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Asia: Itävallan kansallisneuvoston perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen 
sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja kyseisten lääkkeiden sisällyttämisestä 
yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien piiriin
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Itävallan kansallisneuvoston perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Itävallan kansallisneuvoston perusteltu lausunto

Kansallisneuvoston yleisvaliokunnan Euroopan unionia koskevia asioita käsittelevän pysyvän 
alivaliokunnan 17. huhtikuuta 2012 antama lausunto 

Itävallan liittovaltion perustuslain 23 g artiklan 1 kohdan sekä toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan 
mukaisesti

COM(2012)0084 final

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden 
hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja kyseisten lääkkeiden sisällyttämisestä 
yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien piiriin

A. Lausunto

Kyseinen ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.

B. Perustelu

Euroopan komissio julkaisi 1. maaliskuuta 2012 ehdotuksensa, jolla muutetaan lääkkeiden 
sisällyttämistä jäsenvaltioiden sairausvakuutusten korvausjärjestelmien piiriin koskevia 
sääntöjä. Komission mukaan ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa lääkkeiden 
sisämarkkinoiden toimintaa saattamalla direktiivin 89/105/ETY voimassa olevat säännökset 
ajan tasalle, lyhentämällä määräaikoja ja ottamalla käyttöön seuraamuksia ja 
ilmoitusmenettely.

Terveydenhuollon järjestäminen ja rahoitus on jäsenvaltioiden tehtävä. Tämä vahvistetaan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 168 artiklan 7 kohdassa. Myös 
Euroopan unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään todennut, että 
sairausvakuutusjärjestelmien taloudellisen tasapainon ja julkisen terveydenhuoltojärjestelmän 
korkean tason säilyttäminen muodostaa perustellun syyn soveltaa näihin aloihin erityisen 
tiukkaa valvontaa ja vaatimuksia. Lisäksi tuomioistuin on korostanut, että Euroopan unioni 
saa vaikuttaa sairausvakuutusjärjestelmien organisointiin vain äärimmäisen vähän. Nyt käsillä 
olevalla ehdotuksella kuitenkin heikennettäisiin jäsenvaltioiden toimivaltaa niiden 
terveydenhuoltojärjestelmien suhteen. Tätä ei voida hyväksyä.

Ehdotuksessa ei kaavailla hinnoittelua ja korvauksia koskevien säännösten 
yhdenmukaistamista, mutta se sisältää käytettäviä menettelyjä koskevia pitkälle meneviä ja 
suureksi osaksi liioiteltuja määräyksiä, joilla on viime kädessä myös selviä vaikutuksia 
kansallisen terveyspolitiikan toimintavaraan. Itävallan sosiaalivakuutuslaitosten liiton 
laskelmissa päädytään siihen tulokseen, että määräaikojen lyhentäminen ja siten kohtuullisten 
hintojen neuvottelemiseen käytettävissä olevan ajan väheneminen saattaisi aiheuttaa julkisille 
terveydenhuoltojärjestelmille vuosittain jopa 3,2 miljoonan euron vahingot menettelyä 
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kohden. Lisäksi ehdotuksessa kaavaillut seuraamukset (uhkasakko, vahingonkorvaukset) ovat 
omiaan muuttamaan hintaneuvottelujen lähtötilannetta yksipuolisesti lääketeollisuuden 
hyväksi, mikä uhkaa aiheuttaa sairausvakuutusjärjestelmille lisää haittoja.

Viivästykset lääkkeiden sisällyttämisessä korvausmenettelyjen piiriin johtuvat lisäksi monissa 
tapauksissa hakijan toimittamien tietojen puutteellisuudesta. Lisäksi käytettävissä olisi oltava 
riittävästi aikaa farmakologiseen, lääkinnällis-terapeuttiseen ja terveyteen liittyvään 
taloudelliseen arviointiin, jotta voidaan taata terveydenhuoltojärjestelmän korkea taso. Tästä 
syystä ehdotuksen sisältämä määräaikojen lyhentäminen sekä seuraamusten käyttöönotto on 
torjuttava, koska niillä ei luoda eurooppalaista lisäarvoa. Komissio on valinnut 
oikeusperustaksi vain SEUT-sopimuksen sisämarkkinoita koskevan 114 artiklan. Ehdotuksen 
7 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa puututaan kuitenkin täysin selvästi SEUT-
sopimuksen 168 artiklan 7 kohdassa ja muissa artikloissa tarkoitettuun jäsenvaltioiden 
lakisääteisten sairausvakuutusjärjestelmien terveyspalvelujen tarjoamista ja järjestämistä 
koskevaan oikeuteen. Tästä syystä komission valitsema oikeusperusta on riittämätön. Valitun 
oikeusperustan riittämättömyys merkitsee sinänsä unionille tässä oikeusperustassa myönnetyn 
rajoitetun valtuutuksen ylittämistä. Jos unioni ylittää sille siirretyn toimivallan, 
jäsenvaltioiden toimivaltaa rajoitetaan perusteettomasti ja samalla loukataan väistämättä 
toissijaisuusperiaatetta.

Ehdotuksen 11, 13, 15 ja 16 artiklan sisältämiä säännöksiä on lisäksi pidettävä kiellettynä 
puuttumisena jäsenvaltioiden perustuslailliseen oikeuteen järjestää itse 
lainsäädäntömenettelynsä. Lisäksi ne ovat direktiivin tavoitteen saavuttamisen kannalta 
tarpeettomia. Varsinkin 16 artiklassa ehdotettu ilmoitusmenettely rajoittaa kansallisen 
lainsäätäjän toimintavaraa siinä määrin, että se on ehdottomasti ristiriidassa SEUT-
sopimuksen 168 artiklan 7 kohdan ja Euroopan unionin tuomioistuimen määräysten kanssa.

Teollis- ja tekijänoikeuksien erillisyyttä koskevassa 14 artiklassa direktiiviehdotuksessa 
säädetään, että on käytettävä hallintomenettelyä oikeudellisen menettelyn sijasta ja että 
teollis- ja tekijänoikeudet on jätettävä huomiotta. Tämä on täydellisessä ristiriidassa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan kanssa, joka koskee oikeutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin siviilioikeudellisissa asioissa, samoin kuin kyseisen sopimuksen toisen 
lisäpöytäkirjan 1 artiklan sekä EU:n perusoikeuskirjan omaisuuden suojaa koskevan 17 
artiklan kanssa. Perussopimuksilla ei ole annettu unionille toimivaltaa rajoittaa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa tai EU:n perusoikeuskirjassa taattuja oikeuksia. Näin ollen 14 
artikla loukkaa mainittuja oikeuksia.

Lopuksi huomautettakoon, että pelkkä viittaus vaikutusten arviointiin yhteensopivuutta 
toissijaisuusperiaatteen kanssa koskevien selvitysten suhteen on vastoin toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa olevaa 5 artiklaa. 
Yksityiskohtainen perustelu toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta on sisällytettävä itse 
ehdotukseen. Käsillä olevan ehdotuksen vaikutusten arvioinnissa esitetyt pohdinnat ovat 
riittämättömät. Pelkkä sisämarkkinoihin vetoaminen ei riitä perustelemaan yhdenmukaisuutta 
toissijaisuusperiaatteen kanssa. Jos unionin säädösehdotuksesta kuitenkin perussopimusten 
määräysten vastaisesti puuttuu toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta koskeva, tyhjää 
sanahelinää pidemmälle menevä ja niin muodoin riittävä perustelu, ei kansallisten 
parlamenttien suorittamaa valvontaa varten säädettyä menettelyä voida toteuttaa 
perussopimusten mukaiselta tosiasiapohjalta. Näin rikotaan toissijaisuusperiaatteen 
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menettelyoikeudellisia määräyksiä, ja ehdotettu säädös on peruuttamattomasti vaarassa tulla 
mitätöidyksi.


