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Zadeva: Obrazloženo mnenje avstrijskega državnega zbora o predlogu  Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti ukrepov, ki urejajo cene zdravil za 
uporabo v humani medicini in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov 
zdravstvenega zavarovanja
((COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD)))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal avstrijski 
državni zbor.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje avstrijskega državnega zbora

Obrazloženo mnenje stalnega pododbora za zadeve Evropske unije glavnega odbora 
državnega zbora z dne 17. aprila 2012

v skladu s prvim odstavkom člena 23g avstrijskega zveznega ustavnega zakona v povezavi s 
členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti

COM(2012) 84 final

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti ukrepov, ki urejajo cene 
zdravil za uporabo v humani medicini in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov 
zdravstvenega zavarovanja

A. Mnenje

Obravnavani predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti.

B. Obrazložitev

Evropska komisija je 1. 3. 2012 predložila svoj predlog o pravilih za vključitev zdravil v 
kodeks o povračilih zdravstvenih zavarovalnic držav članic. Po navedbah Komisije je namen 
predloga olajšati delovanje notranjega trga za zdravila, tako da se posodobijo veljavne 
določbe Direktive 89/105/EGS, skrajšajo roki ter uvedejo sankcije in postopek obveščanja.

Organizacija in financiranje zdravstva je naloga držav članic. Tako je določeno v členu168(7) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). V tem smislu je tudi Sodišče Evropske Unije v 
svoji sodni praksi opozorilo, da je ohranitev finančnega ravnotežja sistemov zdravstvenega 
zavarovanja ter višje ravni javnega zdravstvenega sistema zakonit razlog za uporabo strogega 
nadzora in meril na teh področjih. Poleg tega je Sodišče poudarilo, da lahko Evropska unija le 
v najmanjši možni meri vpliva na organizacijo zdravstvenih zavarovalnic. Ta predlog pa bi 
omejil pristojnost držav članic na področju njihovih zdravstvenih sistemov, kar ni 
sprejemljivo.

V predlogu sicer ni predvidena uskladitev predpisov na področju določanja cen in povračila 
stroškov, vendar predlog vsebuje daljnosežne in večinoma pretirane določbe v zvezi s 
predpisanim postopkom, ki nazadnje tudi močno vplivajo na možnost oblikovanja nacionalne 
zdravstvene politike. Po izračunih avstrijskega osrednjega združenja nosilcev socialnega 
zavarovanja je škoda javnih zdravstvenih sistemov zaradi skrajšanih rokov in posledično 
krajših obdobij za pogajanja o ustreznih cenah ocenjena na 3,2 milijona EUR na leto in 
postopek. Poleg tega bi se s sankcijami, predvidenimi v predlogu (denarna kazen, 
odškodnina), lahko enostransko izboljšal pogajalski položaj farmacevtskih podjetij, s čimer 
zdravstvenim zavarovalnicam grozi nadaljnje poslabšanje njihovega položaja.

Tudi razlogi za zamude pri vključitvi zdravil so v številnih primerih povezani z nepopolnimi 
podatki, ki jih je predložil vlagatelj. Razen tega mora biti na voljo dovolj časa za 
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farmakološke, medicinsko-terapevtske in zdravstveno-ekonomske ocene, da bi se zagotovila 
visoka raven zdravstvenega sistema. Predlagano skrajšanje rokov ter uvedbo sankcij je treba 
zavrniti, ker ne prinašajo evropske dodane vrednosti. Komisija izbira kot pravno podlago 
izključno člen 114 PDEU, ki se nanaša na notranji trg. Zlasti členi od člena 7 dalje pa 
nedvoumno posegajo v pravno ureditev delovanja in organizacije sistemov zakonskega 
zdravstvenega zavarovanja držav članic v smislu člena 168(7) PDEU in drugih členov. Zato je 
pravna podlaga, ki jo je izbrala Komisija, nezadovoljiva. In če izbrana pravna podlaga ni 
zadovoljiva, to samo po sebi pomeni prekoračitev omejenega posameznega pooblastila, ki je 
bilo s to pravno podlago preneseno na Unijo. Če Unija prekorači pristojnost, ki ji je bila 
podeljena, se s tem nedopustno omeji pristojnost držav članic in hkrati neizogibno krši načelo 
subsidiarnosti.

Poleg tega določbe predlaganih členov 11, 13, 15 in 16 štejejo kot nedopusten poseg v 
ustavnopravno samostojnost držav članic, v skladu s katero lahko države članice same 
oblikujejo postopke za določitev predpisov. Poleg tega so za doseganje cilja direktive odveč. 
Zlasti novi postopek obveščanja v členu 16 zmanjšuje manevrski prostor nacionalnega 
zakonodajalca v obsegu, ki v nobenem primeru ni skladen z določbami člena 168(7) PDEU in 
določbami Sodišča Evropskih skupnosti.

V členu 14, ki se nanaša na nevplivanje pravic intelektualne lastnine, predlog direktive 
določa, da ni treba izvesti sodnega, temveč upravni postopek in pri tem izključiti pravice 
intelektualne lastnine. Ta določba je v hudem nasprotju s členom 6 Evropske konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki se nanaša na pravico do poštenega 
sodnega postopka v zvezi s civilnopravnimi zahtevki ter členom 1 drugega dodatnega 
protokola Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in členom 
17 Listine EU o temeljnih pravicah, ki se nanaša na zaščito lastnine. S pogodbami na Unijo ni 
bila prenesena pristojnost, da omejuje pravice, zagotovljene z Evropsko konvencijo o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali Listino EU o temeljnih pravicah. Člen 14 zato 
krši navedene pravice.

Na koncu je treba opozoriti, da samo sklic na oceno učinkov v zvezi z navedbami o 
združljivosti z načelom subsidiarnosti krši člen 5 protokola o uporabi osnovnih načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti. Podrobno obrazložitev spoštovanja načela subsidiarnosti je 
treba vključiti v sam osnutek. V tem predlogu so že same navedbe v oceni učinka nezadostne. 
Samo s sklicevanjem na notranji trg ni mogoče utemeljiti skladnosti z načelom subsidiarnosti. 
Če pa skladnost z načelom subsidiarnosti v zakonodajnem predlogu Unije v nasprotju z 
določbami Pogodb ni ustrezno utemeljena, temveč zgolj s praznimi formulami, potem 
postopek, predviden za preverjanje v nacionalnih parlamentih, ne more biti izveden na 
podlagi, ki bi bila dejansko skladna s Pogodbami. S tem se kršijo postopkovne določbe v 
zvezi z načelom subsidiarnosti, predlaganemu pravnemu aktu pa v osnovi in nepopravljivo 
grozi ničnost.


