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Om: Andragende 0695/2011 af Elena Clara Popescu, rumænsk statsborger, for den 
rumænske sammenslutning af apotekere, og to medunderskrivere, om problemer i 
kontraktforholdene mellem apoteker og den rumænske sociale 
sygeforsikringsmyndighed, specielt forsinkede betalinger

1. Sammendrag

Rammerne for den nationale sundhedssikringsordning i Rumænien er underkastet en 
myndighed, det nationale sygeforsikringshus (CNAS), under sundhedsministeriet. Denne 
myndighed står ikke alene for udarbejdelsen af reglerne til gennemførelse af loven såvel som 
for anvendelsen af dem, dvs. indgåelse af kontrakter og betaling for ydelser, men også for 
mægling i tvister, der udføres af en mæglingsinstitution i CNAS's regi. Andragerne hævder, at 
denne akkumulering af roller og de iboende interessekonflikter har ført til en situation, hvor 
apoteker, der har indgået kontrakt med CNAS, sættes i en økonomisk uholdbar situation med 
uforsvarlige kontrakt- og betalingsbetingelser. Resultatet er, at mange apoteker er gået 
konkurs, men stadigvæk har penge til gode. Andragerne hævder, at denne situation er en 
krænkelse af direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

“Kommissionen har modtaget en identisk klage (registreret den 16. juni 2011), som er blevet 
behandlet meget grundigt i lyset af EU-retten. Kommissionen svarede klageren – nu 
andrageren – den 5. august 2011. Kommissionens nedenstående bemærkninger er de samme 
som i ovennævnte brev.
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Direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner blev 
gennemført i rumænsk ret ved hastedekret nr. 119/2007 om bekæmpelse af forsinket 
fuldbyrdelse af betalingsforpligtelser som følge af handelsaftaler, godkendt ved lov nr. 
118/2008.

Sygeforsikringsinstitutioners refusion af lægemidler, der udleveres af apoteker, er ikke 
harmoniseret på EU-plan. Ifølge Domstolens faste praksis begrænser EU-retten ikke 
medlemsstaternes kompetence til selv at udforme deres sociale sikringsordninger. I mangel af 
en harmonisering på EU-niveau tilkommer det følgelig hver medlemsstat i lovgivningen dels 
at fastsætte vilkårene for retten eller forpligtelsen til at blive tilsluttet en social 
sikringsordning, dels de betingelser, som en person skal opfylde for at være berettiget til 
ydelser (præmis 21 og 22 i Domstolens dom af 28. april 1998, Nicolas Decker mod Caisse de 
maladie des employés privés, sag C-120/95). Endvidere begrænser EU-retten ikke 
medlemsstaternes kompetence til selv at udforme deres sociale sikringsordninger og navnlig 
træffe bestemmelser med henblik på regulering af forbruget af lægemidler af hensyn til den
økonomiske balance i deres sygekasseforsikringsordninger og med henblik på organisation og 
levering af ydelser inden for sundhedstjenesten og medicinsk behandling (præmis 22 i 
Domstolens dom af 11. september 2008, Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland, 
sag C-141/07). 

Andragendet bedømmes derfor på grundlag af de retlige grunde, der henvises til.

Mulig overtrædelse af artikel 14 i TEUF

Den rumænske sammenslutning af apotekere gør i sin klage gældende, at de nærmere regler 
for gennemførelsen af kontrakterne mellem leverandørerne af tjenesteydelser og det 
rumænske sygeforsikringssystem udgør magtmisbrug og kan påvirke leverandørernes 
funktionsdygtighed, deres eksistens på markedet og i sidste ende den offentlige tjenestes 
eksistens og kontinuitet (punkt 4.1 og 4.2 i støttedokumentet). Den rumænske 
sammenslutning af apotekere mener, at reglerne strider mod artikel 14 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (herefter "TEUF"). Den rumænske sammenslutning af 
apotekere er også af den opfattelse, at de rumænske forsikringsinstitutioners afvisning af at 
acceptere, modtage og registrere fakturaer og andre dokumenter, der attesterer, at der 
foreligger gæld, er en overtrædelse af artikel i TEUF (punkt 4.4 i støttedokumentet).

Det fastslås imidlertid klart i artikel 14 i TEUF, at de principper og økonomiske og finansielle 
vilkår, der gør det muligt for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse at opfylde deres 
opgaver, skal fastlægges af Europa-Parlamentet og Rådet, uden at dette anfægter 
medlemsstaternes kompetence til under overholdelse af traktaterne at levere, udlægge og 
finansiere sådanne tjenesteydelser. Europa-Parlamentet og Rådet har endnu ikke vedtaget 
regler, der fastlægger de principper og økonomiske og finansielle vilkår, der gør det muligt
for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse at opfylde deres opgaver. Så længe disse 
principper og økonomiske og finansielle vilkår ikke er fastlagt på EU-plan, er Kommissionen 
således af den opfattelse, at de nærmere regler for gennemførelsen af kontrakterne mellem 
leverandørerne af tjenesteydelser og det rumænske sygeforsikringssystem og de rumænske 
forsikringsinstitutioners afvisning af at acceptere, modtage og registrere fakturaer og andre 
dokumenter, der attesterer eksistensen af gæld, ikke kan udgøre en overtrædelse af artikel 14 i 
TEUF.
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For så vidt angår tjenesteydelser af almen økonomisk interesse er der ingen holdepunkter i 
klagen for, at de nærmere regler for gennemførelsen af kontrakterne mellem leverandørerne af 
tjenesteydelser og det rumænske sygeforsikringssystem udgør en overtrædelse af 
Kommissionens beslutning 2005/842/EF af 28. november 2005 om anvendelse af 
bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation for 
offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser 
af almindelig økonomisk interesse eller af Kommissionens direktiv 2006/111/EF af 16. 
november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem 
medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i 
bestemte virksomheder.

Mulig overtrædelse af artikel 4 i traktaten om Den Europæiske Union

Den rumænske sammenslutning af apotekere henviser til klagen til, at det er normal praksis 
hos forsikringsinstitutionerne at skjule, at der foreligger forsinkelser med betalinger, ved ikke 
at betale beløbene fuldt ud, men kun delvist, og offentligt bekendtgøre, at nylig opstået gæld 
er blevet betalt ((punkt 4.3 i støttedokumentet). Den rumænske sammenslutning af apotekere
antyder, at denne praksis udgør en overtrædelse af artikel 4 i traktaten om Den Europæiske 
Union.

Kommissionen er uenig heri. Artikel 4 i traktaten om Den Europæiske Union fastslår kort 
sagt, at beføjelser, der ikke er tildelt Unionen i traktaterne, forbliver hos medlemsstaterne, og 
pålægger bl.a. Unionen at respektere medlemsstaternes lighed over for traktaterne og deres 
nationale identitet osv. Artikel 4 fastslår også: ”I medfør af princippet om loyalt samarbejde 
respekterer Unionen og medlemsstaterne hinanden og bistår hinanden ved gennemførelsen af 
de opgaver, der følger af traktaterne. Medlemsstaterne træffer alle almindelige eller særlige 
foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af traktaterne eller af 
retsakter vedtaget af EU-institutionerne. Medlemsstaterne bistår Unionen i gennemførelsen af 
dens opgaver og afholder sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af 
Unionens mål i fare.”

Der er intet i klagen, der begrunder, hvorfor en praksis bestående i forsinket og/eller delvis 
betaling skulle udgøre en overtrædelse af artikel 4 i traktaten om Den Europæiske Union.

Mulig overtrædelse af direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner

Kommissionen undersøgte også, om lange betalingsfrister for forsikringsinstitutioners 
refusion af lægemidler, der udleveres af apoteker, kan udgøre en overtrædelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket 
betaling i handelstransaktioner (punkt 4.3 og 4.6 i støttedokumentet). Dette direktiv finder 
anvendelse på alle betalinger, der foretages som vederlag for handelstransaktioner (artikel 1). 
I artikel 2, stk. 1, defineres handelstransaktioner som ”forretningsmæssige transaktioner 
mellem virksomheder eller mellem virksomheder og offentlige myndigheder, som indebærer 
levering af varer eller tjenester mod vederlag”.

Efter Kommissionens opfattelse udgør sygeforsikringsinstitutioners refusioner af lægemidler, 
der udleveres af apoteker, ikke handelstransaktioner som defineret i direktiv 2000/35/EF, da 
refusionen ikke er en transaktion, som indebærer levering af varer eller tjenester mod 
vederlag. En refusion er i virkeligheden konsekvensen af en levering af varer eller tjenester 
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mod vederlag. Refusionen er med andre ord en rettighed, der indrømmes efter en 
handelstransaktion som defineret i direktiv 2000/35/EF eller en anden transaktion i henhold til 
national ret. Konsekvensen af en refusion, der efterfølgende fastlægges i national ret, er derfor 
ikke omfattet af bestemmelserne i direktiv 2000/35/EF.

Det forhold, at den rumænske lovgivning om det nationale sygeforsikringssystem ikke måtte
fastsætte nogen klagemuligheder for erhvervsdrivende, navnlig apotekere, i tilfælde af 
forsinkelser med refusioner fra CNAS og bøder eller rentesatser i forbindelse med sådanne 
forsinkelser, falder derfor også uden for direktiv 2000/35/EF’s anvendelsesområde.

Mulig overtrædelse af artikel 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder

Den rumænske sammenslutning af apotekere gør gældende, at der i tilfælde af overtrædelse af 
visse bestemmelser i rammeaftalen fra apotekernes side tilbageholdes et bestemt beløb af den 
samlede værdi af den udleverede medicin som en sanktion, nærmere bestemt op til 16 % af 
værdien af den udleverede medicin. Ifølge den rumænske sammenslutning af apotekere udgør 
dette en overtrædelse af artikel 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, hvori det hedder: ”Enhver har ret til at besidde lovligt erhvervet ejendom, at 
anvende den, at træffe dispositioner hermed og at lade den gå i arv. Ingen må berøves sin 
ejendom, medmindre det skønnes nødvendigt i samfundets interesse, og det sker i de tilfælde 
og på de betingelser, der er fastsat ved lov, og mod rimelig og rettidig erstatning for tabet. 
Anvendelsen af ejendommen kan reguleres ved lov, i det omfang det er nødvendigt af hensyn 
til almenvellet”.

Kommissionen skal imidlertid minde den rumænske sammenslutning af apotekere om artikel 
51, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som fastslår 
følgende: ”Bestemmelserne i dette charter er rettet til Unionens institutioner, organer, 
kontorer og agenturer under iagttagelse af nærhedsprincippet samt til medlemsstaterne, dog 
kun når de gennemfører EU-retten. De respekterer derfor rettighederne, overholder 
principperne og fremmer anvendelsen heraf i overensstemmelse med deres respektive 
kompetencer og under overholdelse af grænserne for de kompetencer, der er tildelt Unionen i 
traktaterne”.

Kommissionen er af den opfattelse, at sygeforsikringsinstitutioners refusion af lægemidler, 
der udleveres af apoteker, og anvendelsen af andre bestemmelser i rammeaftalen, som 
klageren henviser til, ikke udgør foranstaltninger, der ”gennemfører EU-retten” som 
omhandlet i artikel 51, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. Rammeaftalen (herunder de heri indeholdte sanktioner) er underskrevet og 
accepteret af de kontraherende parter og efterfølgende godkendt ved en regeringsbeslutning. 
Rammeaftalen gennemfører lov nr. 95/2006 om sundhedsreformen, afsnit VIII, som ikke 
gennemfører EU-retten.

Mulig overtrædelse af artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder

Den rumænske sammenslutning af apotekere bemærker, at der ganske vist i henhold til lov nr. 
95/2006 om sundhedsreformen skal indføres et voldgiftssystem til bilæggelse af eventuelle 
tvister mellem leverandører og sygeforsikringsselskaber, men at systemet ikke er blevet 
indført af CNAS i overensstemmelse med lovens bestemmelser og fortsat fungerer uden 
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upartiske voldgiftsmænd og er undergivet CNAS’s kontrol. Den rumænske sammenslutning 
af apotekere konkluderer, at den måde, hvorpå CNAS har organiseret voldgiftskommissionen 
og tilrettelagt dens funktion, indebærer en overtrædelse af artikel 47 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, fordi hverken voldgiftsrettens uafhængighed eller dens 
upartiskhed er garanteret (punkt 4.7 i støttedokumentet).

Endvidere anfører den rumænske sammenslutning af apotekere, at de apotekere, der klager, 
får suspenderet deres kontrakter, når de anlægger sag mod sygeforsikringsinstitutionerne for 
at beskytte deres rettigheder. Ifølge den rumænske sammenslutning af apotekere benyttes 
denne praksis med at straffe ethvert forsøg på at gøre rettigheder gældende ved domstolene 
ikke alene af forsikringsinstitutionerne, når der kræves bøder for forsinket betaling, men i alle 
tilfælde af tvister angående gennemførelsen af kontrakter om levering af lægemidler og 
farmaceutiske produkter. Den rumænske sammenslutning af apotekere gør gældende, at 
forsikringsinstitutionerne med denne faste praksis forsøger at afskrække modparten fra at 
fremsætte krav, hvilket blokerer for den fri adgang til domstolsprøvelse og også strider mod 
artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (punkt 4.8 i 
støttedokumentet).

Artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder lyder således: 
”Enhver, hvis rettigheder og friheder som sikret af EU-retten er blevet krænket, skal have 
adgang til effektive retsmidler for en domstol under overholdelse af de betingelser, der er 
fastsat i denne artikel. Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig 
frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov. Enhver skal 
have mulighed for at blive rådgivet, forsvaret og repræsenteret. Der ydes retshjælp til dem, 
der ikke har tilstrækkelige midler, hvis en sådan hjælp er nødvendig for at sikre effektiv 
adgang til domstolsprøvelse.”

For det første er der intet i klagen, der tyder på, at ”manglen på en hurtig og upartisk 
mekanisme til hurtig bilæggelse af potentielle tvister” (punkt 4.7 i støttedokumentet) og ”det 
forhold, at apotekerne straffes for at gøre deres rettigheder gældende ved domstolene” (punkt
4.8 i støttedokumentet) indebærer en tilsidesættelse af en rettighed og frihed som sikret af 
EU-retten. For det andet mener Kommissionen, som beskrevet ovenfor, at 
sygeforsikringsinstitutioners refusion af lægemidler, der udleveres af apoteker, og 
anvendelsen af andre bestemmelser i rammeaftalen, som klageren henviser til, ikke udgør 
foranstaltninger, der ”gennemfører EU-retten” som omhandlet i artikel 51, stk. 1, i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Andragendet bekræfter Kommissionens analyse, der viser, at der er overvældende bevis for, 
at forsinket betaling i handelstransaktioner, til trods for gennemførelsen af direktiv 
2000/35/EF, stadig er et generelt problem i EU (herunder i Rumænien), og at den økonomiske 
krise gør situationen værre.

Kommissionen bekræfter imidlertid, at sygeforsikringsinstitutioners refusion af lægemidler, 
der udleveres af apoteker, er ikke harmoniseret på EU-plan. Disse beføjelser ligger derfor 
fortsat hos medlemsstaten.

Kommissionen foreslår, at andrageren anlægger sag ved de nationale domstole.”


