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Αφορά: Αιτιολογημένη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου της Αυστρίας (Nationalrat) 
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους τους στο πλαίσιο των 
δημόσιων συστημάτων ασφάλισης υγείας
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής γνωμοδότηση όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν λόγω 
σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου της Αυστρίας 
(Nationalrat) σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου της Αυστρίας (Nationalrat) 

Αιτιολογημένη γνώμη της Μόνιμης Υποεπιτροπής Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
Κύριας Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2012

που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 23ζ, παράγραφος 1, του ομοσπονδιακού συνταγματικού 
νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

COM(2012) 84 τελικό

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια των 
μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του 
κόστους τους στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης υγείας

A. Γνωμοδότηση

Το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

B. Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την 1η Μαρτίου 2012 την πρότασή της για την τροποποίηση 
των κανόνων σχετικά με την κάλυψη του κόστους φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο επιστροφής δαπανών των συστημάτων ασφάλισης υγείας των κρατών μελών. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, η πρόταση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, καθώς εκσυγχρονίζει τις ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας
89/105/ΕΟΚ, μειώνει τις προθεσμίες και καθιερώνει για πρώτη φορά κυρώσεις και 
διαδικασία κοινοποίησης.

Η οργάνωση και η χρηματοδότηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό, η νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει, επίσης, ότι η διατήρηση της οικονομικής 
ισορροπίας των συστημάτων ασφάλισης υγείας και η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου του 
δημόσιου συστήματος υγείας νομιμοποιεί την καθιέρωση ιδιαίτερα αυστηρών ελέγχων και 
προδιαγραφών. Το Δικαστήριο έχει, επιπλέον, τονίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να 
παρέμβει ελάχιστα στην οργάνωση της υγειονομικής ασφάλισης. Ωστόσο, η παρούσα 
πρόταση θα υπονόμευε την εξουσία των κρατών μελών σε σχέση με τα συστήματα υγείας, 
πράγμα που δεν κρίνεται αποδεκτό.

Η πρόταση δεν προβλέπει μεν την εναρμόνιση των διατάξεων στον τομέα της τιμολόγησης 
και της επιστροφής δαπανών, αλλά περιλαμβάνει εκτενείς και σε μεγάλο βαθμό υπερβολικές 
διατάξεις σχετικά με τις εφαρμοστέες διαδικασίες, οι οποίες τελικώς επηρεάζουν σαφώς τις 
οργανωτικές δυνατότητες της εθνικής πολιτικής στον τομέα της υγείας. Σύμφωνα με 
υπολογισμούς της αυστριακής Συνομοσπονδίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, η μείωση 
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των προθεσμιών και η επακόλουθη μείωση του χρόνου διαπραγμάτευσης των κατάλληλων 
τιμών θα μπορούσε να επιφέρει στα δημόσια συστήματα υγείας ζημία έως και 3,2 εκατ. ευρώ 
ανά έτος και ανά διαδικασία. Παράλληλα, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην πρόταση 
(χρηματικές ποινές, αποζημίωση) θα μπορούσαν να ενισχύσουν μονομερώς τη 
διαπραγματευτική θέση των φαρμακευτικών βιομηχανιών σε θέματα τιμών, γεγονός που 
ενδέχεται να βλάψει περαιτέρω το σύστημα ασφάλισης υγείας.

Οι καθυστερήσεις στην κάλυψη των φαρμάκων σε πολλές περιπτώσεις οφείλονται στην 
υποβολή ελλιπών στοιχείων από τον αιτούντα. Επιπλέον, θα έπρεπε να προβλέπεται επαρκής 
χρόνος για την αξιολόγηση από πλευράς φαρμακολογίας, ιατρικής-θεραπευτικής και 
οικονομικών της υγείας, ώστε να μπορεί αν διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο του συστήματος 
υγείας. Η μείωση των προθεσμιών και η επιβολή κυρώσεων κατά την πρόταση πρέπει να 
απορριφθούν, καθόσον δεν προσφέρουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η Επιτροπή επιλέγει 
ως νομική βάση αποκλειστικά το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ σχετικά με την εσωτερική αγορά. 
Ωστόσο, κυρίως τα άρθρα 7 κ.ε. της πρότασης παρεμβαίνουν σαφώς στις νομοθετικές 
αρμοδιότητες των κρατών μελών σχετικά με τις παροχές και την οργάνωση των συστημάτων 
δημόσιας ασφάλισης υγείας κατά την έννοια του άρθρου 168 παράγραφος 7 ΣΛΕΕ και άλλων 
άρθρων. Επομένως, η νομική βάση που έχει επιλέξει η Επιτροπή κρίνεται ανεπαρκής. Εάν η 
επιλεχθείσα νομική βάση είναι ανεπαρκής, δημιουργείται αυτομάτως υπέρβαση των 
περιορισμένων αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται στην ΕΕ από την ίδια νομική βάση. Κατά 
συνέπεια, εάν η ΕΕ υπερβαίνει τη δοτή αρμοδιότητα, η εξουσία των κρατών μελών 
περιορίζεται ανεπίτρεπτα και παράλληλα παραβιάζεται η αρχή της επικουρικότητας.

Οι διατάξεις των άρθρων 11, 13, 15 και 16 της πρότασης θεωρούνται επίσης αδικαιολόγητη 
επέμβαση στη συνταγματική αυτονομία των κρατών μελών όσον αφορά την ανεξάρτητη εκ 
μέρους τους διαμόρφωση των κανονιστικών τους διαδικασιών. Επιπλέον, οι διατάξεις αυτές 
είναι περιττές για την επίτευξη του στόχου της οδηγίας. Κυρίως η διαδικασία κοινοποίησης, η 
οποία προβλέπεται στο άρθρο 16 για πρώτη φορά, περιορίζει σε τέτοιο βαθμό τις 
δυνατότητες της εθνικής νομοθεσίας, ώστε να αντίκειται πλήρως στο περιεχόμενο του 
άρθρου 168 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ και της νομολογίας του Δικαστηρίου.

Το άρθρο 14 της πρότασης οδηγίας με τίτλο «Μη παρεμβολή δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας» ορίζει ότι εφαρμόζεται διοικητική και όχι δικαστική διαδικασία και δεν ισχύουν 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η διάταξη αυτή είναι σαφώς αντίθετη με το άρθρο 6 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σχετικά με το δικαίωμα σε 
δίκαιη δίκη σε υποθέσεις αστικού δικαίου, καθώς και με το άρθρο 1 του 2ου 
συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και με το άρθρο 17 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία της ιδιοκτησίας. Εντούτοις, 
οι συνθήκες δεν εκχωρούν στην ΕΕ την εξουσία να περιορίζει τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
επομένως το άρθρο 14 παραβιάζει τα προαναφερθέντα δικαιώματα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, όσον αφορά την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, η απλή 
αναφορά στην αξιολόγηση αντικτύπου αντίκειται στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου σχετικά με 
την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η πρόταση πρέπει να 
περιλαμβάνει λεπτομερή αιτιολόγηση όσον αφορά την τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας. Οι απλές αναφορές στην αξιολόγηση αντικτύπου της παρούσας πρότασης 
είναι ανεπαρκείς. Επιπλέον, η απλή επίκληση της εσωτερικής αγοράς δεν επαρκεί για να 
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θεμελιώσει την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. Σε περίπτωση που, αντίθετα με τις 
συνθήκες, μια νομοθετική πρόταση της ΕΕ δεν περιλαμβάνει επαρκή αιτιολόγηση όσον 
αφορά την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, η οποία να μην είναι κενή περιεχομένου, 
η προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης από τα εθνικά κοινοβούλια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 
κατά τρόπο συμβατό με το περιεχόμενο των συνθηκών. Κατά συνέπεια, οι προβλεπόμενες 
διαδικαστικές διατάξεις σε σχέση με την αρχή της επικουρικότητας παραβιάζονται και η 
προτεινόμενη νομοθετική πράξη μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά και αμετάκλητα άκυρη.


