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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

16.12.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0695/2011 της Elena Clara Popescu, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του ρουμανικού Σωματείου Φαρμακοποιών, η οποία συνοδεύεται από 2 
υπογραφές, σχετικά με προβλήματα κατά τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
φαρμακείων και του ρουμανικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης υγείας, ιδίως τις 
καθυστερήσεις πληρωμών

1. Περίληψη της αναφοράς

Το πλαίσιο του εθνικού συστήματος ασφάλισης υγείας στη Ρουμανία υπάγεται σε φορέα 
(Εθνικός Φορέας Ασφάλισης Υγείας, NHIH) που με τη σειρά του υπάγεται στο Υπουργείο 
Υγείας. Η εν λόγω αρχή είναι αρμόδια για την κατάρτιση των κανόνων εφαρμογής της 
νομοθεσίας, καθώς και για την επιβολή τους, δηλαδή την ανάθεση και την πληρωμή 
υπηρεσιών, αλλά και για τη διαιτησία για την επίλυση διαφορών από διαιτητικό δικαστήριο 
υπό την αιγίδα της. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι αυτή η συσσώρευση ρόλων και οι 
εγγενείς συγκρούσεις συμφερόντων έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση, στο πλαίσιο της 
οποίας φαρμακεία που έχουν συνάψει σύμβαση με τον NHIH βρίσκονται σε μια οικονομικά 
δυσβάστακτη κατάσταση, με μη βιώσιμους συμβατικούς όρους και όρους όσον αφορά τις 
πληρωμές. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλά φαρμακεία έχουν χρεοκοπήσει και χρησιμοποιούν 
ένδικα μέσα για την είσπραξη των εξόδων. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι υπήρξε 
παραβίαση της οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Οκτωβρίου 2011
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Η Επιτροπή έλαβε πανομοιότυπη καταγγελία (η οποία καταχωρίσθηκε στις 16 Ιουνίου 2011)
που εξετάσθηκε πολύ προσεκτικά υπό το φως του δικαίου της ΕΕ. Η Επιτροπή απάντησε
στην καταγγέλλουσα - αναφέρουσα πλέον - στις 5 Αυγούστου 2011. Οι παρατηρήσεις της
Επιτροπής που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι οι ίδιες όπως στην προαναφερθείσα επιστολή.

Η οδηγία 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές μεταφέρθηκε στο ρουμανικό δίκαιο με το έκτακτο διάταγμα αριθ. 119/2007 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εκτελέσεις υποχρεώσεων πληρωμών οι οποίες 
απορρέουν από εμπορικές συμβάσεις που έχουν εγκριθεί με τον νόμο αριθ. 118/2008.

Η επιστροφή, από φορείς ασφάλισης υγείας, των εξόδων για φαρμακευτικά προϊόντα χορηγούμενα 
από φαρμακεία, δεν είναι εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του
Δικαστηρίου, το δίκαιο της ΕΕ δεν στερεί τα κράτη μέλη από τις εξουσίες που έχουν σε ό,τι 
αφορά την οργάνωση των συστημάτων τους κοινωνικής ασφάλισης. Κατά συνέπεια, ελλείψει
εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ, εναπόκειται στη νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους να καθορίσει, 
πρώτα, τους όρους που αφορούν το δικαίωμα ή την υποχρέωση υπαγωγής σε σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης και, δεύτερον, τους όρους με τους οποίους στοιχειοθετείται δικαίωμα λήψης παροχών
(σημεία 21 και 22 της απόφασης του Δικαστηρίου της 28ης Απριλίου 1998, Nicolas Decker κατά 
Ταμείου Ασθενείας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, υπόθεση C-120/95). Επιπλέον, το δίκαιο της
ΕΕ δεν στερεί τα κράτη μέλη από την εξουσία που έχουν να εγκρίνουν, πιο συγκεκριμένα, 
διατάξεις που διέπουν την κατανάλωση φαρμακευτικών προϊόντων, έτσι ώστε να προωθείται 
η οικονομική σταθερότητα των ασφαλιστικών τους συστημάτων στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης και η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας και υγειονομικής περίθαλψης (σημείο 22 
της απόφασης του Δικαστηρίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2008, Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας, υπόθεση C-141/07).

Συνεπώς, η αναφορά αξιολογείται με βάση τις νομικές διατάξεις τις οποίες επικαλείται.

Πιθανή παραβίαση του άρθρου 14 της ΣΛΕΕ:

Στην καταγγελία του, το ρουμανικό Σωματείο Φαρμακοποιών ισχυρίζεται ότι οι όροι εκτέλεσης των
συμβάσεων μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και του ρουμανικού συστήματος ασφάλισης υγείας 
συνιστούν κατάχρηση εξουσίας και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγιή λειτουργία αυτών των 
παρόχων, την ύπαρξή τους στην αγορά και εντέλει την ύπαρξη και συνέχεια της δημόσιας υπηρεσίας
(σημεία 4.1 και 4.2 του υποστηρικτικού εγγράφου). Το ρουμανικό Σωματείο Φαρμακοποιών
θεωρεί ότι αυτοί οι όροι συνιστούν παραβίαση του άρθρου 14 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής "ΣΛΕΕ"). Το ρουμανικό Σωματείο Φαρμακοποιών θεωρεί
επίσης ότι η άρνηση των ρουμανικών ασφαλιστικών οργανισμών να δεχθούν, να λάβουν και να 
καταχωρίσουν τα τιμολόγια και άλλα έγγραφα που πιστοποιούν την ύπαρξη χρεών συνιστά 
παραβίαση του άρθρου 14 της ΣΛΕΕ (σημείο 4.4 του υποστηρικτικού εγγράφου).

Ωστόσο, το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ ορίζει σαφώς ότι οι αρχές και οι οικονομικές και δημοσιονομικές 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού των υπηρεσιών γενικού οικονομικού
ενδιαφέροντος θα πρέπει να καθιερωθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, υπό 
την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών μελών, τηρουμένων των συνθηκών, για την παροχή, 
την ανάθεση και τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών αυτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο δεν έχουν ακόμη εγκρίνει τους κανονισμούς που καθιερώνουν τις εν λόγω αρχές και 
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καθορίζουν τις εν λόγω οικονομικές και δημοσιονομικές προϋποθέσεις, οι οποίες επιτρέπουν την 
εκπλήρωση του σκοπού των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Συνεπώς, όσο οι
αρχές αυτές δεν έχουν καθιερωθεί και οι οικονομικές και δημοσιονομικές προϋποθέσεις δεν
έχουν καθορισθεί σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι όροι εκτέλεσης των συμβάσεων 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και του ρουμανικού συστήματος ασφάλισης υγείας και η 
άρνηση των ρουμανικών ασφαλιστικών οργανισμών να δεχθούν, να λάβουν και να καταχωρίσουν 
τα τιμολόγια και άλλα έγγραφα που πιστοποιούν την ύπαρξη χρεών, δεν μπορούν να συνιστούν 
παραβίαση του άρθρου 14 της ΣΛΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, δεν υπάρχει καμία ένδειξη 
στην καταγγελία ότι οι όροι εκτέλεσης των συμβάσεων μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και του 
ρουμανικού συστήματος ασφάλισης υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να συνιστούν παραβίαση 
της απόφασης της Επιτροπής 2005/842/ΕΚ, της 28ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό 
μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες 
επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, 
ή της οδηγίας της Επιτροπής 2006/111/ΕΚ, της 16ης Νοεμβρίου 2006, για τη διαφάνεια των 
χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων 
καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων.

Πιθανή παραβίαση του άρθρου 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Στην καταγγελία του, το ρουμανικό Σωματείο Φαρμακοποιών επισημαίνει ότι κοινή πρακτική των
ασφαλιστικών οργανισμών προκειμένου να κρύβουν την ύπαρξη καθυστερήσεων πληρωμών είναι 
να μην πληρώνουν τα ποσά στο ακέραιο, αλλά μόνον εν μέρει, και δημοσίως να δηλώνουν ότι 
έχουν γίνει οι πληρωμές για τα πρόσφατα χρέη (σημείο 4.3 του υποστηρικτικού εγγράφου). Το
ρουμανικό Σωματείο Φαρμακοποιών διατείνεται ότι η πρακτική αυτή συνιστά παραβίαση του 
άρθρου 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επιτροπή διαφωνεί με αυτή τη θέση. Το άρθρο 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
αναφέρει εν ολίγοις ότι οι αρμοδιότητες που δεν απονέμονται στην Ένωση με τις Συνθήκες 
παραμένουν στα κράτη μέλη και υποχρεώνει την Ένωση να σέβεται, μεταξύ άλλων, την ισότητα 
των κρατών μελών ενώπιον των Συνθηκών, καθώς και την εθνική τους ταυτότητα, κ.λπ. Το άρθρο 4 
ορίζει επίσης ότι: "Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η Ευρώπη και τα κράτη μέλη
εκπληρώνουν τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας 
συνεργασίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της
αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την 
πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης."

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στην καταγγελία το οποίο να δικαιολογεί γιατί η πρακτική των 
καθυστερημένων και/ή μερικών πληρωμών συνιστά παραβίαση του άρθρου 4 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιθανή παραβίαση της οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές:
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Η Επιτροπή εξέτασε επίσης εάν οι μακρές περίοδοι πληρωμών από οργανισμούς ασφάλισης υγείας 
για την επιστροφή των εξόδων για φαρμακευτικά προϊόντα χορηγούμενα από φαρμακεία μπορεί να 
συνιστά παραβίαση της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 29ης Ιουνίου 2000, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές (σημεία 4.3 και 4.6 του υποστηρικτικού εγγράφου). Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται σε
όλες τις πληρωμές που έχουν χαρακτήρα αμοιβής στα πλαίσια εμπορικών συναλλαγών (άρθρο 1). 
Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, ως "εμπορική συναλλαγή" ορίζεται "κάθε συναλλαγή 
μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, η οποία οδηγεί στην 
παράδοση αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής".

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιστροφή εξόδων από οργανισμούς ασφάλισης υγείας για φαρμακευτικά
προϊόντα που χορηγούνται από φαρμακεία δεν συνιστά εμπορική συναλλαγή, όπως αυτή ορίζεται 
στην οδηγία 2000/35/ΕΚ, διότι η επιστροφή εξόδων δεν είναι συναλλαγή που οδηγεί στην παράδοση 
αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής. Πράγματι, η επιστροφή εξόδων είναι η συνέπεια
της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής. Με άλλα λόγια, η επιστροφή
εξόδων είναι ένα δικαίωμα που παρέχεται είτε ύστερα από μια εμπορική συναλλαγή όπως ορίζεται 
από την οδηγία 2000/35/ΕΚ είτε από οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή θεσπίζεται στο εθνικό δίκαιο. 
Κατά συνέπεια, η συνέπεια μιας επιστροφής εξόδων η οποία ορίζεται αργότερα στο εθνικό δίκαιο δεν 
υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2000/35/ΕΚ.

Συνεπώς, το γεγονός ότι οι ρουμανικοί νόμοι για το εθνικό σύστημα ασφάλισης υγείας μπορεί να
μην ορίζουν καμία δυνατότητα προσφυγής των οικονομικών παραγόντων, και ειδικότερα των 
φαρμακείων, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών από το NHIH, και καμία δυνατότητα 
προστίμων ή τόκων για τις καθυστερήσεις αυτές, αποτελεί και πάλι ζήτημα που δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/35/ΕΚ.

Πιθανή εφαρμογή του άρθρου 17 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:

Το ρουμανικό Σωματείο Φαρμακοποιών ισχυρίζεται ότι, στην περίπτωση παραβίασης ορισμένων 
διατάξεων της σύμβασης πλαισίου από τα φαρμακεία, ένα ορισμένο ποσό από τη συνολική αξία των 
χορηγηθέντων φαρμάκων παρακρατείται ως κύρωση, ποσό το οποίο μπορεί να ανέρχεται έως και 
στο 16% της αξίας των χορηγηθέντων φαρμάκων. Σύμφωνα με το ρουμανικό Σωματείο 
Φαρμακοποιών, τούτο συνιστά παραβίαση του άρθρου 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει τα ακόλουθα: "Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι
κύριος των νομίμως κτηθέντων αγαθών του, να τα χρησιμοποιεί, να τα διαθέτει και να τα
κληροδοτεί. Κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνον για λόγους δημόσιας
ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και έναντι
δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών μπορεί να
υπόκειται σε περιορισμούς από το νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συμφέρον."

Όμως, η Επιτροπή θυμίζει στο ρουμανικό Σωματείο Φαρμακοποιών το άρθρο 51, παράγραφος  
1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι οι
"διατάξεις του παρόντος Χάρτη απευθύνονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη 
μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω σέβονται τα 
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δικαιώματα, τηρούν τις αρχές και προάγουν την εφαρμογή τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως της απονέμονται 
από τις Συνθήκες."

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιστροφή εξόδων από οργανισμούς ασφάλισης υγείας για φαρμακευτικά
προϊόντα που χορηγούνται από φαρμακεία και η εφαρμογή των άλλων διατάξεων της σύμβασης
πλαισίου, στις οποίες αναφέρεται η καταγγέλλουσα, δεν συνιστούν μέτρα που "εφαρμόζουν το δίκαιο 
της Ένωσης", όπως ορίζει το άρθρο 51, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύμβαση πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων τις οποίες
περιέχει) υπεγράφη και έγινε αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέρη και συνεπακόλουθα εγκρίθηκε 
με κυβερνητική απόφαση. Η σύμβαση πλαίσιο αποτελεί την εφαρμογή του νόμου αριθ. 95/2006 
για τη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης, Τίτλος VIII, που δεν εφαρμόζει το δίκαιο της 
Ένωσης.

Πιθανή παραβίαση του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:

Το ρουμανικό Σωματείο Φαρμακοποιών επισημαίνει ότι, παρόλο που ο νόμος αριθ. 95/2006 για
τη μεταρρύθμιση της υγείας καθορίζει την εφαρμογή ενός συστήματος διαιτησίας για τη ρύθμιση 
δυνητικών διαφορών μεταξύ παρόχων και εταιρειών ασφάλισης υγείας, το σύστημα αυτό δεν έχει 
υλοποιηθεί από το NHIH σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς 
αμερόληπτους διαιτητές και υπό τον έλεγχο του NHIH. Το ρουμανικό Σωματείο Φαρμακοποιών
συμπεραίνει ότι το NHIH παραβιάζει το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του τρόπου που έχει οργανώσει και πραγματοποιεί τη λειτουργία της 
Επιτροπής Διαιτησίας, διότι δεν διασφαλίζει ούτε την ανεξαρτησία ούτε την αμεροληψία του 
Διαιτητικού Δικαστηρίου (σημείο 4.7 του υποστηρικτικού εγγράφου).

Επιπλέον, το ρουμανικό Σωματείο Φαρμακοποιών αναφέρει ότι οι καταγγέλλοντες φαρμακοποιοί, 
όταν ανέλαβαν νομική δράση κατά των οργανισμών ασφάλισης υγείας για να προστατεύσουν τα 
δικαιώματά τους, οι τελευταίοι ανέστειλαν τις συμβάσεις τους. Σύμφωνα με το ρουμανικό Σωματείο
Φαρμακοποιών, η πρακτική αυτή που συνίσταται στην τιμωρία κάθε απόπειρας για τη διεκδίκηση
δικαιωμάτων στα δικαστήρια, και η οποία ακολουθείται από τους οργανισμούς ασφάλισης, δεν 
χρησιμοποιείται μόνον όταν προβάλλεται η αξίωση για πρόστιμα ή τέλη καθυστέρησης, αλλά σε 
όλες τις νομικές διαφορές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση συμβάσεων ιατροφαρμακευτικού 
εξοπλισμού. Το ρουμανικό Σωματείο Φαρμακοποιών αναφέρει ότι, με την πάγια αυτή στάση,  
οι οργανισμοί ασφάλισης επιχειρούν να αποθαρρύνουν οιεσδήποτε αξιώσεις, κάτι το οποίο 
θεωρούν ότι παρακωλύει την ελεύθερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και συνιστά παραβίαση 
του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σημείο 4.8 
του υποστηρικτικού εγγράφου).

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
"Κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που
διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, έχει δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον 
δικαστηρίου, τηρουμένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Κάθε
πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικασθεί η υπόθεσή του δίκαια, δημόσια και εντός εύλογης 
προθεσμίας, από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγουμένως συσταθεί 
νομίμως. Κάθε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να συμβουλεύεται δικηγόρο και να του αναθέτει 
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την υπεράσπιση και εκπροσώπησή του. Σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, παρέχεται
δικαστική αρωγή, εφόσον η αρωγή αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη."

Πρώτον, κανένα από τα στοιχεία που εκτίθενται στην καταγγελία δεν δείχνει ότι η "έλλειψη ταχέος
και αμερόληπτου μηχανισμού για την ταχεία διευθέτηση δυνητικών διαφορών (σημείο 4.7 του 
υποστηρικτικού εγγράφου) και η "τιμωρία των φαρμακείων για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
τους στα δικαστήρια" (σημείο 4.8 του υποστηρικτικού εγγράφου) δεν παραβιάζει δικαίωμα και 
ελευθερία που κατοχυρώνονται από το δίκαιο της Ένωσης. Δεύτερον, η Επιτροπή θεωρεί, όπως
προαναφέρθηκε, ότι η επιστροφή εξόδων από οργανισμούς ασφάλισης υγείας για φαρμακευτικά
προϊόντα που χορηγούνται από φαρμακεία και η εφαρμογή των άλλων διατάξεων της σύμβασης
πλαισίου, στις οποίες αναφέρεται η καταγγέλλουσα, δεν συνιστούν μέτρα που "εφαρμόζουν το δίκαιο 
της Ένωσης", όπως ορίζει το άρθρο 51, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αναφορά επιβεβαιώνει την ανάλυση της Επιτροπής ότι, παρά την εφαρμογή της οδηγίας 
2000/35/ΕΚ, υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία ότι η καθυστέρηση πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές εξακολουθεί να αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα εντός της ΕΕ (μεταξύ άλλων και 
στη Ρουμανία) και ότι η οικονομική κρίση επιδεινώνει την κατάσταση.

Ωστόσο, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η επιστροφή εξόδων από οργανισμούς ασφάλισης υγείας
για φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται από φαρμακεία δεν είναι εναρμονισμένη σε επίπεδο 
ΕΕ. Συνεπώς, οι αρμοδιότητες αυτές παραμένουν στα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή προτείνει στην αναφέρουσα να ζητήσει επανόρθωση στα εθνικά δικαστήρια. 


