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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0695/2011, ko Rumānijas farmaceitu kolēģijas vārdā iesniedza 
Rumānijas valstspiederīgā Elena Clara Popescu un kam pievienoti divi paraksti, 
par problēmām līgumattiecībās starp aptiekām un Rumānijas sociālās veselības 
apdrošināšanas iestādi, it īpaši attiecībā uz kavētiem maksājumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Par Rumānijas valsts veselības apdrošināšanas sistēmu atbild Veselības ministrijai pakļauta 
iestāde (Valsts veselības apdrošināšanas iestāde, VVAI). Šī iestāde ir atbildīga par noteikumu 
izstrādi tiesību aktu piemērošanai un īstenošanai, piemēram, līgumu slēgšanas un maksājumu 
pakalpojumu jomā, kā arī nodrošina aizstāvību strīdu izšķiršanā šķīrējtiesā. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka šāda pienākumu apvienošana un interešu konflikti ir radījuši situāciju, 
kurā aptiekas, kas noslēgušas līgumu ar VVAI, atrodas ekonomiski neizdevīgā stāvoklī ar 
tādiem līguma un maksājumu noteikumiem, kuri nav ilgtspējīgi. Tā rezultātā daudzas aptiekas 
ir bankrotējušas un iesniegušas prasību, lai atgūtu zaudējumus. Lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvo, ka ir pārkāpta Direktīva 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēršanu 
komercdarījumos. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 25. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Komisija saņēma identisku sūdzību (reģistrēta 2011. gada 16. jūnijā), kas tika rūpīgi izvērtēta, 
ņemot vērā ES tiesību aktus. Komisija atbildēja sūdzības iesniedzējai — pašreiz lūgumraksta 
iesniedzējai — 2011. gada 5. augustā. Komisijas komentāri, kas sniegti turpinājumā, ir tādi 
paši kā iepriekšminētajā vēstulē.



PE478.600v01-00 2/5 CM\887651LV.doc

LV

Direktīva 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos tika transponēta 
Rumānijas tiesību aktos ar Ārkārtas rīkojumu Nr. 119/2007 par maksājumu saistību, kas izriet 
no komerciāliem līgumiem, izpildes kavējumu novēršanu, ko apstiprināja ar Likumu 
Nr. 118/2008.

Izdevumu atlīdzināšana, ko veic veselības apdrošināšanas iestādes par farmācijas produktiem, 
kas izsniegti aptiekās, nav saskaņota ES līmenī. Saskaņā ar Eiropas Tiesas pastāvīgo 
judikatūru ES tiesību akti neietekmē dalībvalstu pilnvaras organizēt savas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas. Tā kā šī joma nav saskaņota ES līmenī, katras dalībvalsts pienākums ir 
noteikt, pirmkārt, nosacījumus attiecībā uz tiesībām vai pienākumu būt apdrošinātam sociālā 
nodrošinājuma sistēmā un, otrkārt, nosacījumus attiecībā uz tiesībām uz pabalstiem (Eiropas Tiesas 
1998. gada 28. aprīļa spriedums lietā C-120/95 Nicolas Decker pret Caisse de maladie des 
employés privés 21. un 22. punkts). Turklāt ES tiesību akti neietekmē dalībvalstu pilnvaras 
pieņemt noteikumus, tostarp, kas paredzēti, lai reglamentētu farmācijas produktu patēriņu 
nolūkā veicināt valstu veselības aprūpes apdrošināšanas sistēmu finanšu stabilitāti, un 
organizēt un sniegt veselības aprūpes pakalpojumus un medicīnisko aprūpi (Eiropas Tiesas 
2008. gada 11. septembra spriedums lietā C-141/07 Komisija pret Vācijas Federatīvo Republiku, 
22. punkts). 

Tāpēc lūgumraksts ir izvērtēts, pamatojoties uz juridisko pamatu, uz ko tas attiecas.

Iespējams LESD 14. panta pārkāpums:

Savā sūdzībā Rumānijas farmaceitu kolēģija apgalvo, ka kārtība, kādā izpildāmi līgumi, kas noslēgti 
starp pakalpojumu sniedzējiem un Rumānijas apdrošināšanas veselības aprūpes sistēmu, ir 
ļaunprātīga varas izmantošana un var ietekmēt veselīgu šo pakalpojumu sniedzēju darbību, to 
atrašanos tirgū un visbeidzot — sabiedrisko pakalpojumu esamību un nepārtrauktību 
(pavaddokumenta 4.1. un 4.2. punkts). Rumānijas farmaceitu kolēģija uzskata, ka šī kārtība ir 
pretrunā Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk „LESD”) 14. pantam. Rumānijas 
farmaceitu kolēģija arī uzskata, ka Rumānijas apdrošināšanas iestāžu atteikšanās pieņemt, 
saņemt un reģistrēt rēķinus un citus dokumentus, kuri apliecina parādu esamību, ir LESD 
14. panta pārkāpums (pavaddokumenta 4.4. punkts).

Tomēr LESD 14. pantā ir skaidri norādīts, ka principus un ekonomikas un finanšu nosacījumus, 
kas ļauj pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi īstenot to uzdevumus, noteiks 
Eiropas Parlaments un Padome, neskarot dalībvalstu kompetenci atbilstīgi Līgumiem sniegt un 
finansēt šos pakalpojumus, kā arī panākt šo pakalpojumu izpildi. Eiropas Parlaments un Padome 
vēl nav pieņēmuši regulas, ar ko nosaka principus un ekonomikas un finanšu nosacījumus, kas ļauj 
pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi īstenot to uzdevumus. Tāpēc, kamēr šie 
principi un ekonomikas un finanšu nosacījumi nav noteikti ES līmenī, Komisija uzskata, ka 
kārtība, kādā izpildāmi līgumi starp pakalpojumu sniedzējiem un Rumānijas apdrošināšanas 
veselības aprūpes sistēmu, un Rumānijas apdrošināšanas iestāžu atteikšanās pieņemt, saņemt un 
reģistrēt rēķinus un citus dokumentus, kas apliecina parādu esamību, nevar būt pretrunā LESD 
14. pantam.

Attiecībā uz pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sūdzībā nav norādes par to, 
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ka kārtība, kādā izpildāmi līgumi starp pakalpojumu sniedzējiem un Rumānijas apdrošināšanas 
veselības aprūpes sistēmu, būtu pretrunā Komisijas 2005. gada 28. novembra Lēmumam 
2005/842/EK par EK Līguma 86. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz 
kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts 
sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, vai Komisijas 2006. gada 
16. novembra Direktīvai 2006/111/EK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo 
attiecību pārredzamību, kā arī par dažu uzņēmumu finanšu pārredzamību.

Iespējams Līguma par Eiropas Savienību 4. panta pārkāpums:

Savā sūdzībā Rumānijas farmaceitu kolēģija norāda, ka ierasta apdrošināšanas iestāžu prakse, lai 
slēptu maksājumu kavējumu esamību, ir nemaksāt summu pilnībā, bet tikai daļēji, un publiski 
paziņot, ka maksājumi par pēdējiem parādiem ir veikti (pavaddokumenta 4.3. punkts). Rumānijas 
farmaceitu kolēģija uzskata, ka šī prakse ir pretrunā Līguma par Eiropas Savienību 4. pantam.

Komisija nepiekrīt šai nostājai. Līguma par Eiropas Savienību 4. pantā norādīts, īsumā, ka 
kompetence, kas Līgumos nav piešķirta Savienībai, paliek dalībvalstīm, un Savienība respektē 
inter alia dalībvalstu vienlīdzību saistībā ar Līgumiem, kā arī to nacionālo identitāti. 4. pantā arī 
teikts, ka „saskaņā ar lojālas sadarbības principu Savienība un dalībvalstis ar patiesu savstarpējo 
cieņu palīdz cita citai veikt uzdevumus, ko nosaka Līgumos. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
vispārējos un īpašos pasākumus, lai nodrošinātu to pienākumu izpildi, kas izriet no Līgumiem vai 
no Savienības iestāžu aktiem. Dalībvalstis sekmē Savienības uzdevumu izpildi un atturas no 
jebkādiem pasākumiem, kuri varētu apdraudēt Savienības mērķu sasniegšanu.”

Sūdzībā nav neviena elementa, kas pamato, kāpēc nokavētu un/vai daļēji veiktu maksājumu 
prakse būtu pretrunā Līguma par Eiropas Savienību 4. pantam.

Iespējams Direktīvas 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos 
pārkāpums:

Komisija arī pārbaudīja to, vai ilgi maksājuma periodi, kas veselības apdrošināšanas iestādēm 
nepieciešami, lai atlīdzinātu izdevumus par farmācijas produktiem, kas izsniegti aptiekās, varētu būt 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvas 2000/35/EK par maksājumu 
kavējumu novēršanu komercdarījumos pārkāpums (pavaddokumenta 4.3. punkts un 4.6. punkts). 
Šo direktīvu piemēro visiem maksājumiem, kas veikti kā atlīdzība komercdarījumos (1. pants). 
Saskaņā ar 2. panta 1. punktu komercdarījumi ir definēti kā „darījumi starp uzņēmumiem vai starp 
uzņēmumiem un valsts iestādēm, kuri izraisa preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu par 
atlīdzību”.

Komisija uzskata, ka izdevumu atlīdzināšana, ko veic veselības apdrošināšanas iestādes par farmācijas 
produktiem, kas izsniegti aptiekās, nav komercdarījums Direktīvas 2000/35/EK izpratnē, jo izdevumu 
atlīdzināšana nav darījums, kas izraisa preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. 
Patiešām atlīdzība ir preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas rezultāts. Citiem vārdiem 
sakot, atlīdzība ir tiesības, kuras piešķir pēc veikta komercdarījuma, kā noteikts Direktīvā 2000/35/EK, 
vai jebkāda cita darījuma, kas noteikts valsts tiesību aktos. Tāpēc attiecībā uz atlīdzības rezultātu, kas ir 
vēlāk noteikts valsts tiesību aktos, nepiemēro Direktīvas 2000/35/EK noteikumus.
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Tāpēc tas, ka Rumānijas tiesību akti attiecībā uz valsts veselības apdrošināšanas sistēmu varētu 
neparedzēt iespēju iesniegt sūdzību par ekonomikas subjektiem, īpaši aptiekām, gadījumā, ja tiek 
kavēta atlīdzības izmaksa no VVAI, un soda naudām vai procentu likmēm par šādiem kavējumiem, 
arī ir jautājums, kas neietilpst Direktīvas 2000/35/EK darbības jomā.

Iespējams Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. panta pārkāpums:

Rumānijas farmaceitu kolēģija norāda, ka gadījumā, ja aptiekas pārkāpj atsevišķus pamatlīguma 
noteikumus, noteikta summa no izsniegto zāļu vērtības tiek ieturēta kā sankcija, un šī summa var 
veidot līdz pat 16 % no izsniegto zāļu vērtības. Saskaņā ar Rumānijas farmaceitu kolēģijas 
teikto tas ir Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. panta pārkāpums, kurā noteikts sekojošais:
„Ikvienai personai ir tiesības uz īpašumu, kas iegūts likumīgi, tiesības to lietot, atsavināt un 
atstāt mantojumā. Nevienam nedrīkst atņemt īpašumu, ja vien tas nav jādara sabiedrības 
interesēs, kā arī gadījumos un apstākļos, kuri ir paredzēti tiesību aktos, ar noteikumu, ka par 
zaudējumiem laikus izmaksā taisnīgu kompensāciju. Īpašuma izmantošanu var noteikt ar 
tiesību aktiem, ciktāl tas nepieciešams vispārējās interesēs.”

Tomēr Komisija atgādina Rumānijas farmaceitu kolēģijai par Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktu, kurā noteikts, ka „hartas noteikumi attiecas uz 
Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, ievērojot subsidiaritātes principu, 
un uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno ES tiesību aktus. Tādēļ tās ievēro tiesības un 
principus, kā arī veicina to piemērošanu saskaņā ar savām atbilstīgajām pilnvarām un 
ievērojot Savienības kompetenci, kas tai piešķirta Līgumos.”

Komisija uzskata, ka atlīdzība, ko veselības apdrošināšanas iestādes izmaksā par farmācijas 
produktiem, kas izsniegti aptiekās, un pamatlīguma noteikumu piemērošana, uz ko sūdzība 
attiecas, nav pasākumi, ar kuriem „īsteno Savienības tiesību aktus”, kā noteikts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktā. Pamatlīgumu (tostarp tajā iekļautās sankcijas) 
parakstīja un pieņēma līgumslēdzējas puses un vēlāk to apstiprināja ar valdības lēmumu. Ar 
pamatlīgumu īsteno Likuma Nr. 95/2006 par veselības reformu VIII sadaļu, ar to neīsteno
Savienības tiesību aktus.

Iespējams Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta pārkāpums:

Rumānijas farmaceitu kolēģija norāda, ka, lai gan Likumā Nr. 95/2006 par veselības reformu ir 
paredzēts īstenot arbitrāžas sistēmu, lai atrisinātu iespējamos strīdus starp piegādātājiem un 
veselības apdrošināšanas uzņēmumiem, VVAI nav izmantojusi šo sistēmu saskaņā ar tiesību 
normām un turpina darboties bez objektīviem šķīrējtiesnešiem un VVAI kontrolē. Rumānijas 
farmaceitu kolēģija secina, ka VVAI pārkāpj Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu, 
ņemot vērā veidu, kā tā organizējusi un nodrošinājusi Arbitrāžas komisijas darbību, jo nav 
nodrošināta ne Arbitrāžas tribunāla neatkarība, ne arī objektivitāte (pavaddokumenta 4.7. punkts).

Turklāt Rumānijas farmaceitu kolēģija norāda uz farmaceitiem, kuri sūdzējās, ka tad, kad viņi ceļ 
prasību tiesā pret veselības apdrošināšanas iestādēm, lai aizsargātu savas tiesības, pēdējās pārtrauc 
savus līgumus. Saskaņā ar Rumānijas farmaceitu kolēģijas sniegto informāciju šādu praksi, ko 
praktizē apdrošināšanas iestādes, proti, sodīt par ikvienu mēģinājumu atgūt tiesības tiesās, 
izmanto ne tikai tad, kad tiek pieprasīta soda nauda vai kavējuma maksa, bet visās tiesas prāvās, 
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kas rodas, pildot medicīnas un farmācijas produktu piegādes līgumus. Rumānijas farmaceitu 
kolēģija apgalvo, ka ar šādu nemainīgu attieksmi apdrošināšanas iestādes mēģina nepieļaut 
nekādas prasības; tas varētu bloķēt brīvu piekļuvi tiesām un tas arī būtu pretrunā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 47. pantam (pavaddokumenta 4.8. punkts).

Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu „Ikvienai personai, kuras tiesības un 
brīvības, kas garantētas Savienības tiesībās, tikušas pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību, ievērojot nosacījumus, kuri paredzēti šajā pantā. Ikvienai personai ir tiesības uz 
taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā, tiesību aktos 
noteiktā tiesā. Ikvienai personai ir iespējas saņemt konsultāciju, aizstāvību un pārstāvību.
Juridiskā palīdzība tiek sniegta tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tiesiskuma īstenošanu.”

Pirmkārt, neviens no elementiem, kas izklāstīti sūdzībā, nenorāda, ka „trūkst ātra un objektīva 
mehānisma, lai ātri atrisinātu iespējamās tiesas prāvas (pavaddokumenta 4.7. punkts) un „aptieku 
sodīšana par savu tiesību pieprasīšanu tiesās” (pavaddokumenta 4.8. punkts) pārkāpj tiesības un 
brīvību, kas garantētas Savienības tiesību aktos. Otrkārt, Komisija uzskata, kā izklāstīts iepriekš, 
ka izdevumu atlīdzība, ko veselības apdrošināšanas iestādes izmaksā par farmācijas produktiem, 
kas izsniegti aptiekās, un citu pamatlīguma noteikumu piemērošana, uz ko sūdzība attiecas, nav 
pasākumi, ar kuriem „īsteno Savienības tiesību aktus”, kā noteikts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktā.

Lūgumraksts apstiprina Komisijas analīzi, ka, neskatoties uz Direktīvas 2000/35/EK 
īstenošanu, ir pārliecinoši pierādījumi tam, ka maksājumu kavējumi komercdarījumos 
joprojām ir vispārēja problēma ES (tostarp Rumānijā) un ka ekonomikas krīze tikai pasliktina 
situāciju.

Tomēr Komisija apliecina, ka izdevumu atlīdzināšana, ko veic veselības apdrošināšanas 
iestādes par farmācijas produktiem, kas izsniegti aptiekās, nav saskaņota ES līmenī. Tāpēc šī 
kompetence paliek dalībvalsts ziņā.  

Komisija ierosina lūgumraksta iesniedzējai vērsties valsts tiesās.


