplazma-donációval és az adományozott vér vizsgálatával
kapcsolatban)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998H0463:HU:NOT

-

Council Resolution of 12 November 1996 on a strategy towards blood safety and selfsufficiency in the European Community (96/C 374/01) (a Tanács határozata a
vérkészlet-önellátásra és biztonságra vonatkozó stratégiáról)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y1211(01):HU:NOT

-

Council Resolution of 2 June 1995 on blood safety and self-sufficiency in the
Community (95/C 164/01) (a Tanács határozata a vérkészlet-önellátásról és
biztonságról)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995Y0630(01):HU:NOT

-

Council conclusions of 13 December 1993 on self-sufficiency in blood in the European
Community (94/C 15/03) (a Tanács határozata a vérkészlet-önellátásról).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994Y0118(03):HU:NOT

Gyógyszerügy, gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök
-

A Bizottság 198/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 7.) a kiegészítő
ellenőrzést igénylő, emberi felhasználásra szánt gyógyszerek azonosítására
használandó jelölés kiválasztásáról (EGT-vonatkozású szöveg).
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol1/reg_2013_198/reg_2013_198_hu.pdf

-

Az Európai Parlament és a Tanács 1027/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a
726/2004/EK rendeletnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg).
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol1/reg_2012_1027/reg_2012_1027_hu.pdf

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/26/EU irányelve (2012. október 25.) a
2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg).
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2012_26/dir_2012_26_hu.pdf

-

A Bizottság közleménye (2012.09.26.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Biztonságos,
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hatékony és innovatív orvostechnikai eszközök és in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközök a betegek, fogyasztók és egészségügyi szakemberek érdekében.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0540:FIN:HU:PDF
-

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/62/EU irányelve (2011. június 8.) az emberi
felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a
hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása
tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg).
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_hu.pdf

-

Az Európai Parlament és a Tanács 1235/2010/EU rendelete (2010. december 15.) az
emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és
felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek és a fejlett
terápiás gyógyszerkészítményekről szóló 1394/2007/EK rendeletnek az emberi
felhasználásra szánt gyógyszerekkel összefüggésben követendő farmakovigilancia
tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg).
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol1/reg_2010_1235/reg_2010_1235_hu.pdf

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/84/EU irányelve (2010. december 15.) az
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő
módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg).
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2010_84/dir_2010_84_hu.pdf

-

A Bizottság 2009/120/EK irányelve (2009. szeptember 14.) a fejlett terápiás
gyógyszerkészítmények tekintetében az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek
közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg).
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2009_120/dir_2009_120_hu.pdf

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/53/EK irányelve (2009. június 18.) a
2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelvnek a gyógyszerek forgalombahozatali
engedélye feltételeinek módosítása tekintetében történő módosításáról (EGTvonatkozású szöveg)
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2009_53/dir_2009_53_hu.pdf

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/29/EK irányelve (2008. március 11.) az emberi
felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő
módosításáról.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008L0029
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-

Az Európai Parlament és a Tanács 1394/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a
fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a
726/2004/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg).
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2007_1394_cons_201207/reg_2007_1394_cons_2012-07_hu.pdf

-

Az Európai Parlament és a Tanács 1901/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a
gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az
1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a
726/2004/EK rendelet módosításáról (EGT vonatkozású szöveg).
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol1/reg_2006_1901/reg_2006_1901_hu.pdf

-

A Bizottság 50/2005/EK irányelve (2005. augusztus 11.) a csípő-, térd- és vállízületi
protézisek újraosztályozásáról az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK tanácsi
irányelv keretén belül (EGT vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0050

-

A Bizottság 2005/28/EK irányelve (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek
és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra szánt
vizsgálati gyógyszerkészítmények, valamint az ilyen termékek gyártási vagy behozatali
engedélyezésének tekintetében (EGT vonatkozású szöveg).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0028:HU:NOT

-

A Bizottság határozata (2004. április 20.) az EN 1970:2000-es Állítható ágyak testi
fogyatékosok részére - Követelmények és vizsgálati módszerek című szabvány
hivatkozásának a 93/42/EGK tanácsi irányelvvel összhangban történő közzétételéről
(az értesítés a C(2004) 1290. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású
szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0376:HU:NOT

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi
felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv
módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2004_27/dir_2004_27_hu.pdf

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi
felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a
hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében történő módosításáról.
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2004_24/dir_2004_24_hu.pdf
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-

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (2004. március 31.) az emberi, illetve
állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére
vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség
létrehozásáról (EGT vonatkozású szöveg).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0726:20090706:HU:PDF

-

A Bizottság 2003/94/EK irányelve (2003. október 8.) az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerek és az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási
gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások megállapításáról (EGT
vonatkozású szöveg).
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2003_94/dir_2003_94_hu.pdf

-

A Bizottság 2003/32/EK irányelve (2003. április 23.) a 93/42/EGK tanácsi irányelvben
az állati eredetű szövet felhasználásával gyártott orvostechnikai eszközökre
vonatkozóan előírt követelmények tekintetében részletes előírások megállapításáról
(EGT vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0032:HU:NOT

-

A Bizottság határozata (2002. május 7.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközök közös műszaki előírásairól (az értesítés a C(2002) 1344. számú
dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0364:HU:NOT

-

Az Európai Parlament és a Tanács Irányelve (2001. november 6.) az emberi
felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (2001/83/EK).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0083

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/20/EK irányelve (2001. április 4.) az emberi
felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkalmazandó
helyes klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések közelítéséről.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0020:HU:NOT

-

Council Resolution of 14 December 2000 on paediatric medicinal products (2001/C
17/01) (a Tanács határozata a gyermekgyógyászati termékekre vonatkozóan)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001Y0119(01):HU:NOT

-

Az Európai Parlament és a Tanács 141/2000/EK rendelete (1999. december 16.) a
ritka betegségek gyógyszereiről.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R0141:HU:NOT

-

Az Európai Parlament és a Tanács 98/79/EK irányelve (1998. október 27.) az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0079:HU:NOT
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-

Council Resolution of 20 December 1995 on generic medicinal products (95/C 350/06)
(a Tanács határozata a generikumokról)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995Y1230(06):HU:NOT

-

Council Resolution of 20 December 1995 on mutual recognition of the validity of
medical prescriptions in the Member States (95/C 350/04) (a Tanács határozata az
orvosi vények kölcsönös elismeréséről).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995Y1230(04):HU:NOT

-

Council Resolution of 20 December 1995 on orphan drugs (95/C 350/03) (a Tanács
határozata a ritka betegségek gyógyszereiről).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995Y1230(03):HU:NOT

-

A Tanács irányelve (1988. december 21.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek
árának megállapítását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő
felvételüket szabályozó intézkedések átláthatóságáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0105:HU:NOT

Egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése
-

A Bizottság közleménye (2009.10.20.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Szolidaritás az
egészségügyben: az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az
Európai Unióban. (EGT-vonatkozású szöveg) COM(2009) 567/4
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/documents/com2009
_hu.pdf

-

Commission staff working document – Impact Assessment accompanying the
Communication from the Commission „Solidarity in health: Reducing health
inequalities in the EU”. SEC(2009)1396.
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/socio_economics/documents/c
om2009_ia_en.pdf (a Bizottság szolgálati munkadokumentuma – határértékelés a
Szolidaritás az egészségügyben: az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek
csökkentése az Európai Unióban” közleményhez kapcsolódóan)
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Egészségügyi dolgozók
-

European Commission – Matrix Insight: EU level Collaboration on Forecasting Health
Workforce Needs, Workforce Planning and Health Workforce Trends – A Feasibility
Study. 2012. május. (Európai Bizottság – Matrix Insight: EU szintű Együttműködés az
Egészségügyi Munkaerő Szükségletek Előrejelzéséről, Munkaerő-tervezésről és
Egészségügyi Munkaerő Trendekről – Megvalósíthatósági Tanulmány)
http://ec.europa.eu/health/workforce/docs/staff_working_doc_healthcare_workforc
e_en.pdf
Commission staff working document on an Action Plan for the EU Health Workforce –
Accompanying the document Communication from the Commission – Towards a jobrich recovery. 2012.04.18. (a Bizottság szolgálati munkadokumentuma az EU
Egészségügyi Munkaerőre vonatkozó Cselekvési Tervéről – kísérődokumentum a
Bizottság „Út a munkahelyteremtő fellendülés felé” című közleményéhez)
http://ec.europa.eu/health/workforce/docs/staff_working_doc_healthcare_workforc
e_en.pdf

-

Cselekvési terv az uniós egészségügyi dolgozók tekintetében. In: Út a
munkahelyteremtő fellendülés felé. A Bizottság közleménye (2012.04.18.) az Európai
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0173:FIN:HU:PDF

-

A Bizottság határozata (2008. október 2.) az egészségügyi szakemberekkel
kapcsolatos kísérleti projektre vonatkozó, 2008. évi közösségi pénzügyi
hozzájárulásról (2008/773/EK).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0773:HU:NOT

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a
szakmai képesítések elismeréséről (EGT vonatkozású szöveg).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0036:HU:NOT

-

Council Resolution of 24 July 1997 on migrant doctors within the Community (a
Tanács határozata az orvosok Közösségen belül migrációjáról).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0807(01):HU:NOT

-

A Tanács határozata (1980. január 21.) a szülésznőképzési tanácsadó bizottság
létrehozásáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980D0156:HU:NOT

24

Az Európai Unió egészségügyi joganyaga, stratégiák, akciótervek

-

Statement on the Directive concerning the coordination of provisions laid down by
law, regulation or administrative action in respect of the activities of dental surgeons
(1978) (a Tanács nyilatkozata a szájsebészek tevékenységére vonatkozóan).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978Y0824(01):HU:NOT

-

Council statements made on adopting the texts concerning freedom of establishment
and freedom to provide services for doctors within the Community (1975) (a Tanács
nyilatkozata a szolgáltatásnyújtás szabadságáról az orvosok tekintetében).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975Y0701(01):HU:NOT

-

Council Recommendation of 16 June 1975 on the clinical training of doctor
(75/367/EEC) (a Tanács ajánlása az orvosok klinikai képzésére vonatkozóan)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975H0367:HU:NOT

-

A Tanács határozata (1975. június 16.) közegészségügyi vezető tisztségviselők
bizottságának létrehozásáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975D0365:HU:NOT

-

A Tanács határozata (1975. június 16.) az orvosképzési tanácsadó bizottság
létrehozásáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975D0364:HU:NOT

Szociális biztonsági rendszerek, határon átívelő ellátás
-

Commission Staff Working Document – Impact Assessment. Accompanying the
document - Commission implementing directive laying down measures to facilitate
the recognition of medical prescriptions issued in another Member State. 2012.12.20.
SWD(2012) 450 final. (a Bizottság szolgálati munkadokumentuma – hatásértékelés –
kísérő dokumentum a Bizottság végrehajtási irányelvéhez a másik EU-tagállamban
kiállított orvosi vények elismerésének megkönnyítéséről.)
http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/impl_directive_presciptions_20
12_ia_en.pdf

-

A Bizottság 2012/52/EU végrehajtási irányelve (2012. december 20. ) a más
tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló
intézkedésekről EGT-vonatkozású szöveg.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.356.01.0068.01.HUN

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon
átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011L0024

25

Az Európai Unió egészségügyi joganyaga, stratégiák, akciótervek

-

A Bizottság közleménye (2008. július 2.) - A határokon átnyúló egészségügyi
ellátásban érvényesítendő betegjogok közösségi kerete COM(2008) 415
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0415&from=EN

-

A Bizottság irányelv-javaslata (2008.07.02.) a határokon átnyúló egészségügyi
ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítésére vonatkozóan COM(2008) 414.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008PC0414&from=EN

-

A Bizottság szolgálati munkadokumentuma (2008. július 2.) - A határokon átnyúló
egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló irányelvjavaslat
kísérődokumentuma – A hatásvizsgálat összefoglalása. {COM(2008) 414 végleges }
{SEC(2008) 2163}
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2008/2164/COM_SEC(2008)2164_HU.pdf

-

Communication from the Commission – Consultation regarding Community action on
health
services.
2006.09.26.
SEC
(2006)
1195/4.
(Bizottság
közleménye az egészségügyi szolgáltatásokra irányuló közösségi intézkedésekre
vonatkozó konzultációról)
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/comm_health
_services_comm2006_en.pdf

-

Communication from the Commission - Follow-up to the high level reflection process
on patient mobility and healthcare developments in the European
UnionCOM/2004/0301 final. (a Bizottság közleménye – a betegmobilitásra és
egészségügyi fejleményekre vonatkozó magas szintű reflexiós folyamat
nyomonkövetése).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0301

-

Az Európai Parlament és a Tanács 465/2012/EU rendelete (2012. május 22. ) a
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint
a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló
987/2009/EK rendelet módosításáról EGT-vonatkozású és az EU–Svájc megállapodást
érintő szöveg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0465

-

Az Európai Parlament és a Tanács 1231/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a
883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet harmadik országok e rendeletek
által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R1231
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-

Az Európai Parlament és a Tanács 988/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet
módosításáról és mellékletei tartalmának meghatározásáról (EGT- és Svájcvonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/ALL/;jsessionid=2BM2TX7RmcgdjHpSDMDSy04GhJH9vHw22llnkNTSHlbv
dKQpbpR0!-837538598?uri=CELEX:32009R0988

-

Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet
végrehajtására vonatkozó (eljárás megállapításáról EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0987

-

A Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottság
2004/562/EK: (2004. március 23.) 198. számú határozata az 1408/71/EGK és az
574/72/EGK tanácsi rendeletek alkalmazásához szükséges nyomtatványok
helyettesítéséről és eltörléséről (E 110, E111, E 111B, E 113, E 114, E 119, E 128 és E
128B)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32004D0562

-

2004/481/EC:Decision No 195 of 23 March 2004 on the uniform application of Article
22(l)(a)(i) of Regulation (EEC) No 1408/71 as regards health care in conjunction with
pregnancy and childbirth (Text with relevance to the EEA and to the EU/Switzerland
Agreement) (A Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó Igazgatási
Bizottság 195. számú határozata az 1408/71/EGK rendelet terhesség és
gyermekszülés esetén való alkalmazásáról)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0481

-

95/419/EC: Workers Decision No 156 of 7 April 1995 concerning the rules of priority
with regard to sickness and maternity insurance ( A Migráns Munkavállalók Szociális
Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottság 156. számú határozata a táppénzről és
anyasági segélyről).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995D0419:HU:NOT

-

A Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottság 147.
határozata (1990. október 10.) az 1408/71/EGK rendelet 76. cikkének alkalmazásáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991D0425:HU:NOT

-

Decision No 138 of 17 February 1989 concerning the interpretation of Article 22 (1)
(c) (i) of Regulation (EEC) No 1408/71 in the case of organ transplants or other forms
of surgery requiring tests on biological samples while the person concerned is not
present in the Member State where the tests are carried out (A Migráns
Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottság 138. számú
határozata olyan biológiai tesztek esetében, amikor az érintett személy nem abban a
tagállamban tartózkodik, ahol a tesztet végrehajtják).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989Y1115(01):HU:NOT
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-

A Tanács irányelve (1988. december 21.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek
árának megállapítását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő
felvételüket szabályozó intézkedések átláthatóságáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0105:HU:NOT

-

Decision No 135 of 1 July 1987 concerning the granting of benefits in kind provided
for in Article 17 (7) and Artikel 60 (6) of Regulation (EEC) No 574/72 and the concepts
of urgency within the meaning of Article 20 of Regulation (EEC) No 1408/71 and of
extreme urgency within the meaning of Articles 17 (7) and 60 (6) of Regulation (EEC)
No 574/72 (A Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó Igazgatási
Bizottság 135. számú határozata az 574/72/EGK és az 1408/71/EGK rendeletek
alkalmazásáról – természetbeni juttatások, sürgősség és extrém sürgősség esetei)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31988Y0309(03)

-

Decision No 121 of 21 April 1983 concerning the interpretation of Article 17 (7) of
Regulation (EEC) No 574/72 relating to the granting of prostheses, major appliances
and other substantial benefits in kind (A Migráns Munkavállalók Szociális
Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottság 121. számú határozata a protézisek,
főbb orvosi segédeszközök és egyéb lényeges természetbeni juttatásokra
vonatkozóan)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983Y0121:HU:NOT

-

Decision No 116 of 15 December 1982 concerning the granting of benefits in kind
provided for in Article 17 (7) and Article 60 (6) of Regulation (EEC) No 574/72 and the
concepts of urgency within the meaning of Article 20 of Regulation (EEC) No 1408/71
and of extreme urgency within the meaning of Articles 17 (7) and 60 (6) of Regulation
(EEC) No 574/72 (A Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó
Igazgatási Bizottság 116. számú határozata az 574/72/EGK és az 1408/71/EGK
rendeletek alkalmazásáról – természetbeni juttatások, sürgősség és extrém sürgősség
esetei)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983Y0116:HU:NOT

-

Decision No 115 of 15 December 1982 concerning the granting of prostheses, major
appliances and other substantial benefits in kind provided for in Article 24 (2) of
Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council (A Migráns Munkavállalók Szociális
Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottság 115. számú határozata a protézisek,
főbb orvosi segédeszközök és egyéb lényeges természetbeni juttatásokra
vonatkozóan)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983Y0115:HU:NOT

-

A Tanács 620/82/EGK rendelete (1982. március 16.) az olaszországi intézmények és a
többi tagállam intézményei között a természetbeni betegbiztosítási és anyasági
biztosítási ellátások megtérítésére vonatkozó különleges intézkedések bevezetéséről.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31982R0620:HU:NOT
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-

A Tanács 1390/81/EGK rendelete (1981. május 12.) a szociális biztonsági
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet hatályának az önálló vállalkozókra
és azok családtagjaira történő kiterjesztéséről.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31981R1390:HU:NOT

-

Decision No 74 of 22 February 1973 concerning the provision of medical care in cases
of temporary stay under Article 22 (1) (a) (i) of Regulation (EEC) No 1408/71 and
Article 21 of Regulation (EEC) No 574/72 (A Migráns Munkavállalók Szociális
Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottságának 74. számú határozata az ideiglenes
tartózkodás esetén való egészségügyi ellátásról).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31973Y0919(02):HU:NOT

-

A Tanács 574/72/EGK rendelete (1972. március 21.) a szociális biztonsági
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok
megállapításáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31972R0574:HU:NOT

-

Declarations by Greece provided for in Article 5 of Council Regulation (EEC) No
1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes for employed
persons and their families moving within the Community (Görögország nyilatkozata az
1408/71/EGK Tanácsi Rendelet 5. cikkének a Közösségen belüli migráns
alkalmazottakra és családtagjaikra való alkalmazásáról)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31981Y0613(01):HU:NOT

-

Declarations of the new Member States provided for in Article 5 of Regulation (EEC)
No 1408/71 of the Council, of 14 June 1971, on the application of social security
schemes to employed persons and their families moving within the Community (az új
tagállamok nyilatkozata az 1408/71/EGK Tanácsi Rendelet 5. cikkének a Közösségen
belüli migráns alkalmazottakra és családtagjaikra való alkalmazásáról).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41973X0618(01):HU:NOT

-

A Tanács 1408/71/EGK rendelete (1971. június 14.) a szociális biztonsági
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő
alkalmazásáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:HU:NOT

Betegbiztonság
-

The Commission’s Second Report to the Council on the implementation of Council
Recommendation 2009/C 151/01 on patient safety, including the prevention and
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control of healthcare associated infections. 2014.06.19. COM(2014) 371. (a Bizottság
második jelentése a Tanácsnak a betegbiztonságról szóló tanácsi ajánlás (2009/C
151/01) végrehajtásáról.
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/ec_2ndreport_ps_implementation_
en.pdf
-

European Commission: Key findings and recommendations on Reporting and learning
systems for patient safety incidents across Europe. 2014. május. (a Bizottság ajánlásai
a nemkívánatos eseményekre vonatkozó jelentéstételi és tanulási rendszerekre
vonatkozóan)
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/guidelines_psqcwg_reporting_learni
ngsystems_en.pdf

-

European Commission: Key findings and recommendations on Education and training
in patient safety across Europe. 2014. április. (a Bizottság ajánlásai a betegek
tudatosságának növelésére)
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/guidelines_psqcwg_education_traini
ng_en.pdf

-

A Bizottság jelentése a Tanácsnak (2012.11.13.) a tagállamok jelentései alapján az
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában
foglaló betegbiztonságról szóló tanácsi ajánlás (2009/C 151/01) végrehajtásáról.
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_report_hu.pdf

-

Commission Staff Working Document – Detailed analysis of countries' reports on the
implementation of the Council Recommendation (2009/C 151/01) on patient safety,
including the prevention and control of healthcare associated infections. 2012.11.13.
(A Bizottság szolgálati munkadokumentuma – Részletes elemzés a tagállamok
jelentései alapján a betegbiztonságról szóló tanácsi ajánlás (2009/C 151/01)
végrehajtásáról)
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_report_swd_en.pdf

-

A Tanács Ajánlása (2009. június 9.) az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések
megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról (2009/C 151/01).
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_hu.pdf

-

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egészségügyi
ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és ellenőrzését is magában foglaló
betegbiztonságról. 2008.12.15. COM(2008) 836 végleges .
http://ec.europa.eu/health/ph_systems/docs/patient_com2008_hu.pdf

-

Luxembourg Declaration on Patient Safety. 2005. április 5. (Luxemburgi Deklaráció a
betegbiztonságról.
http://ehtel.eu/activities/tasks-sources/tf-patient-safety-emedication/luxembourgdeclaration-on-patientsafety/files/luxembourg_declaration_on_patient_safety_05042005.pdf
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Elektronikus egészségügy, telemedicina
-

e-Health Network: Guidelines on minimum/nonexhaustive Patient Summary dataset
for electronic exchange in accordance with the Cross-border Directive 2011/24/EU.
2013. 11.19. (e-Egészségügyi Hálózat: Irányelvek a Betegösszefoglaló minimális
adatállományára vonatkozóan)
http://ec.europa.eu/health/ehealth/docs/guidelines_patient_summary_en.pdf

-

Elektronikus egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra – innovatív
egészségügyi ellátás a 21. században. A Bizottság közleménye (2012.12.06.) az
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és
a Régiók Bizottságának.
http://ec.europa.eu/health/ehealth/docs/com_2012_736_hu.pdf

-

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 22.) a felelős nemzeti hatóságok
e-egészségügyi hálózatának létrehozására, igazgatására és működésére vonatkozó
szabályok meghatározásáról (2011/890/EU).
http://ec.europa.eu/health/ehealth/docs/decision_ehealth_network_hu.pdf

-

A Bizottság közleménye (2010.08.26.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az
Európai gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai
digitális menetrend. COM(2010)245.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN

-

Council Conclusions on Safe and efficient healthcare through eHealth. 2009.12.01. (a
Tanács következtetései a biztonságos és hatékony egészségügyi ellátás e-egészségügy
által megvalósítandó kialakítására)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/111613.p
df

-

A Bizottság közleménye (2008.11.04.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az
Európai gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a távorvoslásról
a betegek, az egészségügyi ellátórendszerek és a társadalom javára COM/2008/0689.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0689&from=EN

-

A Bizottság ajánlása (2008. július 2.) az elektronikus egészségügyi nyilvántartó
rendszerek határokon átnyúló átjárhatóságáról (2008/594/EK).
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008H0594&from=EN

-

A Bizottság közleménye (2005.06.01.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az
Európai gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának „i2010: európai
információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” COM(2005) 229.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0229&from=EN
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-

Communication from the Commission (2004.04.30.) – e-Health - making healthcare
better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area. COM
(2004) 356
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0356:FIN:EN:PDF
(a Bizottság közleménye az e-egészségügyről)

-

A Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottság
2004/777/EK: 197. számú határozata (2004. március 23.) a 191. számú határozat 5.
cikkével összhangban az Európai Egészségbiztosítási Kártya bevezetéséhez szükséges
átmeneti időszakról EGT vonatkozású és az EU–Svájc megállapodást érintő szöveg
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0777:HU:NOT

-

2003/753/EC: Decision No 191 of 18 June 2003 concerning the replacement of forms
E 111 and E 111 B by the European health insurance card (Text with relevance for the
EEA and for the EU/Switzerland Agreement.) (A Migráns Munkavállalók Szociális
Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottság 191. számú határozata az E111 és E111
B nyomtatványok Európai Egészségbiztosítási kártyával történő felváltásáról).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0753:HU:NOT

-

2003/752/EC: Decision No 190 of 18 June 2003 concerning the technical
specifications of the European health insurance card (Text with relevance for the EEA
and for the EU/Switzerland Agreement.) (A Migráns Munkavállalók Szociális
Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottság 190. számú határozata az Európai
Egészségbiztosítási Kártya technikai jellemzőire vonatkozóan)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0752:HU:NOT

-

2003/751/EC: Decision No 189 of 18 June 2003 aimed at introducing a European
health insurance card to replace the forms necessary for the application of Council
Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 as regards access to health care
during a temporary stay in a Member State other than the competent State or the
State of residence (Text with relevance for the EEA and for the EU/Switzerland
Agreement.) (A Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó Igazgatási
Bizottság 189. számú határozata az Európai Egészségbiztosítási Kártya bevezetésére,
és ideiglenes tartózkodás esetén történő egészségügyi ellátásban való alkalmazására)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0751:HU:NOT

Összeállította: Varga Eszter, Ajtonyi Zsuzsa
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