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ET Ühinenud mitmekesisuses ET
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TEATIS LIIKMETELE
(0048/2012)

Teema: Austria Rahvusnõukogu põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb inimtervishoius 
kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja 
nende hõlmamist riiklike tervisekindlustussüsteemidega
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Austria Rahvusnõukogu põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Austria Rahvusnõukogu põhjendatud arvamus

Rahvusnõukogu põhikomisjoni Euroopa Liidu asjade alalise allkomisjoni 17. aprilli 
2012. aasta põhjendatud arvamus

vastavalt Austria põhiseaduse artikli 23 g lõikele 1 koostoimes subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 artikliga 6

COM(2012) 84 final

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb inimtervishoius 
kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende 
hõlmamist riiklike tervisekindlustussüsteemidega

A. Arvamus

Kõnealune ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele.

B. Põhjendus

Euroopa Komisjon esitas 1. märtsil 2012. aastal ettepaneku, millega muudetakse ravimite 
lisamist liikmesriikide ravikindlustusasutuste ravimite hüvitamist reguleerivasse koodeksisse. 
Komisjoni sõnul on ettepaneku eesmärk direktiivi 89/105/EMÜ kehtivate sätete 
ajakohastamise, tähtaegade lühendamise ning uute sanktsioonide ning uue 
teavitamismenetluse kehtestamise teel lihtsustada ravimite siseturu toimimist.

Tervishoiusüsteemi korraldamine ja rahastamine on liikmesriikide ülesanne. See sätestatakse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõikega 7. Selles kontekstis osutas ka Euroopa 
Liidu Kohus sellele, et tervisekindlustussüsteemi rahalise tasakaalu ning avaliku 
tervishoiusüsteemi kõrge taseme säilitamine on õiguspärane põhjus eriti range kontrolli ja 
nõuete rakendamiseks nendes valdkondades. Lisaks rõhutas Euroopa Liidu Kohus seda, et 
Euroopa Liit tohib tervisekindlustuse korraldust mõjutada vaid minimaalselt. Kõnealuse 
ettepanekuga kaoks siiski liikmesriikide pädevus seoses nende tervishoiusüsteemidega. See 
on lubamatu.

Ettepanekuga ei nähta küll ette eeskirjade ühtlustamist hinnakujunduse ja hüvitamise 
valdkonnas, kuid see sisaldab siiski ulatuslikke ja suurelt jaolt vastuvõetamatuid sätteid 
rakendatavate menetluste kohta, mis kokkuvõttes avaldavad olulist mõju ka riikliku 
tervishoiupoliitika kujundamisele. Austria ravikindlustusasutuste liidu arvutustest tuleneb, et 
lühendatud tähtajad ning seega väiksem ajavahemik sobivate hindade kokkuleppimiseks võib 
riiklikele tervishoiusüsteemidele põhjustada kuni 3,2 miljoni euro suuruse kahju aastas ja 
ohustada menetlust. Lisaks sellele on ettepanekuga ette nähtud sanktsioonid (sunniraha, 
kahjude hüvitamine) mõeldud selleks, et muuta hinnaläbirääkimiste lähteolukorda 
ravimitööstuse kasuks, mis võib tervisekindlustust veelgi kahjustada.

Viivitused ravimite lisamises tulenevad paljudel juhtudel taotluse esitaja puudulikest 
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andmetest. Lisaks sellele peaks antama piisavalt aega, et hinnata farmakoloogilist ja 
meditsiinilis-terapeutilist aspekti ning otstarbekust meditsiini seisukohast, et tagada 
tervishoiusüsteemi kõrge tase. Ettepanekus esitatud tähtaegade lühendamise idee tuleb 
niisamuti tagasi lükata kui sanktsioonide kehtestamine, sest need ei paku Euroopa 
lisandväärtust. Komisjon valib õiguslikuks aluseks üksnes Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 114 siseturu kohta. Iseäranis ettepaneku artikkel 7 ja järgmised artiklid riivavad 
seevastu selgelt ja otseselt liikmesriikide riiklike tervisekindlustussüsteemide õigust määrata 
oma tegevuse korraldust, kindlustusmakseid ja hüvitisi Euroopa Liidu toimimise artikli 168 
lõike 7 ja teiste artiklite tähenduses. Komisjoni valitud õiguslik alus ei ole seega piisav. Kui 
valitud õiguslik alus ei ole aga piisav, ületatakse sellega juba iseenesest liidule kõnealuse 
õigusliku alusega antud pädevust. Kui komisjon ületab talle antud pädevust, piiratakse sellega 
lubamatult liikmesriikide vastutusalasid ning rikutakse samal ajal vältimatult subsidiaarsuse 
põhimõtet.

Kavandatavate artiklite 11, 13, 15 ja 16 sätteid tuleb lisaks vaadelda kui lubamatut sekkumist 
liikmesriikide põhiseaduslikku õigusesse otsustada iseseisvalt, kuidas kujundada oma 
standardite kehtestamise korda. Lisaks on need sätted direktiivi eesmärgi saavutamiseks 
üleliigsed. Iseäranis artiklis 16 kehtestatud uus teavitamismenetlus piirab liikmesriikide 
seadusandjate tegevusvabadust sellisel määral, mis ei ole ühelgi tingimusel kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 7 sätete ning Euroopa Liidu kohtu 
ettekirjutustega.

Intellektuaalomandi õiguste lahushoidmist käsitleva artikliga 14 sätestakse kavandatavas 
direktiivis, et läbi ei tule viia mitte kohtumenetlus, vaid haldustoimingud ning 
intellektuaalomandi õigustega ei tule arvestada. Kõnealused sätted on ületamatus vastuolus 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 6, milles käsitletakse 
õigust asja õiglasele arutamisele tsiviilõiguste üle otsustamise korral, ning Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni lisaprotokolli nr 1 artikliga 2 ning Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikliga 17 omandi kaitsmise kohta. Kõnealuste lepingutega aga ei 
ole antud liidule mingeid volitusi piirata Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni või ELi põhiõiguste hartaga tagatud õigusi. Ettepaneku artikliga 14 rikutakse 
seega nimetatud õigusi.

Lõpetuseks osutatakse sellele, et pelgalt mõju hindamisele viitamisega subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimist käsitlevates selgitustes rikutakse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artiklit 5. Subsidiaarsuse põhimõtte järgimise 
kohta tuleb ettepanekus esitada üksikasjalik põhjendus. Kõnealuses ettepanekus ei ole isegi 
mõju hindamises esitatud selgitused piisavad. Pelgalt siseturule viitamine ei ole piisav 
põhjendus subsidiaarsuse põhimõttele vastamise kohta. Kui aga liidu õigusakti ettepanekus 
puudub aluslepingute sätete vastaselt sisukas ja seega piisav põhjendus subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimise kohta, ei saa liikmesriikide parlamentide teostatavat kontrollimenetlust 
viia läbi lepingujärgsel tegelikul alusel. Sellega rikutakse subsidiaarsuse põhimõtte 
menetlusõiguslikke sätteid ning õigusakti ettepanek on juba eos paratamatult kehtetu.


