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Tárgy: az osztrák Nationalratnak az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának 
szabályozását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő 
befogadásukat szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra vonatkozó indokolt véleménye
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a osztrák Nationalrat (Nemzeti Tanács) fentebb 
megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

Az osztrák Nationalrat indokolt véleménye

A Nationalrat főbizottsága állandó albizottságának az Európai Unió ügyében a szubszidiaritás 
és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyv 6. cikke kapcsán a B-VG 
(alkotmányról szóló törvény) 23g cikkének (1) bekezdése szerint kiadott, 2012. április 17-i 
indokolt véleménye

COM(2012) 84 végleges

az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozását, valamint a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerekbe történő befogadásukat szabályozó intézkedések 
átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra vonatkozó 
indokolt vélemény

A. Vélemény

A vélemény tárgyát képező tervezet nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével.

B. Indokolás

Az Európai Bizottság 2012. március 1-jén terjesztette elő javaslatát, amellyel megváltoznak 
azok a szabályok, amelyek alapján a tagállamok betegbiztosítási rendszerében a 
gyógyszereket a térítendő gyógyszerek listájára felveszik. A javaslat célja a Bizottság adatai 
szerint az, hogy megkönnyítse a gyógyszerek belső piaci működését, amennyiben a 
89/105/EGK irányelv hatályos rendelkezéseit korszerűsítik, a határidőket lerövidítik, illetve 
szankciókat, illetve értesítési eljárást vezetnek be.

Az egészségügy szervezése és finanszírozása a tagállamok feladata. Ezt egyértelműsíti az 
Európai Unió működéséről szóló Szerződés 168. cikkének (7) bekezdése. Ebben az 
értelemben az Európai Unió Bírósága is utalt arra joggyakorlatában, hogy a betegbiztosítási 
rendszerek pénzügyi egyensúlya, valamint a közegészségügyi rendszer magas színvonalának 
megtartása jogos indokot szolgáltat arra, hogy ezeken a területeken szigorú ellenőrzéseket és 
mércéket alkalmazzanak. Emellett a Bíróság hangsúlyozta, hogy a betegbiztosítások 
szervezésébe az Európai Unió részéről csak minimális jelleggel szabad beavatkozni. E 
javaslattal azonban a tagállamok egészségügyi rendszerekre vonatkozó hatásköre sérülne. Ez 
pedig elfogadhatatlan.

A javaslat ugyan nem írja elő az ármegállapítás és költségtérítés területén rendelkezések 
harmonizációját, azonban széleskörű és nagyrészt túlzó rendelkezéseket tartalmaz az 
alkalmazandó eljárások vonatkozásában, amelyeknek végeredményben egyértelmű kihatásai 
vannak a nemzeti egészségügyi politika mozgásterére. Az osztrák társadalombiztosítók 
országos szövetségének számításai arra az eredményre jutottak, hogy a lerövidült határidők és 
az ezáltal a megfelelő árak kialkudására rendelkezésre álló rövidebb időszakok évente 3,2 
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millió eurós kárt okoznának az egészségügyi rendszereknek, és ezzel együtt eljárásokat is 
maguk után vonhatnának. Ezen felül a javaslatban előírt szankciók (bírság, kártérítés) 
alkalmasak arra, hogy a kiindulási pozíciót az ártárgyalások során egyoldalúan a gyógyszer 
gyártók javára eltolják, ami további hátrányokkal fenyeget a betegbiztosító számára.

A gyógyszerek felvétele során bekövetkező késedelmek emellett sok esetben a kérelmezők 
hiányos adataira vezethetők vissza. Ezen felül elegendő időnek kellene rendelkezésre állnia a 
gyógyszerészeti, orvosi-terápiás és egészségügyi-gazdasági értékelésre az egészségügyi 
rendszer magas színvonalának biztosíthatósága érdekében. A javaslatban szereplő határidők 
lerövidítését ezért éppúgy el kell utasítani, mint a szankciók bevezetését, mivel ez semmilyen 
európai többletértéket nem nyújt. A Bizottság jogalapként a belső piac vonatkozásában 
kizárólag az EUMSz. 114. cikkét jelöli meg. Különösen a javaslat 7. és egyéb cikkeinek 
rendelkezései avatkoznak be azonban egyértelműen és világosan a tagállamok törvényes 
egészségbiztosítási rendszereinek biztosítására és szervezésére vonatkozó feladatának 
teljesítésébe az EUMSz. 168. cikkének (7) bekezdésének és más cikkeknek értelmében. A 
Bizottság által választott jogalap ezért nem elégséges. Ha azonban ez így van, az 
értelemszerűleg azt jelenti, hogy az Unió túllépi azon hatáskörét, amelyet e jogalap ruházott 
rá, korlátozott, egyszeri hatáskör-átruházás formájában. Ha az Unió túllépi a rá átruházott 
hatáskört, ezáltal a tagállami hatáskör megengedhetetlen módon korlátozódik, a 
szubszidiaritás elve pedig egyben elkerülhetetlenül sérül.

A javasolt 11., 13., 15. és 16. cikk rendelkezései emellett a tagállamok arra vonatkozó 
alkotmányos autonómiájába való, nem megengedett beavatkozásként értékelendők, hogy a 
tagállamok saját maguk határozzák meg normaalkotási eljárásaikat. Emellett ezek 
feleslegesek az irányelv céljának eléréséhez. Különösen a 16. cikkben újonnan előírt értesítési 
eljárás szűkíti a nemzeti jogalkotó mozgásterét oly módon, hogy az semmilyen körülmények 
között nem összeegyeztethető az EUMSz. 168. cikkének (7) bekezdésének rendelkezéseivel 
és a Bíróság joggyakorlatával.

A szellemi tulajdonjogok irrelevanciájára vonatkozó 14. cikk olyan irányelvre határoz meg 
javaslatot, miszerint nem bírósági, hanem közigazgatási eljárást kell lefolytatni, illetve a 
szellemi tulajdonjogokat figyelmen kívül kell hagyni. E rendelkezés áthidalhatatlanul 
ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményének (EJEE) 4. cikkével a polgári jogi igények 
ügyében fennálló tisztességes tárgyaláshoz való jog vonatkozásában, valamint annak 2. 
kiegészítő jegyzőkönyve 1. cikkével, illetve az Európai Unió alapjogi chartájának 17. 
cikkével a tulajdonjog védelme vonatkozásában. A Szerződések azonban nem ruháztak olyan 
hatáskört az Unióra, hogy korlátozza az EJEE-ben vagy az EU alapjogi chartájában biztosított 
jogokat. A 14. cikk ezért sérti az idézett jogokat.

Végül utalni kell arra, hogy a szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségre vonatkozó 
állítások összefüggésében a hatásvizsgálatra való puszta hivatkozás is ütközik a 
szubszidiaritás és arányosság alapelveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 5. cikkével. 
Magába a tervezetbe ezért fel kell venni a szubszidiaritás betartására vonatkozó részletes 
indoklást. A jelen javaslatban a hatásvizsgálatban szereplő állítások önmagukban nem 
elegendőek. A belső piacra történő puszta hivatkozás lehet, hogy nem indokolja a 
szubszidiaritás elvével való egyezést. Ha azonban a Szerződés rendelkezéseivel ellentétben 
egy uniós jogszabályi javaslatban nem szerepel a szubszidaritás elvének megfelelő, az üres 
formaságokon túlmenő és ezért nem megfelelő indokolás, nem kerülhet sor a nemzeti 



PE488.018v01-00 4/4 CM\900777HU.doc

HU

parlamentek által előírt vizsgálatra vonatkozó eljárásra egy, a Szerződéseknek ténylegesen 
megfelelő alapon. Ezáltal sérülnek a szubszidiaritás eljárásjogi részletszabályai, a javasolt jogi 
aktust pedig alapjaiban és óhatatlanul a semmisség fenyegeti.


