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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0695/2011 dėl vaistinių ir Rumunijos sveikatos draudimo institucijos 
sutartinių santykių, ypač dėl mokėjimų vėlavimo, kurią pateikė Rumunijos pilietė 
Elena Clara Popescu Rumunijos vaistininkų kolegijos vardu, su 2 parašais

1. Peticijos santrauka

Nacionalinės Rumunijos sveikatos draudimo sistemos (Nacionalinių sveikatos draudimo 
rūmų, NHIH) valdymas yra Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencija. Šiai institucijai 
pavesta parengti teisės aktų taikymo taisykles, taip pat jas įgyvendinti, t. y. sudaryti sutartis ir 
mokėti už paslaugas, taip pat spręsti ginčus pasitelkiant jos globojamą arbitražo teismą. 
Peticijos pateikėjai teigia, kad dėl daugybės funkcijų ir būdingų interesų konfliktų sutartis su 
NHIH sudariusioms vaistinėms taikomos netvarios sutarčių ir mokėjimo sąlygos. Dėl to 
daugelis vaistinių bankrutavo ir ieško būdų, kaip susigrąžinti išlaidas. Peticijos pateikėjai 
teigia, kad pažeista Direktyva 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose 
sandoriuose. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Komisija gavo tokį patį skundą (užregistruotas 2011 m. birželio 16 d.), kuris buvo labai 
atidžiai išnagrinėtas atsižvelgiant į ES teisę. 2011 m. rugpjūčio 5 d. Komisija pateikė 
atsakymą skundo pateikėjui, kuris dabar yra peticijos pateikėjas. Toliau pateikiamos 
Komisijos pastabos yra tokios pat kaip ir pirmiau minėtame atsakyme.

Direktyva 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose buvo 
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perkelta į Rumunijos teisę priimant skubų potvarkį Nr. 119/2007 dėl kovos su pavėluotu 
mokėjimo įsipareigojimų, atsirandančių dėl komercinių sutarčių, vykdymu, kuris buvo 
patvirtintas įstatymu Nr. 118/2008.

Sveikatos draudimo įstaigų išlaidų apmokėjimo vaistinėms už paruoštus ir išduotus vaistus 
tvarka nėra suderinta ES lygmeniu. Atsižvelgiant į nusistovėjusią Teisingumo Teismo 
praktiką galima teigti, kad ES teisė nedaro įtakos valstybių narių kompetencijai tvarkyti savo 
socialinės apsaugos sistemas. Todėl nesant suderinimo ES lygmeniu kiekvienos valstybės 
narės teisės aktuose nustatoma, pirma, teisės arba pareigos priklausyti socialinės apsaugos 
sistemai sąlygos ir, antra, sąlygos, suteikiančios teisę į tokią išmoką (1998 m. balandžio 28 d. 
Teisingumo Teismo sprendimo Nicolas Decker prieš Caisse de maladie des employés privés, 
C-120/95, 21 ir 22 punktai). Be to, ES teisė nedaro įtakos valstybių narių kompetencijai visų 
pirma įtvirtinti nuostatas, skirtas reglamentuoti vaistų vartojimą siekiant užtikrinti jų sveikatos 
priežiūros draudimo sistemų finansinę pusiausvyrą bei organizuoti ir teikti sveikatos 
paslaugas ir sveikatos priežiūrą (2008 m. rugsėjo 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo 
Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką, C-141/07, 22 punktas). 

Todėl peticija vertinama remiantis joje nurodytais teisiniais pagrindais.

Tariamas SESV 14 straipsnio pažeidimas

Savo skunde Rumunijos vaistininkų kolegija teigia, kad sutarčių tarp paslaugų teikėjų ir 
Rumunijos sveikatos priežiūros draudimo sistemos vykdymo būdai sudaro sąlygas 
piktnaudžiauti ir galėtų turėti neigiamą poveikį įprastai šių teikėjų veiklai, jų egzistavimui 
rinkoje ir galiausiai viešosios paslaugos teikimui ir tęstinumui (priedo 4.1 ir 4.2 dalys).
Rumunijos vaistininkų kolegija mano, kad šie būdai pažeidžia Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – SESV) 14 straipsnį. Rumunijos vaistininkų kolegija taip pat mano, kad 
Rumunijos draudimo įstaigos, atsisakydamos patvirtinti, gauti ir registruoti sąskaitas faktūras
ir kitus dokumentus, kuriais patvirtinamas skolų buvimo faktas, pažeidžia SESV 14 straipsnį 
(priedo 4.4 punktas).

Tačiau SESV 14 straipsnyje aiškiai nustatyta, kad principus ir finansines sąlygas, leidžiančias 
teikti bendrus ekonominius interesus tenkinančias paslaugas, kurios leistų joms atlikti savo 
užduotis, nustato Europos Parlamentas ir Taryba nepažeidžiant valstybių narių kompetencijos, 
laikantis Sutarčių, teikti, pavesti teikti ir finansuoti tokias paslaugas. Europos Parlamentas ir 
Taryba dar nepriėmė reglamentų, kuriuose būtų nustatyti principai ir ekonominės bei 
finansinės sąlygos, kuriomis būtų galima teikiant bendrus ekonominius interesus tenkinančias 
paslaugas atlikti jų užduotis. Todėl, kol šie principai ir ekonominės bei finansinės sąlygos 
nėra nustatyti ES lygmeniu, Komisija mano, kad sutarčių tarp paslaugų teikėjų ir Rumunijos 
sveikatos draudimo sistemos vykdymo būdai ir Rumunijos draudimo įstaigų atsisakymas 
patvirtinti, gauti ir registruoti sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus, kuriais patvirtinamas 
skolų buvimo faktas, negali pažeisti SESV 14 straipsnio.

Dėl bendrus ekonominius interesus tenkinančių paslaugų pažymėtina, kad skunde nėra 
užsimenama apie tai, kad sutarčių tarp paslaugų teikėjų ir Rumunijos sveikatos draudimo 
sistemos vykdymo būdai galėtų pažeisti 2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimą 
2005/842/EB dėl EB sutarties 86 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai 
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kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms patikėta 
teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, arba 2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos 
direktyvą 2006/111/EB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių 
skaidrumo ir dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse.

Tariamas Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio pažeidimas

Savo skunde Rumunijos vaistininkų kolegija nurodo, kad draudimo įstaigose paplitusia 
praktika nuslėpti vėluojančius mokėjimus siekiama sumokėti ne visas sumas, bet tik jų dalį ir 
viešai paskelbiama, kad buvo sumokėtos vėliausios skolos (priedo 4.3 dalis). Rumunijos 
vaistininkų kolegija siūlo pripažinti, kad ši praktika pažeidžia Europos Sąjungos sutarties 4 
straipsnį.

Komisija nesutinka su šiuo požiūriu. Apibendrinant, Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnyje 
nustatyta, kad sritys, kurios pagal Sutartis nepriskiriamos Sąjungos kompetencijai, priklauso 
valstybių narių kompetencijai ir kad Sąjunga turi pareigą gerbti, inter alia, valstybių narių 
lygybę prieš Sutartis bei nacionalinį jų savitumą ir kt. 4 straipsnyje taip pat nustatyta, kad 
„vadovaudamosi lojalaus bendradarbiavimo principu, Sąjunga ir valstybės narės gerbia 
viena kitą ir viena kitai padeda vykdydamos iš Sutarčių kylančias užduotis. Kad užtikrintų 
pagal Sutartis ar Sąjungos institucijų aktus atsirandančių pareigų vykdymą, valstybės narės imasi 
bet kurių reikiamų bendrų ar specialių priemonių. Valstybės narės padeda Sąjungai įgyvendinti jos 
užduotis ir nesiima jokių priemonių, kurios gali trukdyti siekti Sąjungos tikslų.“

Skunde nėra jokio teiginio, kuriame būtų pagrįstai nurodoma, dėl kokių priežasčių pavėluotas 
ir (arba) dalinis mokėjimas pažeistų Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnį.

Tariamas Direktyvos 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose 
sandoriuose pažeidimas

Komisija taip pat išnagrinėjo, ar ilgi mokėjimo terminai, per kuriuos sveikatos draudimo 
įstaigos turi apmokėti vaistinių paruoštų ir išduotų vaistų išlaidas, galėtų pažeisti 2000 m. 
birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu 
mokėjimu komerciniuose sandoriuose (priedo 4.3 ir 4.6 punktai). Ši direktyva taikoma 
visiems mokėjimams, kuriais atlyginama už komercinius sandorius (1 straipsnis). Pagal 2 
straipsnio 1 dalį komerciniai sandoriai apibrėžiami kaip „sandoriai tarp įmonių arba įmonių 
ir valstybės institucijų, kurių pagrindu už atlygį turi būti perduotos prekės ar suteiktos 
paslaugos“.

Komisija mano, kad sveikatos draudimo įstaigų apmokamos vaistinių paruoštų ir išduotų 
vaistų išlaidos nėra komercinis sandoris, kaip apibrėžta Direktyvoje 2000/35/EB, nes išlaidų 
apmokėjimas nėra sandoris, dėl kurio už atlygį perduodamos prekės arba suteikiamos 
paslaugos. Tiesą sakant, išlaidų apmokėjimas yra prekių perdavimo arba paslaugų suteikimo 
už atlygį padarinys. Kitais žodžiais tariant, išlaidų apmokėjimas yra teisė, kuri suteikiama 
sudarius komercinį sandorį, kaip apibrėžta Direktyvoje 2000/35/EB, arba bet kurį kitą 
sandorį, kuris nustatytas nacionalinėje teisėje. Todėl išlaidų apmokėjimo, kuris vėliau 
nustatomas nacionalinėje teisėje, padariniams Direktyvos 2000/35/EB nuostatos netaikomos.
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Taigi faktas, kad Rumunijos įstatymuose, reglamentuojančiuose nacionalinę sveikatos 
draudimo sistemą, gali būti nenustatyta jokių galimybių ūkinės veiklos vykdytojams, ypač 
vaistinėms, kreiptis su skundu, kai NHIH vėluoja apmokėti išlaidas, taip pat dėl baudų arba 
palūkanų, atsirandančių dėl šių vėlavimų, taip pat yra aplinkybė, kuri nepatenka į Direktyvos 
2000/35/EB taikymo sritį.

Tariamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio pažeidimas

Rumunijos vaistininkų kolegija teigia, kad vaistinėms pažeidus tam tikras bendrojo susitarimo 
nuostatas tam tikra bendros vaistų paruošimo ir išdavimo vertės suma yra sulaikoma kaip 
sankcija, ši suma gali siekti iki 16 proc. paruoštų ir išduotų vaistų vertės. Rumunijos 
vaistininkų kolegijos nuomone, tai pažeistų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 
straipsnį, kuriame nustatyta, kad: „Kiekvienas turi teisę valdyti teisėtai įgytą nuosavybę, ja 
naudotis, disponuoti ir palikti paveldėtojams. Nuosavybė negali būti atimta, išskyrus atvejus, 
kai tai yra būtina visuomenės poreikiams ir tik įstatymo nustatytais atvejais bei sąlygomis laiku 
ir teisingai už ją atlyginant. Nuosavybės naudojimą gali reglamentuoti įstatymai, kiek tai 
būtina atsižvelgiant į bendruosius interesus.“

Vis dėlto Komisija primena Rumunijos vaistininkų kolegijai Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyta, kad „šios Chartijos nuostatos skirtos 
Sąjungos institucijoms, įstaigoms, biurams ir agentūroms, tinkamai atsižvelgiant į 
subsidiarumo principą, bei valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos 
teisę. Todėl jos turi gerbti teises, laikytis principų ir juos taikyti pagal turimus atitinkamus 
įgaliojimus, nepažeisdami Sąjungos įgaliojimų, suteiktų jai Sutartimis, ribų.“

Komisija mano, kad sveikatos draudimo įstaigų apmokamos vaistinių paruoštų ir išduotų 
vaistų išlaidos ir kitos bendrojo susitarimo nuostatos, kurias nurodo skundo pateikėjas, nėra 
laikomos „Sąjungos teisę įgyvendinančiomis priemonėmis“, kaip nurodyta Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalyje. Bendrąjį susitarimą (įskaitant jame 
nustatytas sankcijas) pasirašė ir patvirtino susitariančiosios šalys ir vėliau šis susitarimas 
patvirtintas vyriausybės sprendimu. Bendruoju susitarimu įgyvendinama Sveikatos priežiūros 
reformos įstatymo Nr. 95/2006 VIII antraštinė dalis, kuria nėra įgyvendinama Sąjungos teisė.

Tariamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio pažeidimas

Rumunijos vaistininkų kolegija pažymi, kad nors Sveikatos reformos įstatyme Nr. 95/2006 
nustatyta arbitražo sistemos, skirtos galimiems ginčams tarp tiekėjų ir sveikatos draudimo 
įmonių spręsti, įgyvendinimo tvarka, NHIH šios sistemos neįgyvendino pagal teisės nuostatas 
ir toliau veikia be nešališkų arbitrų ir ją kontroliuoja NHIH. Rumunijos vaistininkų kolegija 
daro išvadą, kad NHIH pažeidžia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį 
atsižvelgiant į tai, kaip ji tvarkė ir užtikrino Arbitražo komisijos veiklą, nes neužtikrinamas 
nei Arbitražo teismo nepriklausomumas, nei jo nešališkumas (priedo 4.7 dalis).

Be to, Rumunijos vaistininkų kolegija nurodo, kad sveikatos draudimo įstaigos nutraukdavo 
sutartis su vaistininkais, kurie, siekdami apginti savo teises, pareikšdavo ieškinį šioms 
įstaigoms. Rumunijos vaistininkų kolegijos nuomone, draudimo įstaigos šią praktiką bausti 
bet kokį bandymą ginti teises teisme naudoja ne tik kai reikalaujama skirti baudas arba 
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sumokėti pavėluotus mokėjimus, bet ir visais atvejais, kai kyla ginčai dėl medicinos paslaugų 
teikimo ir vaistų tiekimo sutarčių vykdymo. Rumunijos vaistininkų kolegija teigia, kad nuolat 
taip elgdamosi draudimo įstaigos bando atgrasinti nuo bet kokių bandymų ginti teises, o tai 
užkirstų kelią laisvai kreiptis į teismą ir pažeistų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
47 straipsnį (priedo 4.8 punktas).

Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį „Kiekvienas asmuo, kurio 
teisės ir laisvės, garantuojamos Sąjungos teisės, yra pažeistos, turi teisę į veiksmingą jų 
gynybą teisme šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis. Kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo 
bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką viešai ir teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas 
nepriklausomas ir nešališkas teismas. Kiekvienas asmuo turi turėti galimybę gauti teisinę 
pagalbą, būti ginamas ir atstovaujamas. Asmenys, neturintys pakankamai lėšų, turi gauti 
nemokamą teisinę pagalbą, jei tai reikalinga užtikrinti teisę į veiksmingą teisingumą.“ 

Pirma, nė viename skunde pateiktame teiginyje nėra nurodoma, kad „greito ir nešališko 
mechanizmo galimiems ginčams skubiai spręsti nebuvimas“ (priedo 4.7 dalis) ir „vaistinių 
baudimas už tai, kad jos gina savo teises teismuose“ (priedo 4.8 dalis) pažeidžia Sąjungos 
teisėje užtikrinamą teisę ir laisvę. Antra, Komisija mano, kad sveikatos draudimo įstaigų 
apmokamos vaistinių paruoštų ir išduotų vaistų išlaidos ir kitos bendrojo susitarimo nuostatos, 
kurias nurodo skundo pateikėjas, nėra laikomos „Sąjungos teisę įgyvendinančiomis 
priemonėmis“, kaip nurodyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 
dalyje.

Šia peticija patvirtinami Komisijos ištirti faktai, kad nepaisant Direktyvos 2000/35/EB 
įgyvendinimo yra visiškai akivaizdu, jog mokėjimų vėlavimas komerciniuose sandoriuose vis 
dar yra bendra problema ES (taip pat ir Rumunijoje) ir kad ekonomikos krizė šią padėtį dar 
labiau apsunkina.

Tačiau Komisija patvirtina, kad sveikatos draudimo įstaigų išlaidų apmokėjimo vaistinėms už 
paruoštus ir išduotus vaistus tvarka nėra suderinta ES lygmeniu. Todėl tai ir toliau yra valstybės 
narės kompetencija.  

Komisija siūlo peticijos pateikėjui siekti savo teises apginti nacionaliniuose teismuose.“


