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Temats: Austrijas Nacionālās padomes pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par to pasākumu pārredzamību, ar kuriem 
reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, un par to iekļaušanu publisko 
veselības apdrošināšanas sistēmu tvērumā 
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Austrijas Nacionālās padomes pamatots atzinums par 
minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Austrijas Nacionālās padomes pamatots atzinums

Nacionālās padomes Galvenās komitejas Eiropas Savienības lietu pastāvīgās apakškomitejas 
2012. gada 17. aprīļa pamatots atzinums

saskaņā ar Austrijas Federācijas Konstitucionālā likuma 23.g panta 1. punktu saistībā ar 
6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu

COM(2012)0084 galīgā redakcija

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to pasākumu pārredzamību, ar 
kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, un par to iekļaušanu publisko veselības 
apdrošināšanas sistēmu tvērumā

A. Atzinums

Aplūkojamais priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam.

B. Pamatojums

Eiropas Komisija 2012. gada 1. martā iesniedza priekšlikumu grozīt noteikumus par zāļu 
iekļaušanu dalībvalstu veselības apdrošināšanas sistēmas Atlīdzības kodeksā. Komisija 
norāda, ka šā priekšlikuma mērķis ir atvieglot zāļu iekšējā tirgus darbību, modernizējot spēkā 
esošos Direktīvas 89/105/EEK noteikumus, saīsinot termiņus, kā arī ieviešot sankcijas un 
paziņošanas procedūru.

Valsts veselības aizsardzības sistēmas organizēšana un finansēšana ir dalībvalstu pārziņā. To 
skaidri nosaka Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. panta 7. punkts. Šajā sakarībā arī 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā uzsvērts, ka veselības apdrošināšanas sistēmu finanšu 
līdzsvara saglabāšana un sabiedrības veselības aizsardzības sistēmas augsta līmeņa 
nodrošināšana ir likumīgs pamats, lai šajās jomās piemērotu īpaši stingru kontroli un 
standartus. Turklāt Tiesa arī uzsvērusi, ka Eiropas Savienība tikai pavisam nedaudz drīkst 
ietekmēt veselības apdrošināšanas sistēmu veidošanu. Tomēr ar šo priekšlikumu tiktu 
apdraudēta dalībvalstu kompetence par to veselības aprūpes sistēmām. Tas nav pieņemami.

Priekšlikumā gan nav paredzēts saskaņot noteikumus cenu noteikšanas un izdevumu 
atlīdzināšanas jomā, tomēr tajā ir tālejoši un lielākoties pārmērīgi noteikumi par 
piemērojamām procedūrām, kuriem, galu galā, ir būtiska ietekme uz spēju veidot valsts 
veselības politiku. Austrijas sociālās apdrošināšanas iestāžu federācijas aprēķini liecina, ka 
saīsinātie termiņi un līdz ar to mazāks laika periods piemērotu cenu aprēķināšanai sabiedrības 
veselības sistēmām varētu radīt līdz pat 3,2 miljonus eiro gadā lielus zaudējumus un 
iesaistīšanos tiesas procesos. Turklāt priekšlikumā paredzētās sankcijas (kavējuma nauda, 
kompensācija) veicinātu to, ka jau uzsākot sarunas par cenām, labākā sākuma pozīcijā būs 
farmācijas nozare, tādējādi vēl vairāk kaitējot veselības apdrošināšanas sistēmai.

Kavēšanās ar zāļu iekļaušanu kodeksā nereti saistīta arī ar to, ka pieprasītājs iesniedz 
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nepilnīgu informāciju. Turklāt vajadzētu paredzēt pietiekami ilgu laiku, lai veiktu 
farmakoloģisko, medicīniski ārstniecisko un ar veselības nodrošināšanas ekonomiskajiem 
aspektiem saistīto novērtējumu, tādējādi panākot veselības aizsardzības sistēmas augstu 
kvalitāti. Gan priekšlikumā ierosinātā termiņu saīsināšana, gan priekšlikums par sankcijām 
būtu noraidāmi, jo tie nesniedz nekādu Eiropas pievienoto vērtību. Komisija par priekšlikuma 
juridisko pamatu izvēlējusies vienīgi LESD 114. pantu, kas attiecas uz iekšējo tirgu. Tomēr it 
īpaši priekšlikuma 7. pants nepārprotami iejaucas dalībvalstu obligātās veselības 
apdrošināšanas sistēmu darbības un veidošanas jomā, kā tā noteikta LESD 168. panta 
7. punkta un arī citos pantos. Tāpēc Komisijas izvēlētais juridiskais pamats ir nepietiekams. 
Savukārt gadījumos, ja izvēlētais juridiskais pamats ir nepietiekams, tas jau pats par sevi ir 
Savienībai saistībā ar šo juridisko pamatu piešķirto ierobežoto kompetenču principa 
pārkāpums. Ja Savienība pārkāpj tai piešķirtās kompetences, dalībvalstu pilnvaras tiek 
nepamatoti ierobežotas un vienlaikus neizbēgami tiek pārkāpts arī subsidiaritātes princips.

Priekšlikuma 11., 13., 15. un 16. panta noteikumi turklāt jāvērtē kā neattaisnojama 
iejaukšanās dalībvalstu konstitucionālajā autonomijā organizēt savu likumdošanas procesu. 
Minētie punkti arī nav nepieciešami, lai sasniegtu direktīvas mērķi. Jo īpaši 16. punktā 
paredzētā jaunā paziņošanas procedūra tādā apjomā sašaurina valsts likumdevēja darbības 
jomu, ka tas nekādos apstākļos vairs nav savienojams ne ar LESD 168. panta 7. punktu, ne 
Tiesas pausto nostāju.

Direktīvas priekšlikuma 14. pants attiecībā uz nepārklāšanos ar intelektuālā īpašuma tiesībām 
paredz, ka īstenojamas nevis juridiskas, bet administratīvas procedūras, kas būtībā ir 
neatkarīgas no intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības. Šis noteikums ir nepārprotami 
pretrunā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantu par tiesībām uz lietas taisnīgu 
izskatīšanu civiltiesiskos jautājumos, kā arī ar šīs konvencijas 2. papildu protokola 1. pantu un 
ES Pamattiesību hartas 17. pantu, kas attiecas uz īpašuma aizsardzību.  Līgumos Savienībai 
nav nodotas tiesības ierobežot Eiropas Cilvēktiesību konvencijā vai ES Pamattiesību hartā 
garantētās tiesības. Tomēr 14. panta noteikumi minētās tiesības pārkāpj.

Visbeidzot jāpiemin tas, ka norāde uz ietekmes novērtējuma ziņojumu par saderību ar 
subsidiaritātes principu jau pārkāpj Protokola par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 5. pantu. Detalizēts pamatojums par subsidiaritātes 
principa ievērošanu ir jāiekļauj pašā priekšlikumā. Šajā priekšlikumā pat ietekmes 
novērtējumā minētais pamatojums ir nepietiekams. Atbilstību subsidiaritātes principam nevar 
pamatot vienīgi ar atsaukšanos uz iekšējā tirgus darbības atvieglošanu. Ja pretrunā ar līgumu 
nosacījumiem Savienības tiesību akta priekšlikumā nav iekļauts pienācīgs pamatojums par 
atbilstību subsidiaritātes principam, kas nebūtu tikai nepamatotu apgalvojumu līmenī, tad 
izskatīšanai dalībvalstu parlamentos paredzēto procedūru nav iespējams īstenot uz līgumiem 
atbilstoša faktiskā pamata. Tādējādi tiek pārkāpti ar subsidiaritātes principu saistītie 
procesuālie noteikumi un ierosinātais tiesību akts ir pēc būtības un neatgriezeniski 
pasludināms par spēkā neesošu.


