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Věc: Odůvodněné stanovisko rakouské Národní rady týkající k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny 
humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných 
systémů zdravotního pojištění
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu spadá dodržování zásady subsidiarity do 
působnosti Výboru pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko rakouské Spolkové rady k výše 
uvedenému návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko rakouské Národní rady

Odůvodněné stanovisko stálého podvýboru pro záležitosti Evropské unie hlavního výboru 
Národní rady ze dne 17. dubna 2012 

podle čl. 23 odst. 1 spolkového ústavního zákona ve spojení s článkem 6 protokolu č. 2 
o používání zásad subsidiarity a proporcionality

COM(2012) 84 final

Odůvodněné stanovisko rakouské Národní rady k návrhu směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich 
začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění

A. Stanovisko

Projednávaný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

B. Odůvodnění

Evropská komise předložila 1. března 2012 návrh, kterým se mění pravidla pro zápis léčivých 
přípravků na seznam přípravků hrazených ze zdravotního pojištění členských států. Podle 
údajů Komise usiluje návrh o zjednodušení fungování vnitřního trhu s léčivy. Návrh 
modernizuje platná ustanovení směrnice 89/105/EWG, zkracuje lhůty a nově zavádí sankce a 
oznamovací postup.

Organizace a financování zdravotnictví je úkolem členských států. To je také objasněno ve 
článku 168 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie. V tomto smyslu také Soudní dvůr 
Evropské unie ve své judikatuře poukazuje na to, že zachování finanční rovnováhy systémů 
zdravotního pojištění a vysoké úrovně veřejného systému zdravotnictví představuje 
oprávněný důvod k tomu, aby byly v této oblasti uplatněny obzvlášť přísné kontroly 
a měřítka. Kromě toho Soudní dvůr zdůraznil, že organizaci zdravotního pojištění může 
Evropská unie ovlivnit pouze minimálně. S předloženým návrhem by však byla narušena 
pravomoc členských států v oblasti systému zdravotnictví. To není přijatelné.

Návrh neprovádí harmonizaci předpisů v oblasti stanovování cen a úhrady avšak obsahuje 
rozsáhlá a z velké části přehnaná ustanovení k použitým postupm, která nakonec mají jasný 
dopad na fungování národní zdravotní politiky. Propočty Hlavního svazu rakouských 
sociálních pojišťoven došly k závěru, že kvůli zkráceným lhůtám a tedy i zkrácené době na 
sjednání přiměřených cen by systémům veřejného zdravotnictví hrozila ztráta až 3,2 miliónů 
Eur ročně.  Kromě toho jsou sankce (pokuty, náhrady škod) v tomto návrhu stanoveny tak, že 
při vyjednávání cen může být farmaceutický průmysl v lepší výchozí pozici, díky čemuž hrozí 
další znevýhodnění zdravotních pojišťoven.

Kromě toho je prodlení při zápisu léčivých přípravků v mnoha případech způsobeno tím, že 
žadatelé poskytují neúplné údaje.  Dále by měl být k dispozici dostatek času na 
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farmakologické, zdravotně-terapeutické a zdravotně ekonomické ohodnocení, aby bylo možné 
zaručit vysokou úroveň zdravotního systému.  Navrhované zkracování lhůt je proto nutné 
odmítnout, stejně tak jako zavedení sankcí, jelikož nenabízejí evropskou přidanou hodnotu.  
Komise volí jako právní základ výhradně článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie 
týkající se vnitřního trhu.  Zejména článek 7 a násl. návrhu jednoznačně zasahují do plánování 
a plnění zákonného zdravotního pojištění jednotlivých členských států ve smyslu čl. 168 odst. 
7 Smlouvy o fungování Evropské unie a jiných článků.  Právní základ zvolený Komisí je tedy 
nedostatečný.  Je-li ale zvolený právní základ nedostačující, to samo o sobě vypovídá o tom, 
že Unie překračuje omezené pravomoci, které jí tento právní základ svěřuje. Pokud Unie 
překročí svěřené pravomoci, nepřípustně se tím omezuje pravomoc členských států 
a současně se nevyhnutelně porušuje zásada subsidiarity. 

Ustanovení navrhovaných článků 11, 13, 15 a 16 jsou kromě toho považována za nepřípustný 
zásah do ústavněprávní autonomie členských států samostatně utvářet normotvorný proces. 
Kromě toho jsou tato ustanovení k dosažení cíle směrnice zbytečná.  Zejména postupy 
oznamování nově stanovené v článku 16 omezují národní legislativu v takové míře, že za 
žádných okolností nejsou slučitelné s čl. 168 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Ve čl. 14 týkajícího se nenarušování práv duševního vlastnictví stanovuje návrh směrnice, že 
se neprovádí soudní, nýbrž správní postup a že se neberou v potaz práva duševního 
vlastnictví. Toto ustanovení stojí v nepřípustném rozporu s článkem 6 Evropské úmluvy 
o lidských právech týkajícím se práva na spravedlivé soudní řízení v občansko-právních 
sporech a s čl. 1 druhého dodatkového protokolu k této úmluvě, stejně jako s článkem 17 
Listiny základních práv Evropské unie týkajícím se ochrany duševního vlastnictví. Smlouvy 
ale nepřenesly na Unii žádnou pravomoc, která omezuje práva stanovená v Evropské úmluvě 
o lidských právech nebo v Listině základních práv EU. Článek 14 proto porušuje výše 
uvedená práva. 

Nakonec poukazujeme na to, že pouhá zmínka o posouzení dopadu v souvislosti se 
zdůvodněním slučitelnosti se zásadou subsidiarity porušuje článek 5 Protokolu o používání 
zásad subsidiarity a proporcionality.  Podrobné zdůvodnění k dodržení principu subsidiarity 
musí být uvedeno v samotném návrhu. V předloženém návrhu je výklad o posouzení dopadů 
nedostačující. Prostý odkaz na vnitřní trh nedokáže odůvodnit soulad se zásadou subsidiarity. 
Je-li ale v rozporu s ustanovením Smluv předložen návrh bez přiloženého prohlášení o shodě 
se zásadou subsidiarity, který by nebyl jen prázdnou frází, nelze postup posuzování národními 
parlamenty provést na základě fakt v souladu se Smlouvami. Tímto jsou porušena procesní 
ustanovení ve vztahu s principem subsidiarity, a navrhovaný právní akt tak může být 
fundamentálně považován za nenávratně neplatný.


