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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0695/2011, внесена от Elena Clara Popescu, с румънско
гражданство, от името на Румънския колеж на фармацевтите, подкрепена 
от 2 подписа, относно проблеми в договорните отношения между 
аптеките и румънския здравноосигурителен орган, в частност забавени 
плащания

1. Резюме на петицията

Националната здравноосигурителна система в Румъния се управлява от орган 
(Национална здравноосигурителна каса, NHIH) към Министерството на 
здравеопазването. Този орган отговаря както за изработването на правилата за 
прилагането на закона, така и за тяхното прилагане, т.е. за договарянето и заплащането 
на услуги, но също така и за решаване чрез арбитраж на спорове от намиращия се под 
негова егида Арбитражен съд. Вносителите на петицията твърдят, че това натрупване 
на роли и вродени конфликти на интереси са довели до положение, в което аптеките, 
сключили договор с NHIH, са изправени пред икономически нежизнеспособно 
положение, с неустойчиви условия на договаряне и плащане. В резултат на това много 
аптеки са изпаднали в несъстоятелност и имат възможности да прибягнат до 
възстановяване на средства. Вносителите на петицията твърдят, че е налице нарушение 
на Директива 2000/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със 
забавяне на плащане по търговски сделки. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 16 декември 2011 г.
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Комисията е получила подобна жалба, регистрирана на 16 юни 2011 г., която е била 
разгледана много внимателно в светлината на законодателството на ЕС. Комисията е 
отговорила на жалбоподателя, сега вносител на петиция, на 5 август 2011 г. 
Коментарите на Комисията, представени по-долу, са същите като тези, в посоченото 
по-горе писмо.

Директива 2000/35/ЕО относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки 
е транспонирана в румънското законодателство от Наредба № 119/2007 относно 
борбата със забавянето на изпълнението на задълженията за плащания, произлизащи от 
търговски договори, одобрени от Закон № 118/2008.

Възстановяването от здравноосигурителните органи на фармацевтичните продукти, 
изпълнявани от аптеките, не е хармонизирано на равнище ЕС. Съгласно установената 
съдебна практика на Съда на Европейските общности, законодателството на ЕС не 
засяга правомощията на държавите-членки да организират своите системи за социално 
осигуряване. При липсата на хармонизиране на равнище на ЕС законодателството на 
всяка държава-членка следва да определи първо, условията относно правото или 
задължението да бъдат осигурявани със схемата за социално осигуряване и второ, 
условията за осигуряване (точки 21 и 22 от Решение на Съда на Европейския съюз от 28 
април 1998 г., Nicolas Decker срещу Caisse de maladie des employés privés, Дело C-
120/95). Освен това законодателството на ЕС не засяга компетентността на държавите-
членки да уреждат своите системи за социална сигурност и да приемат по-специално 
разпоредби, предназначени да уредят потреблението на фармацевтични продукти в 
интерес на финансовото равновесие на техните системи за здравно осигуряване, както и 
да организират и предоставят здравни услуги и медицински грижи (точка 22 от 
Решение на Съда от 11 септември 2008 г., Комисия на Европейските 
общности/Федерална република Германия, (Дело C-141/07). 

Следователно петицията е оценена въз основа на правните основания, на които се позовава.

Възможно нарушение на член 14 от ДФЕС:

В своята жалба, Румънският колеж на фармацевтите твърди, че редът и условията за 
изпълнение на договорите между службите доставчици и румънската система за 
здравно осигуряване представляват злоупотреба с правомощия и биха могли да 
засегнат правилното функциониране на тези доставчици, тяхното съществуване на 
пазара и евентуално съществуването и непрекъснатостта на обществената услуга (точки 
4.1 и 4.2 от подкрепящия документ). Румънският колеж на фармацевтите счита, че тези 
форми представляват нарушение на член 14 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-долу „ДФЕС“). Румънският колеж на фармацевтите 
също така счита, че отказа на румънските здравноосигурителни каси да приемат, 
получават и регистрират фактури и други документи, които удостоверяват наличието 
на дългове, представлява нарушение на член 14 от ДФЕС (точка 4.4 от подкрепящия 
документ).

Въпреки това член 14 от ДФЕС ясно посочва, че принципите и икономическите и 
финансови условия, които позволяват на услугите от общ икономически интерес да 
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изпълняват своите задачи, ще трябва да бъдат определяни от Европейския парламент и 
Съвета, без да се засягат правомощията на държавата-членка да предоставя, възлага 
изпълнението и финансира тези услуги в съответствие с Договорите. Европейският 
парламент и Съветът все още не са приели разпоредби, които да определят принципите 
и икономическите и финансови условия, които позволяват на услугите от общ 
икономически интерес да изпълняват своите задачи. По този начин, докато тези 
принципи и икономически и финансови условия не са определени на равнище ЕС, 
Комисията счита, че редът и условията за изпълнение на договорите между 
доставчиците на услуги и румънската здравноосигурителна система и отказа на 
румънските здравноосигурителни каси да приемат, получават и регистрират фактури и 
други документи, които удостоверяват наличието на дългове, не могат да 
представляват нарушение на член 14 от ДФЕС.

По отношение на услугите от общ икономически интерес, няма данни в жалбата, че 
редът и условията за изпълнение на договорите между доставчиците на услуги и 
румънската здравноосигурителна система биха представлявали нарушение на Решение 
на Комисията 2005/842/ЕО от 28 ноември 2005 година относно прилагането на член 86, 
параграф 2 от Договора за ЕО за държавната помощ във вид на компенсация за 
обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с 
извършването на услуги от общ икономически интерес или на Директива 2006/111/ЕО 
на Комисията от 16 ноември 2006 година относно прозрачността на финансовите 
отношения между държавите-членки и публичните предприятия, както и относно 
финансовата прозрачност в рамките на някои предприятия.

Възможно нарушение на член 4 от Договора за Европейския съюз:

В своята жалба Румънският колеж на фармацевтите посочва, че обща практика на 
осигурителните каси при криенето на наличието на забавяния при плащанията е 
плащането само на част от пълните суми и публичното обявяване, че са извършени 
плащания по последните дългове (точка 4.3 от подкрепящия документ). Румънският 
колеж на фармацевтите предполага, че тази практика би представлявала нарушение на 
член 4 от Договора за Европейския съюз.

Комисията изразява несъгласие с тази позиция. Член 4 от Договора за Европейския съюз 
посочва накратко, че областите на компетентност, които не са предоставени на Съюза в 
Договорите, принадлежат на държавите-членки и задължава Съюза да зачита, inter alia, 
равенството на държавите-членки пред Договорите, както и националната им 
идентичност и т.н. Член 4 също така посочва, че „Съгласно принципа на лоялното 
сътрудничество, Съюзът и държавите-членки при пълно взаимно зачитане си 
съдействат при изпълнението на задачите, произтичащи от Договорите. 
Държавите-членки вземат всички общи или специални мерки, необходими за гарантиране на 
задълженията, произтичащи от Договорите или от актовете на институциите на Съюза. 
Държавите-членки съдействат на Съюза при изпълнението на неговите задачи и се 
въздържат от всякакви мерки, които биха могли да застрашат осъществяването на целите 
на Съюза.“ ' 

Липсва елемент в жалбата, който да обосновава защо практиката на забавянето и/или 
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частичното плащане би представлявала нарушение на член 4 от Договора за 
Европейския съюз.

Възможно нарушаване на Директива 2000/35/EО относно борбата със забавяне на 
плащане по търговските сделки:

Комисията също така е разгледала дали дългите периоди на плащане за възстановяване 
от здравноосигурителните органи на разходи за фармацевтични продукти, 
предоставяни от аптеките, би могло да представлява нарушение на Директива 
2000/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 година относно 
борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (точки 4.3 и 4.6 от 
подкрепящия документ). Настоящата директива се прилага за всички плащания, 
извършвани като възнаграждение по търговски сделки (Член 1). Съгласно член 2, 
параграф 1, търговските сделки се определят като „сделки между предприятия или 
между предприятия и държавни органи, която води до доставката на стоки или 
предоставянето на услуги срещу възнаграждение“.

Комисията счита, че възстановяванията от здравноосигурителните органи на разходи за 
фармацевтични продукти, предоставяни от аптеките, не представляват търговски 
сделки, както е посочено от Директива 2000/35/EО, тъй като възстановяването не е 
сделка, която води до доставката на стоки или предоставянето на услуги срещу 
възнаграждение. Действително възстановяването е следствие от доставката на стоки 
или предоставянето на услуги срещу възнаграждение. С други думи, възстановяването 
е право, предоставено или след търговска сделка, определена от Директива 2000/35/EО 
или след всяка друга сделка, определена в националното законодателство.
Последствието от възстановяване, което е определено по-късно в национално 
законодателство, не е предмет на разпоредбите на Директива 2000/35/ЕО.

Следователно, фактът, че румънското законодателство във връзка с националната 
здравноосигурителна система може да не определя никакви възможности за 
обжалвания от страна на икономическите агенти, особено аптеките, в случай на 
забавяния на възстановяванията от NHIH, и глоби или лихвени проценти за тези 
забавяния, е също така въпрос, който попада извън обхвата на Директива 2000/35/EО.

Възможно нарушение на член 17 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз:

Румънският колеж на фармацевтите твърди, че в случай на нарушение на някои 
разпоредби на Рамковия договор от аптеките, определена сума от общата стойност на 
предоставените лекарства се удържа като санкция, която може да достигне до 16% от 
стойността на изпълнените лекарства. Според Румънския колеж на фармацевтите това 
би представлявало нарушение на член 17 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз, който постановява следното: „Всеки има право да се ползва от 
собствеността на имуществото, което е придобил законно, да го ползва, да се 
разпорежда с него и да го завещава. Никой не може да бъде лишен от своята 
собственост, освен в обществена полза, в предвидените със закон случаи и условия и 
срещу справедливо и своевременно обезщетение за понесената загуба. Ползването на 
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имуществото може да бъде уредено със закон до степен, необходима за общия 
интерес. '

Комисията обаче припомня на Румънския колеж на фармацевтите член 51, параграф 1 
от Хартата на основните права на Европейския съюз, който определя, че „разпоредбите 
на настоящата харта се отнасят за институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за 
държавите-членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза. В този 
смисъл те зачитат правата, спазват принципите и насърчават тяхното прилагане в 
съответствие със своите компетенции и при зачитане на предоставените в 
Договорите компетенции на Съюза.“

Комисията счита, че възстановяването от здравноосигурителните органи на разходи за 
фармацевтични продукти, които са били предоставени от аптеки, и прилагането на 
други разпоредби на Рамковия договор, към който се отнася жалбата, не представляват 
мерки, които „прилагат правото на Съюза“, както е посочено в член 51, параграф 1 от 
Хартата на основните права на Европейския съюз. Рамковият договор (включително 
санкциите, които съдържа) е подписан и приет от договарящите страни и следователно 
одобрен с Решение на правителството. Рамковият договор представлява прилагането на 
Закон № 95/2006 относно Здравната реформа, Дял VIII, който не прилага правото на 
Съюза.

Възможно нарушение на член 47 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз:

Румънският колеж на фармацевтите счита, че, въпреки че Закон № 95/2006 относно 
здравната реформа посочва прилагането на арбитражна система за уреждане на 
потенциални спорове между доставчици и здравноосигурителни компании, тази 
система все още не е била осъществена от NHIH съгласно законовите разпоредби и 
продължава да функционира без безпристрастни арбитри и под контрола на NHIH.
Румънският колеж на фармацевтите заключава, че NHIH нарушава член 47 от Хартата 
на основните права на Европейския съюз в резултат на начина, по който той е 
организирал и осигурил функционирането на арбитражната комисия, тъй като не е 
осигурена нито независимостта, нито безпристрастността на Арбитражния съд (точка 
4.7 от подкрепящия документ).

Освен това Румънският колеж на фармацевтите посочва, че фармацевти са се жалвали, 
че когато предприемат правни действия срещу здравноосигурителните каси, за да 
защитят правата си, последните преустановяват техните договори. Според Румънският 
колеж на фармацевтите, практиката за наказване на всеки опит за търсене на права в 
съдилищата, извършвана от здравноосигурителните каси, се използва не само, когато се 
предявяват претенции към глоби или закъснели такси, но и във всички съдебни 
спорове, възникващи при изпълнението на договори за доставка на медицински или 
фармацевтични продукти. Румънският колеж на фармацевтите посочва, че чрез това 
постоянно поведение здравноосигурителните каси се опитват да обезкуражават 
всякакви претенции, което би блокирало свободния достъп до правосъдие и  също така 
би нарушило член 47 от Хартата за основни права на Европейския съюз (точка 4.8 от 
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подкрепящия документ).

Съгласно член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз „Всеки, чийто 
права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на 
ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в 
настоящия член условия. Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и 
публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден 
със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван. 
На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна 
помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до 
правосъдие.“ 

Първо, нито един от елементите в жалбата, не посочва, че „липсата на бърз и 
безпристрастен механизъм за бързо разрешаване на потенциални съдебни спорове 
(точка 4.7 от документа за подкрепа) и „наказанията на аптеките за търсенето на 
правата им в съдилищата“ (точка 4.8 от подкрепящия документ) нарушава правото и 
свободата, гарантирани от правото на Съюза. Второ, Комисията счита, както е посочено 
по-горе, че възстановяването от здравноосигурителните органи на разходи за 
фармацевтични продукти, предоставени от аптеки, и прилагането на други разпоредби 
на Рамковия договор, към който се отнася жалбата, не представляват мерки, които 
„прилагат правото на Съюза“, както е посочено в член 51, параграф 1 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

Петицията потвърждава анализа на Комисията, че въпреки прилагането на Директива 
2000/35/EО, съществуват безспорни доказателства, че забавянето на плащане по 
търговските сделки е все още общ проблем в ЕС (включително в Румъния) и че 
икономическата криза допълнително влошава положението.

Въпреки това, Комисията потвърждава, че възстановяването от здравноосигурителните 
органи на разходи за фармацевтичните продукти, предоставяни от аптеки, не е 
хармонизирано на равнище ЕС. Следователно тези правомощия остават в рамките на 
държавите-членки. 

Комисията предлага вносителят на петицията да потърси правна защита пред 
националните съдилища.


