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Przedmiot: Uzasadniona opinia austriackiej Rady Narodowej na temat wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej przejrzystości środków 
regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz 
włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

W załączeniu znajduje się tytułem informacji uzasadniona opinia austriackiej Rady 
Narodowej na temat wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia austriackiej Rady Narodowej

Uzasadniona opinia Stałej Podkomisji do Spraw Europejskich Głównej Komisji Rady 
Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r.

na mocy art. 23g ust. 1 austriackiej Konstytucji, w powiązaniu z art. 6 Protokołu nr 2 
w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności

COM(2012)0084 final

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej przejrzystości 
środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz 
włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

A. Opinia

Przedmiotowy projekt jest niezgodny z zasadą pomocniczości.

B. Uzasadnienie

W dniu 1 marca 2012 r. Komisja Europejska przedłożyła wniosek dotyczący zmiany zasad 
włączania produktów leczniczych do kodeksu zwrotów objętych systemem ubezpieczeń 
zdrowotnych państw członkowskich. Według informacji podanych przez Komisję celem tego 
wniosku jest ułatwienie funkcjonowania rynku wewnętrznego produktów leczniczych za 
pośrednictwem nowelizacji obowiązujących przepisów dyrektywy 89/105/EWG, skrócenia 
terminów i wprowadzenia kar oraz procedury zgłaszania.

Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej jest zadaniem państw członkowskich. Wyjaśnia 
to art. 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W swoim 
orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej również wskazał na fakt, że 
utrzymanie równowagi finansowej systemów ubezpieczeń zdrowotnych, jak również 
wysokiego poziomu publicznej służby zdrowia stanowi uzasadniony powód, by stosować w 
tej dziedzinie szczególnie surowe kontrole i kryteria. Ponadto Trybunał Sprawiedliwości 
podkreślił, że Unia Europejska może wywierać jedynie minimalny wpływ na organizację 
ubezpieczeń zdrowotnych. Omawiany wniosek oznaczałby jednak naruszenie kompetencji 
państw członkowskich w zakresie ich systemów opieki zdrowotnej. Jest to nie do przyjęcia.

Wniosek nie przewiduje wprawdzie harmonizacji przepisów w dziedzinie ustalania cen i 
refundacji, zawiera jednak szeroko zakrojone i w dużej części zbyt szczegółowe przepisy 
dotyczące wymaganej procedury, które ostatecznie wpływają też w istotny sposób na 
możliwość kształtowania krajowej polityki w dziedzinie zdrowia. Z obliczeń Naczelnej 
Federacji Austriackich Zakładów Ubezpieczenia Społecznego wynika, że skrócone terminy, a 
tym samym krótsze okresy na negocjowanie odpowiednich cen mogłyby przynieść 
publicznemu systemowi opieki zdrowotnej szkody w wysokości do 3,2 mln EUR rocznie w 
ramach danej procedury. Ponadto proponowane we wniosku kary (kary pieniężne, 
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odszkodowanie) sprzyjają prowadzeniu negocjacji cenowych od samego początku w sposób 
jednostronnie korzystny dla przemysłu farmaceutycznego, co z kolei grozi dalszymi szkodami 
dla systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Oprócz tego opóźnienia we włączaniu produktów leczniczych są w wielu przypadkach 
skutkiem podawania niepełnych danych przez wnioskodawców. Poza tym w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu systemu opieki zdrowotnej należy przewidzieć 
wystarczającą ilość czasu na ocenę farmakologiczną, medyczno-terapeutyczną i zdrowotno-
ekonomiczną. Dlatego też należy odrzucić proponowane we wniosku skrócenie terminów, 
podobnie jak wprowadzenie kar, które nie mają żadnej europejskiej wartości dodanej. Jako 
podstawę prawną Komisja stosuje wyłącznie art. 114 TFUE dotyczący rynku wewnętrznego.
Szczególnie art. 7 i następne artykuły wniosku uderzają wyraźnie w prawo państw 
członkowskich do organizowania ich ustawowych systemów ubezpieczeń zdrowotnych i 
świadczenia w ich ramach usług w rozumieniu art. 168 ust. 7 TFUE i innych artykułów.
Dlatego też wybrana przez Komisję podstawa prawna jest niewystarczająca. A skoro 
zastosowana podstawa prawna jest niewystarczająca, stanowi to per se przekroczenie 
przekazanych Unii w tej podstawie, ograniczonych uprawnień. Kiedy Unia przekracza 
przekazane jej kompetencje, prowadzi to do niedopuszczalnego ograniczenia uprawnień 
państw członkowskich, a jednocześnie w nieunikniony sposób do naruszenia zasady 
pomocniczości.

Ponadto należy uznać przepisy proponowanych art. 11,13, 15 i 16 za niedopuszczalną 
ingerencję w konstytucyjną autonomię państw członkowskich do samodzielnego ustanawiania 
ich procedur normalizacyjnych. Poza tym nie są one konieczne do osiągnięcia celu 
dyrektywy. Szczególnie przewidziana w art. 16 nowa procedura zgłaszania ogranicza pole 
działania krajowego ustawodawcy w zakresie, który w żadnym wypadku nie jest możliwy do 
pogodzenia z postanowieniami art. 168 ust. 7 TFUE i z zaleceniami Trybunału 
Sprawiedliwości.

W art. 14 wniosku dotyczącym braku wpływu na prawa własności intelektualnej 
przewidziano, że nie należy przeprowadzać postępowania sądowego, lecz administracyjne i 
że nie należy uwzględniać praw własności intelektualnej. Ten przepis stoi w jawnej 
sprzeczności z art. 6 EKPC dotyczącym prawa do rzetelnego procesu sądowego w sprawach o 
ustalenie praw o charakterze cywilnym, z art. 1 drugiego protokołu dodatkowego do EKPC 
oraz z art. 17 Karty praw podstawowych UE dotyczącym prawa własności. Traktaty nie 
przekazały jednak Unii kompetencji do ograniczania praw gwarantowanych na mocy EKPC 
lub Karty praw podstawowych UE, w związku z czym art. 14 narusza te ww. prawa.

Na koniec należy zwrócić uwagę na fakt, że w kontekście rozważań na temat zgodności z 
zasadą pomocniczości już samo odniesienie do oceny skutków stanowi naruszenie art. 5 
Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Szczegółowe 
uzasadnienie dotyczące przestrzegania zasady pomocniczości powinno się znaleźć w samym 
wniosku. W omawianym przypadku same informacje uwzględnione w ocenie skutków nie są 
wystarczające. Samo odwołanie do rynku wewnętrznego nie wystarcza, by udowodnić 
zgodność z zasadą pomocniczości. Jeżeli jednak wnioskowi ustawodawczemu UE, wbrew 
postanowieniom Traktatów, nie towarzyszy wykraczające poza czcze sformułowania i dzięki 
temu adekwatne uzasadnienie potwierdzające zgodność z zasadą pomocniczości, parlamenty 
narodowe nie mogą przeprowadzić przewidzianej procedury sprawdzenia wniosku w oparciu 



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

PL

o rzetelną podstawę zgodną z Traktatami. Prowadzi to do naruszenia przepisów 
proceduralnych dotyczących zasady pomocniczości, a proponowany akt prawny jest 
niemożliwy do poprawienia i z góry skazany na unieważnienie.


