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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(0048/2012)

Относно: Мотивирано становище от Националния съвет на Република Австрия, 
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствените 
продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите 
за обществено здравно осигуряване
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Националния съвет на Република 
Австрия, относно горепосоченото предложение.



PE488.018v01-00 2/4 CM\900777BG.doc

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище на Националния съвет на Република Австрия

Мотивирано становище на постоянната подкомисия по въпросите на Европейския съюз 
на водещата комисия на Националния съвет от 17 април 2012 г.

на основание член 23ж, алинея 1 от Федералния конституционен закон във връзка с 
член 6 от Протокол № 2 за прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност

COM(2012) 84 окончателен

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствени продукти за хуманна 
употреба и включването им в обхвата на системите за обществено здравно осигуряване

А. Становище

Настоящият проект не е съвместим с принципа на субсидиарност.

Б. Обосновка

Европейската комисия представи своето предложение, с което да бъдат променени 
правилата за включването на лекарствени продукти в кодекса за възстановяване на 
разходите на системите за здравно осигуряване на държавите членки, на 1 март 2012 г. 
Съгласно Комисията предложението има за цел да улесни функционирането на 
вътрешния пазар за лекарствени продукти, като модернизира действащите разпоредби 
на Директива 89/105/ЕИО, съкращава сроковете и въвежда санкции, както и процедура 
по уведомяване.

Организирането и финансирането на системите на здравеопазване е задача на 
държавите членки. Това ясно се определя в член 168, параграф 7 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). В този смисъл и Съдът на 
Европейския съюз посочва в своята съдебна практика, че запазването на финансовото 
равновесие на системите за здравно осигуряване, както и на високо равнище на 
системата за обществено здравеопазване представляват легитимно основание за 
прилагането на особено строг контрол в тези области. Освен това Съдът на ЕС 
подчертава, че Европейският съюз може само в минимална степен да оказва влияние 
върху организацията на здравното осигуряване. С разглежданото предложение би била 
заобиколена компетентността на държавите членки за техните системи на 
здравеопазване и това не е приемливо.

Предложението не предвижда хармонизиране на разпоредбите в областта на 
ценообразуването и възстановяването на разходите, но при все това съдържа 
широкообхватни и до голяма степен излишни разпоредби относно процедурата, която 
следва да се прилага, които в крайна сметка имат и отчетливо въздействие върху 
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възможностите за провеждане на националните политики в областта на 
здравеопазването. Изчисления на Федерацията на австрийските осигурителни 
дружества сочат, че чрез съкратените срокове и оттук по-кратките периоди за водене на 
преговори за разумни цени системите за обществено здравеопазване биха могли да 
бъдат застрашени от щети в размер до 3,2 милиона евро за всяка година и процедура. 
Освен това предвидените в предложението санкции (финансови санкции, обезщетения) 
могат да бъдат използвани за едностранно изместване на изходното положение при 
преговорите по ценообразуването в полза на фармацевтичната промишленост, като по 
този начин здравното осигуряване е застрашено от допълнителни вреди.

В допълнение забавянията при включването на лекарствени продукти в много случаи се 
дължат на непълна информация от страна на заявителя. Освен това следва да се 
предвиди достатъчно време за фармакологичната, медицинско-терапевтичната и 
здравната оценка, за да е възможно гарантирането на високо равнище на системата за 
здравеопазване. Следователно трябва да бъде отхвърлено съкращаването на сроковете в 
предложението, както и въвеждането на санкции, тъй като те не носят европейска 
добавена стойност. Комисията избира за правно основание изключително член 114 от 
ДФЕС по отношение на вътрешния пазар. По-специално член 7 и следващите членове 
от предложението обаче ясно и отчетливо се намесват в правото на плащания и 
организиране на системите за задължително здравно осигуряване на държавите членки 
по смисъла на член 168, параграф 7 от ДФЕС и на други членове. Следователно 
избраното от Комисията правно основание е недостатъчно. Когато обаче избраното 
правно основание е недостатъчно, това само по себе си представлява надхвърляне на 
ограничената компетентност, предоставена на Съюза в това правно основание. Ако 
Съюзът надхвърли предоставената му компетентност, така се ограничава недопустимо 
компетентността на държавите членки и същевременно неизбежно се нарушава 
принципа на субсидиарност.
Разпоредбите на предложените членове 11, 13, 15 и 16 могат да се счетат освен това за 
недопустима намеса в конституционната автономия на държавите членки 
самостоятелно да разработват своите процедури за установяване на норми. Освен това 
те са ненужни за постигането на целта на директивата. По-специално новопредвидената 
в член 16 процедура по уведомяване ограничава свободата на националния законодател 
в степен, в която при никакви обстоятелства не е съвместима с изискванията на 
член 168, параграф 7 от ДФЕС, както и с тези на Съда на ЕС.

В член 14 относно ненамесата на правата върху интелектуалната собственост 
предложението за директива определя, че трябва да се проведе административна 
процедура, а не съдебна такава, както и че правата върху интелектуалната собственост 
не трябва да бъдат вземани предвид. Тази разпоредба противоречи по непреодолим 
начин на член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКЗПЧ) 
относно правото на справедлив съдебен процес по въпроси, свързани с гражданските 
права, както и на член 1 от Втория допълнителен протокол към ЕКЗПЧ и на член 17 от 
Хартата на основните права на ЕС относно защитата на собственост. Договорите не са 
предоставили компетентност на Съюза, която ограничава правата, гарантирани в 
ЕКЗПЧ или в Хартата на основните права на ЕС. Следователно член 14 нарушава 
посочените права.

В заключение се посочва, че самото позоваване на оценката на въздействието по 



PE488.018v01-00 4/4 CM\900777BG.doc

BG

отношение на проверката на съвместимостта с принципа на субсидиарност нарушава 
член 5 от Протокола за прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност. Подробна обосновка относно спазването на принципа на 
субсидиарност трябва да бъде включена в самия проект. В представеното предложение 
самите проверки в оценката на въздействието са недостатъчни. Самото позоваване на 
вътрешния пазар не може да обоснове спазването на принципа на субсидиарност. 
Когато обаче на едно предложение за законодателен акт на Съюза липсва обосновка, 
която да излиза извън рамките на лишените от съдържание фрази, и по този начин да е 
достатъчна за спазването на принципа на субсидиарност, което е в противоречие с 
разпоредбите на Договорите, предвидената процедура за проверка от националните 
парламенти не може да се извърши съгласно действителното правно основание в 
съответствие с Договорите. По този начин се нарушават процесуалноправните 
частични разпоредби на принципа на субсидиарност и предложеният правен акт по 
същество и неизбежно е заплашен да бъде обявен за недействителен.


