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Om: Begrundet udtalelse fra det østrigske Nationalrat om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed i prisbestemmelserne for 
humanmedicinske lægemidler og disse lægemidlers inddragelse under de 
offentlige sygesikringsordninger
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra det østrigske Nationalrat om det 
ovennævnte forslag.
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BILAG

Begrundet udtalelse fra det østrigske Nationalrat 

fra det stående underudvalg for EU-spørgsmål under Nationalrats hovedudvalg af 17. april 
2012

i henhold til artikel 23g, stk. 1, i B-VG sammenholdt med artikel 6 i protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

COM(2012) 84 final

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed i prisbestemmelserne 
for humanmedicinske lægemidler og disse lægemidlers inddragelse under de offentlige 
sygesikringsordninger

A. Udtalelse

Det foreliggende forslag er ikke foreneligt med nærhedsprincippet.

B. Begrundelse

Kommissionen fremlagde den 1. marts 2012 sit forslag, som ændrer bestemmelserne om 
lægemidlers inddragelse under refusionskodeksen i medlemsstaternes offentlige 
sygesikringsordninger. Ifølge Kommissionen tager forslaget sigte på at forbedre den måde, 
hvorpå det indre marked for lægemidler fungerer, ved at modernisere de gældende 
bestemmelser i direktiv 89/105/EØF, afkorte tidsfrister samt indføre sanktioner og en ny 
notifikationsprocedure.

Udformning og finansiering af sundhedsvæsenet er medlemsstaternes ansvar. Dette fastslås i 
artikel 168, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). På 
tilsvarende vis har EU-Domstolen i sin retspraksis henvist til, at opretholdelsen af den 
økonomiske ligevægt i sygesikringsordningerne og en høj standard inden for det offentlige 
sundhedssystem udgør en rimelig grund til at anvende særligt strenge kontroller og kriterier 
på disse områder. Domstolen har desuden understreget, at der kun må udøves minimal 
indflydelse på udformningen af sygesikringsordninger fra Den Europæiske Unions side. Det 
foreliggende forslag ville imidlertid undergrave medlemsstaternes kompetence for så vidt 
angår deres sundhedssystemer. Det er ikke acceptabelt.

Forslaget indeholder ganske vist ikke nogen bestemmelser om harmonisering af reglerne om 
prisfastsættelses- og godtgørelsesprocedurerne, men det indeholder imidlertid vidtrækkende 
og i vid udstrækning overdrevne bestemmelser om den procedure, der skal anvendes, hvilket i 
sidste ende også har betydelig indflydelse på mulighederne for at udforme den nationale 
sundhedspolitik. Ifølge beregninger fra Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger (hovedforbundet af østrigske sociale sikringsorganer) vil kortere 
frister og dermed kortere tidsrum til forhandling af rimelige priser kunne påføre de offentlige 
sundhedssystemer et tab på mellem 3,2 mio. EUR om året per procedure. Derudover kan de i 
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forslaget indeholdte sanktioner (tvangsbøder og skadeserstatning) forskyde udgangspunktet 
for prisforhandlingerne udelukkende til fordel for medicinalindustrien, hvilket kan være til 
yderligere ulempe for sygesikringsordningerne.

Forsinkelser i forbindelse med at inddrage lægemidler skyldes desuden ofte ufuldstændige 
oplysninger fra ansøgerne.  Der bør endvidere være tilstrækkelig tid til den farmakologiske, 
lægemiddelterapeutiske og sundhedsøkonomiske vurdering med henblik på at sikre det høje 
niveau inden for sundhedssystemet. Forslaget om afkortelse af frister bør derfor ligesom 
indførelsen af sanktioner afvises, da de ikke medfører en europæisk merværdi. Det af 
Kommissionen valgte retsgrundlag henviser udelukkende til artikel 114 i TEUF om det indre 
marked. Navnlig artikel 7 og de efterfølgende artikler i forslaget påvirker imidlertid klart og 
tydeligt medlemsstaternes beføjelser med hensyn til levering og udformning af de lovbestemte 
sygesikringsordninger jf. artikel 168, stk. 7, i TEUF samt andre artikler. Det af Kommissionen 
valgte retsgrundlag er derfor ikke tilstrækkeligt. Hvis det valgte retsgrundlag er 
utilstrækkeligt, udgør dette i sig selv en overskridelse af de begrænsede kompetencer, som 
Unionen har i medfør af dette retsgrundlag.  Hvis Unionen overskrider sine beføjelser, 
begrænses medlemsstaternes kompetencer på ulovlig vis, hvilket uundgåeligt tilsidesætter 
nærhedsprincippet.

Bestemmelserne i de foreslåede artikler 11, 13, 15 og 16 udgør desuden et ulovligt indgreb i 
medlemsstaternes forfatningsmæssige selvstændighed for så vidt angår retten til selvstændigt 
at udforme procedurer for fastsættelse af normer. Endvidere er de overflødige for så vidt 
angår opnåelsen af direktivets formål. Navnlig indsnævrer den i artikel 16 indeholdte 
notifikationsprocedure spillerummet for den nationale lovgiver i en sådan grad, at den under 
ingen omstændigheder er forenelig med bestemmelserne i artikel 168, stk. 7, i TEUF og 
Domstolens retspraksis.

I artikel 14, som omhandler udelukkelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, bestemmer 
forslaget til direktiv, at der ikke skal gennemføres en retslig procedure, men derimod en 
administrativ procedure, og at de intellektuelle ejendomsrettigheder skal lades ude af 
betragtning. Denne bestemmelse udgør en uoverstigelig tilsidesættelse af artikel 6 i den 
europæiske menneskerettighedskonvention vedrørende retten til en retfærdig rettergang i 
civilretssager og artikel 1 i den anden tillægsprotokol til denne konvention, samt artikel 17 i 
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder vedrørende beskyttelse af 
ejendomsret. Traktaterne har imidlertid ikke givet Unionen beføjelser til at begrænse 
rettighederne i medfør af den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder. Artikel 14 tilsidesætter derfor de nævnte 
rettigheder.

Afslutningsvis henvises der til, at den blotte henvisning til konsekvensanalysen for så vidt 
angår bemærkningerne om foreneligheden med nærhedsprincippet er i strid med artikel 5 i 
protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Der bør 
indføjes en detaljeret begrundelse vedrørende overholdelsen af nærhedsprincippet i selve 
udkastet. I det foreliggende forslag er selv bemærkningerne i konsekvensanalysen 
utilstrækkelige. Påberåbelsen af det indre marked alene kan ikke i sig selv begrunde en 
overensstemmelse med nærhedsprincippet. Hvis et EU-lovforslag – i strid med 
bestemmelserne i traktaterne – imidlertid ikke er ledsaget af en tilstrækkelig begrundelse for 
foreneligheden med nærhedsprincippet, som går ud over tomme ord, kan proceduren for de 
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nationale parlamenters behandling ikke indledes på et grundlag, som reelt er i 
overensstemmelse med traktaterne. De proceduremæssige delbestemmelser vedrørende 
nærhedsprincippet er derfor ikke overholdt, og den foreslåede retsakt kan dermed i bund og 
grund være ugyldig.


