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PRANEŠIMAS NARIAMS
(0048/2012)

Tema: Austrijos Nacionalinės Tarybos pagrista nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, susijusios su priemonių, reglamentuojančių 
žmonėms skirtų vaistų kainas ir šių vaistų įtraukimą į valstybinių sveikatos 
draudimo sistemų taikymo sritį, skaidrumu
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Austrijos Nacionalinės Tarybos pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.



PE488.018v01-00 2/4 CM\900777LT.doc

LT

PRIEDAS

Austrijos Nacionalinės Tarybos pagrįsta nuomonė

2012 m. balandžio 17 d. Nacionalinės Tarybos Pagrindinio komiteto Nuolatinio pakomitečio 
Europos Sąjungos klausimais pagrįsta nuomonė,

priimta pagal Austrijos Konstitucijos (Bundesverfassungsgesetz, B-VG) 23g straipsnio 1 dalį 
ir atsižvelgiant į Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnį

COM(2012) 84 final

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, susijusios su priemonių, 
reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainas ir šių vaistų įtraukimą į valstybinių sveikatos 
draudimo sistemų taikymo sritį, skaidrumu

A. Nuomonė

Minėtas projektas neatitinka subsidiarumo principo.

B. Paaiškinimas

Europos Komisija 2012 m. kovo 1 d. pateikė pasiūlymą, kuriame numatoma keisti vaistų 
įtraukimą į valstybių narių sveikatos draudimo sistemų kainų kompensavimo sistemą 
reglamentuojančias taisykles. Komisijos teigimu, pasiūlymu siekiama palengvinti vaistų 
vidaus rinkos veikimą ir atnaujinti Direktyvos 89/105/EEB galiojančias nuostatas, sutrumpinti 
terminus, taikyti sankcijas ir naują pranešimų teikimo procedūrą.

Valstybės narės yra atsakingos už sveikatos apsaugos sistemos organizavimą ir finansavimą. 
Ši kompetencija valstybėms narėms priklauso pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
168 straipsnio 7 dalį. Šiuo klausimu ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo 
sprendimuose pabrėžė, kad siekiant skatinti sveikatos draudimo sistemų finansinį stabilumą ir 
norint užtikrinti aukštą valstybinių sveikatos apsaugos sistemų lygį yra pateisinama itin 
griežta šių sričių kontrolė ir joms taikomi kriterijai. Teisingumo Teismas taip pat pabrėžė, kad 
Europos Sąjunga gali tik minimaliai kištis į sveikatos draudimo sistemų organizavimą. Tačiau 
įgyvendinus šį pasiūlymą sumažėtų valstybių narių atsakomybės už sveikatos apsaugos 
sistemas aprėptis. Tai nepriimtina.

Nors pasiūlyme ir nenumatoma derinti kainų nustatymo ir kompensavimo sričių nuostatų, 
tačiau jame pateikiamos plačią sritį, o didžiąja dalimi – per plačią sritį aprėpiančios nuostatos, 
reglamentuojančios taikytinas procedūras, kurios galiausiai darytų labai didelį poveikį 
nacionalinės sveikatos apsaugos politikos formavimui. Remiantis Austrijos socialinės 
apsaugos įstaigų asociacijos skaičiavimais, dėl sutrumpėjusių terminų ir todėl trumpesnių 
laikotarpių, per kuriuos vyksta derybos dėl tinkamų kainų, valstybinės sveikatos apsaugos 
sistemos gali patirti iki 3,2 mln. EUR dydžio žalos kasmet kiekvieno proceso metu. Be to, dėl 
pasiūlyme numatytų sankcijų (baudų, žalos atlyginimo) derybose dėl kainų pradinė padėtis 
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yra vienareikšmiškai palankesnė farmacijos įmonėms, todėl sveikatos draudimo sistemos gali 
patirti papildomų nuostolių.

Daugeliu atvejų vaistus į kompensuojamų vaistų kainų sąrašus įtraukti delsiama dėl to, kad 
pareiškėjai pateikė neišsamius duomenis. Be to, norint užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos 
sistemos lygį, reikėtų palikti pakankamai laiko farmakologiniam, medicininiam (terapiniam) 
ir ekonominiam vertinimui atlikti. Todėl su pasiūlymu sutrumpinti terminus nesutinkama taip 
pat, kaip ir su pasiūlymu nustatyti sankcijas, nes jos Europai neteikia jokios papildomos 
naudos. Komisija teisiniu pagrindu pasirenka tik Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
114 straipsnį (vidaus rinka). Tačiau ypač 7 ir kitais šio pasiūlymo straipsniais labai aiškiai 
kišamasi į valstybių narių teisę pačioms organizuoti valstybines sveikatos draudimo sistemas 
ir jų veiklą, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnio 7 dalyje ir 
kituose straipsniuose. Todėl Komisijos pasirinktas teisinis pagrindas yra nepakankamas. Jei 
pasirinktas teisinis pagrindas yra nepakankamas, tai reiškia, kad per se viršijami Sąjungai 
perduoti riboti įgaliojimai, susiję su šiuo teisiniu pagrindu. Jei Sąjunga viršija jai perduotus 
įgaliojimus, neleistinai apribojama valstybių narių kompetencija ir neišvengiamai 
pažeidžiamas subsidiarumo principas.

Pasiūlymo 11, 13 15 ir 16 straipsnių nuostatas taip pat reikėtų vertinti kaip neleistiną kišimąsi 
į valstybių narių konstitucinį nepriklausomumą, pagal kurį valstybės narės pačios nustato savo 
normines procedūras. Be to, norint įgyvendinti direktyvos tikslus šios nuostatos yra 
nereikalingos. Visų pirma 16 straipsnyje numatyta nauja pranešimų teikimo procedūra 
nacionalinės teisės aktų leidėjų veiksmų laisvę riboja tokia apimtimi, kokia jokiais būdais
nesuderinama su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnio 7 dalies ir su 
Teisingumo Teismo sprendimų nuostatomis.

Kalbant apie 14 straipsnį dėl nesikirtimo su intelektinės nuosavybės teisėmis, pasiūlyme dėl 
direktyvos siūloma taikyti ne teismines, o administracines procedūras, tokiu būdu 
neatsižvelgiama į intelektinės nuosavybės teises. Šios nuostatos nepaneigiamai prieštarauja 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsniui (teisė į 
teisingą teismo procesą sprendžiant civilinio pobūdžio klausimus), Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Antrojo papildomo protokolo 1 straipsniui ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsniui (nuosavybės apsauga). Tačiau 
Sutartimis Sąjungai nebuvo perduota kompetencija apriboti Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
užtikrintų teisių, todėl 14 straipsnis pažeidžia nurodytas teises.

Galiausiai pabrėžiama, kad vien tik nurodymas apie tai, jog buvo atliktas poveikio vertinimas 
dėl nuostatų suderinamumo su subsidiarumo principu, pažeidžia Protokolo dėl subsidiarumo 
ir proporcingumo principų taikymo 5 straipsnį. Į patį projektą reikia įtraukti išsamų 
paaiškinimą dėl subsidiarumo principo laikymosi. Šiame pasiūlyme netgi informacija apie 
poveikio vertinimą yra nepakankama. Vien tik pateikiant argumentą dėl vidaus rinkos 
negalima pagrįsti subsidiarumo principo laikymosi. Tačiau jei pasiūlyme dėl Sąjungos teisės 
akto, pažeidžiant sutarčių nuostatas, trūksta prasmingos formuluotės ir todėl pakankamo 
paaiškinimo dėl atitikimo subsidiarumo principui, negalima tikėtis, kad numatyta nacionalinių 
parlamentų tikrinimo procedūra vyks pagal Sutartis atitinkantį faktinį pagrindą. Taip 
pažeidžiama dalis teisinių subsidiarumo principo nuostatų, o pasiūlytas teisės aktas iš esmės ir 
negrįžtamai tampa niekiniu.
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