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Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over de toepassing 
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen 
een termijn van acht weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van 
wetgevingshandeling een gemotiveerd advies doen toekomen aan de voorzitters van het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie waarin zij uiteenzetten waarom het betrokken 
ontwerp volgens hen niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Als bijlage ontvangt u ter kennisneming een gemotiveerd advies van de Oostenrijkse 
Nationale Raad inzake bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies van de Oostenrijkse Nationale Raad  

van de vaste subcommissie voor aangelegenheden van de Europese Unie van de 
hoofdcommissie van de Nationale Raad van 17 april 2012

ingevolge artikel 23g, lid 1, Bundesverfassungsgesetz juncto artikel 6 van Protocol nr. 2 
betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

COM(2012) 84 final

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik en de opneming daarvan in de openbare stelsels van gezondheidszorg

A. Advies

Onderhavig voorstel is niet verenigbaar met het subsidiariteitsbeginsel.

B. Motivatie

De Europese Commissie heeft haar voorstel, waarmee de regels voor de opname van 
geneesmiddelen op de vergoedingenlijsten van de ziektekostenverzekeringen van de lidstaten  
veranderd worden, op 1 maart 2012 ingediend. Het voorstel is er volgens de verklaringen van 
de Commissie op gericht het functioneren van de interne markt voor geneesmiddelen 
gemakkelijker te maken door de geldende bepalingen van Richtlijn 89/105/EEG te 
moderniseren, termijnen te verkorten en sancties alsook opnieuw een kennisgevingsprocedure 
in te voeren.

De organisatie en financiering van de gezondheidszorg vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de lidstaten. Dit wordt in artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) duidelijk gemaakt. In dit verband heeft ook het Hof van Justitie 
van de Europese Unie  in zijn jurisprudentie aangegeven, dat het behoud van een financieel 
evenwichtig stelsel van ziektekostenverzekeringen alsook een hoog niveau van het publieke 
stelsel voor gezondheidszorg legitieme redenen zijn om op deze gebieden bijzonder strenge 
controles en maatstaven te hanteren. Bovendien heeft het Hof van Justitie benadrukt dat er 
slechts minimaal invloed mag worden uitgeoefend op de organisatie van de 
ziektekostenverzekeringen van de kant van de Europese Unie. Met het voorstel wat nu op 
tafel ligt wordt de bevoegdheid van de lidstaten voor hun stelsels van gezondheidszorg echter 
omzeild. Dit is onaanvaardbaar.

Het voorstel voorziet weliswaar niet in harmonisering van regels op het terrein van 
prijsstelling en vergoeding, maar bevat wel verreikende en grotendeels overbodige bepalingen 
voor de te hanteren procedure, die uiteindelijk ook duidelijke effecten hebben op de 
mogelijkheden om vorm te geven aan een nationaal beleid van gezondheidszorg. Uit 
berekeningen van de Oostenrijkse Bond van socialezekerheidsinstellingen blijkt dat door 
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verkorte termijnen en bijgevolg een geringer tijdsbestek voor het uitonderhandelen van 
passende prijzen de publieke stelsels voor gezondheidszorg het risico lopen om tot 3,2 
miljoen euro per jaar en procedure schade te lijden. Bovendien behelzen de in het voorstel 
voorziene sancties (dwangsommen, schadevergoeding) het risico om de uitgangspositie bij 
prijsonderhandelingen eenzijdig ten gunste van de farmaceutische industrie te verschuiven, 
waarbij het gevaar dreigt van verdere nadelen voor de ziektekostenverzekering. 

Vertragingen bij de opname van geneesmiddelen zijn bovendien in veel gevallen toe te 
schrijven aan onvolledige informatievoorziening door de aanvragers. Daarnaast zou er ook 
voldoende tijd ter beschikking moeten staan voor de farmacologische, medisch-therapeutische 
en gezondheidseconomische evaluatie om het hoge niveau van gezondheidszorg te kunnen 
garanderen. De verkorting van de termijnen in het voorstel is daarom net zozeer af te wijzen 
als de invoering van sancties, omdat ze geen Europese meerwaarde bieden. De door de 
Commissie aangevoerde rechtsgrond refereert uitsluitend aan artikel 114 VWEU inzake de 
interne markt. In het bijzonder de artikelen 7 e.v. van het voorstel doen daarentegen 
overduidelijk inbreuk op het organisatie- en prestatierecht van de wettelijke 
ziektekostenverzekeringssystemen van de lidstaten in de zin van artikel 168, lid 7, VWEU en 
andere artikelen. De door de Commissie aangevoerde rechtsgrond is daarom ontoereikend. 
Als de aangevoerde rechtsgrond echter ontoereikend is, betekent dat dus een overschrijding 
van de met deze rechtsgrond aan de Unie overgedragen begrensde eenmalige volmacht. Als 
de Unie die aan haar overgedragen competentie overschrijdt, wordt daardoor de bevoegdheid 
van de lidstaten ontoelaatbaar beperkt en tegelijkertijd het principe van subsidiariteit 
onvermijdelijk geschonden. 

De bepalingen van de voorgestelde artikelen 11, 13, 15 en 16 zijn bovendien te beschouwen 
als een ongeoorloofde inbreuk op de grondwettelijke autonomie van de lidstaten om 
zelfstandig vorm te geven aan de procedures voor het vaststellen van normen. Daar komt nog 
bij dat ze overbodig zijn voor het bereiken van het doel van de richtlijn. Met name de in 
artikel 16 nieuw voorziene  kennisgevingsprocedure beperkt de speelruimte voor de nationale 
wetgever in die mate, dat het onder geen enkele omstandigheid nog met de voorschriften van 
artikel 168, lid 7, VWEU en met die van het Hof van Justitie verenigbaar is. 

In artikel 14 inzake de irrelevantie van de intellectuele eigendomsrechten bepaalt het voorstel 
voor een richtlijn dat er geen gerechtelijk maar een administratieve procedure doorlopen moet 
worden en dat de intellectuele eigendomsrechten buiten beschouwing dienen te worden 
gelaten. Deze bepaling is onbetwistbaar strijdig met artikel 6 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens (EVRM) inzake het recht op een eerlijke gerechtelijke procesgang 
m.b.t. burgerrechten, alsook met artikel 1 van het tweede aanvullende protocol bij het EVRM 
en met artikel 17 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie inzake de 
bescherming van eigendom. De Verdragen hebben echter geen bevoegdheid overgedragen aan 
de Unie om de in het EVRM of in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 
gewaarborgde rechten te beperken. Met artikel 14 worden daarom de geciteerde rechten 
geschonden.

Tenslotte wordt erop gewezen, dat het alleen maar verwijzen naar de effectbeoordeling, 
gezien de uitweidingen over de verenigbaarheid met het subsidiariteitsbeginsel, inbreuk pleegt 
op artikel 5 van het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid. Een gedetailleerde motivering van de naleving van het subsidiariteitsbeginsel 
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dient in het ontwerp zelf opgenomen te worden. In het huidige voorstel is zelfs de uitweiding 
over de effectbeoordeling ontoereikend. Zich enkel en alleen beroepen op de interne markt is 
geen argument voor overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. Als echter een voorstel 
voor EU-wetgeving, tegen de bepalingen der Verdragen in, een boven holle frases uitgaande, 
dus een toereikende motivering voor overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel 
ontbeert, kan de voorziene procedure voor toetsing door de nationale parlementen niet op een 
feitelijke grondslag overeenkomstig de Verdragen plaatsvinden. Daardoor worden de 
bepaalde voorschriften m.b.t. de procedure voor het subsidiariteitsbeginsel geschonden en de 
voorgestelde wetgeving bij de wortel aangetast, met het risico voorgoed nietig te worden 
verklaard. 


