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OZNÁMENIE POSLANCOM
(0048/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Rakúskej národnej rady k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o transparentnosti opatrení regulujúcich stanovovanie cien 
liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie do pôsobnosti verejných systémov 
zdravotného poistenia
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Rakúskej národnej rady k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko Rakúskej národnej rady 

Odôvodnené stanovisko stáleho podvýboru pre záležitosti Európskej únie hlavného výboru 
Národnej rady zo 17. apríla 2012

podľa článku 23g ods. 1 Ústavy Rakúskej republiky v spojitosti s článkom 6 protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality

COM(2012)0084 final

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti opatrení regulujúcich 
stanovovanie cien liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie do pôsobnosti verejných 
systémov zdravotného poistenia

A. Stanovisko

Predmetný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

B. Odôvodnenie

Európska komisia 1. marca 2012 predložila návrh, ktorým sa menia pravidlá zaraďovania 
liekov do zoznamu liekov hradených zdravotnými poisťovňami členských štátov. Cieľom 
návrhu je podľa Komisie zjednodušiť fungovanie vnútorného trhu s liekmi modernizáciou 
platných ustanovení smernice 89/105/EHS, skrátením lehôt a zavedením sankcií a nového 
postupu oznamovania.

Organizácia a financovanie systémov zdravotnej starostlivosti je úlohou členských štátov. 
Táto úloha je objasnená v článku168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 
V tomto zmysle poukázal aj Súdny dvor Európskej únie vo svojej judikatúre na to, že 
zachovanie finančnej rovnováhy systémov zdravotného poistenia, ako aj vysokej úrovne 
verejného zdravotníctva predstavuje legitímny dôvod na uplatňovanie obzvlášť prísnych 
kontrol a opatrení v týchto oblastiach. Súdny dvor okrem toho zdôraznil, že Európska únia 
smie ovplyvňovať organizáciu zdravotných poisťovní len v minimálnej miere. Predloženým 
návrhom by sa však obmedzili právomoci členských štátov v oblasti systémov zdravotnej 
starostlivosti, a to je neprijateľné.

Návrh síce neustanovuje žiadnu harmonizáciu právnych predpisov v oblasti stanovovania cien 
a úhrad, ale obsahuje rozsiahle a z veľkej časti prehnané ustanovenia o postupe, ktorý sa má 
uplatňovať, pričom tieto ustanovenia majú v konečnom dôsledku aj výrazný vplyv na 
možnosti tvorby vnútroštátnej politiky v oblasti zdravotníctva. Zväz rakúskych sociálnych 
poisťovní došiel na základe výpočtov k záveru, že skrátenie lehôt, a teda kratšie obdobia na 
dohodnutie primeraných cien môže verejným zdravotným systémom spôsobiť škodu pri 
každom postupe až vo výške 3,2 milióna EUR ročne. Okrem toho účelom sankcií 
stanovených v návrhu (pokuty, náhrady škody) je nakloniť východiskovú pozíciu pri 
rokovaniach o cenách v prospech farmaceutického priemyslu, čo môže znamenať ďalšie 
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nevýhody pre zdravotné poisťovne.

Príčinou omeškaní pri zaraďovaní liekov sú navyše v mnohých prípadoch neúplné informácie 
žiadateľov. Okrem toho by mal byť k dispozícii dostatok času na hodnotenie 
farmakologických a liečebno-terapeutických účinkov a hodnotenie z hľadiska ekonomiky 
zdravia, aby bolo možné zabezpečiť vysokú úroveň systému zdravotnej starostlivosti. Návrh 
na skrátenie lehôt, ako aj zavedenie sankcií by sa nemali schváliť, keďže neponúkajú žiadnu 
európsku pridanú hodnotu. Komisia zvolila za právny základ výlučne článok 114 ZFEÚ 
týkajúci sa vnútorného trhu. Avšak najmä článok 7 a nasledujúce články návrhu jasne 
zasahujú do právomocí členských štátov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti 
a organizácie systému povinného zdravotného poistenia v zmysle článku 168 ods. 7 ZFEÚ 
a ďalších článkov. Z tohto dôvodu nie je Komisiou zvolený právny základ postačujúci. Ak je 
ale zvolený právny rámec nepostačujúci, už to samo osebe znamená prekročenie právomocí 
prenesených na Úniu v rámci tohto právneho základu. V prípade, že Únia prekročí právomoci, 
ktoré jej boli udelené, obmedzia sa tým do neprípustnej miery právomoci členských štátov 
a zároveň sa nevyhnutne poruší zásada subsidiarity.

Okrem toho ustanovenia navrhovaných článkov 11, 13, 15 a 16 predstavujú neprípustný zásah 
do ústavnej autonómie členských štátov, pokiaľ ide o nezávislé stanovovanie postupov 
vytvárania noriem. Tieto ustanovenia nie sú navyše na dosiahnutie cieľa smernice potrebné. 
Najmä nový postup oznamovania stanovený v článku 16 obmedzuje právomoci národných 
zákonodarcov do takej miery, ktorá za žiadnych okolností nie je zlučiteľná s ustanoveniami 
článku 168 ods. 7 ZFEÚ a judikatúrou Súdneho dvora.

V článku 14 o nenarušovaní práv duševného vlastníctva návrhu smernice sa ustanovuje, že 
uskutočňovať sa majú správne postupy, a nie súdne konania, a že tým nemajú byť dotknuté 
práva duševného vlastníctva. Tieto ustanovenia sú v neprekonateľnom rozpore s článkom 6 
Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP) o práve na spravodlivé súdne konanie 
vo veciach občianskych práv, ako aj s článkom 1 druhého dodatkového protokolu k EDĽP 
a s článkom 17 Charty základných práv Európskej únie o vlastníckom práve. Zmluvami sa 
však Únii neudelili žiadne právomoci obmedzovať práva zaručené v EDĽP alebo v Charte 
základných práv Európskej únie, a preto článok 17 porušuje uvedené práva.

Na záver treba upozorniť, že samotný odkaz na posúdenie vplyvu je s ohľadom na vysvetlenie 
súladu so zásadou subsidiarity v rozpore s článkom 5 protokolu o uplatňovaní zásad 
subsidiarity a proporcionality. Návrh by sa mal doplniť o podrobné odôvodnenie, pokiaľ ide 
o zachovanie zásady subsidiarity. Samotné vysvetlenia v posúdení vplyvu v predloženom 
návrhu sú nedostatočné. Odvolanie sa na vnútorný trh nie je postačujúce ako odôvodnenie 
súladu so zásadou subsidiarity. Ak návrh právneho predpisu Únie napriek ustanoveniam 
zmlúv neobsahuje dostatočné odôvodnenie súladu so zásadou subsidiarity založené na viac 
ako len prázdnych frázach, nemožno uskutočniť postup preskúmania stanovený pre národné 
parlamenty, ktorý by bol založený na skutočnom súlade so zmluvami. Týmto sa porušia 
procesné ustanovenia týkajúce sa zásady subsidiarity, čo v podstate a nenávratne ohrozí 
platnosť navrhovaného právneho aktu.


