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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0695/2011, którą złożyła Elena Clara Popescu (Rumunia) z dwoma 
podpisami, w imieniu Rumuńskiego Kolegium Farmaceutów, w sprawie 
problemów w ramach stosunków umownych między aptekami a rumuńskim 
zakładem ubezpieczeń zdrowotnych, w szczególności opóźnień w płatnościach

1. Streszczenie petycji

Krajowy system ubezpieczeń zdrowotnych w Rumunii leży w gestii Krajowej Izby 
Ubezpieczeń Zdrowotnych (NHIH), która podlega Ministerstwu Zdrowia. Organ ten jest 
odpowiedzialny za opracowanie przepisów wykonawczych, a także za ich wdrażanie, tj. za 
zawieranie umów i dokonywanie płatności, a także za rozstrzyganie sporów przez działający 
pod jego auspicjami Trybunał Arbitrażowy. Składający petycje twierdzą, że łączenie takich 
ról i nieunikniony konflikt interesów spowodowały, że apteki posiadające umowę z NHIH 
znajdują się w niepewnej sytuacji finansowej ze względu na niestabilne warunki umowy 
i warunki płatności. W konsekwencji wiele aptek zbankrutowało i może dochodzić zwrotu 
kosztów. Składający petycję stwierdzają domniemane naruszenie przepisów dyrektywy 
2000/35/WE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Komisja otrzymała identyczną skargę (zarejestrowaną w dniu 16 czerwca 2011 r.), którą 
bardzo dokładnie przeanalizowano w świetle prawa UE. W dniu 5 sierpnia 2011 r. Komisja 
udzieliła odpowiedzi osobie skarżącej (obecnie składającej petycję). Uwagi Komisji 
przedstawione poniżej są tożsame z uwagami sformułowanymi we wspomnianym wyżej 
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piśmie.

Dyrektywa 2000/35/WE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach 
handlowych została przeniesiona na grunt prawa rumuńskiego rozporządzeniem specjalnym 
nr 119/2007 w sprawie zwalczania opóźnień w wykonywaniu zobowiązań płatniczych 
wynikających z umów handlowych, zatwierdzonym ustawą nr 118/2008.

Kwestia dokonywania przez organy ds. ubezpieczenia zdrowotnego zwrotu kosztów za produkty 
farmaceutyczne wydane przez apteki nie podlega harmonizacji na szczeblu UE. Zgodnie z 
utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawo UE nie ogranicza 
prawa państw członkowskich do organizowania ich systemów zabezpieczenia społecznego. Przy 
braku harmonizacji na szczeblu UE to w ustawodawstwie poszczególnych państw członkowskich 
należy określić po pierwsze warunki dotyczące prawa lub obowiązku bycia ubezpieczonym w 
ramach systemu zabezpieczenia społecznego, po drugie zaś warunki uzyskania uprawnień do 
świadczeń (punkt 21 i 22 wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1998 r., Nicolas 
Decker przeciwko Caisse de maladie des employés privés, sprawa C-120/95). Ponadto prawo 
UE nie narusza kompetencji państw członkowskich w szczególności w zakresie stanowienia 
przepisów regulujących konsumpcję produktów farmaceutycznych w interesie równowagi 
finansowej ich systemów ubezpieczeń zdrowotnych oraz w zakresie organizacji i świadczenia 
usług zdrowotnych (punkt 22 wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 września 2008 r., 
Komisja przeciwko Republice Federalnej Niemiec, sprawa C-141/07).

A zatem przedmiotową petycję poddano ocenie w oparciu o przywoływaną w niej podstawę prawną.

Możliwe naruszenie art. 14 TFUE:

W swojej skardze Rumuńskie Kolegium Farmaceutów przekonuje, że metody wykonywania umów 
zawartych przez dostawców usług i rumuński system ubezpieczeń zdrowotnych są przejawem 
nadużycia władzy i mogą mieć wpływ na właściwą działalność tych dostawców, ich istnienie na 
rynku oraz ewentualnie na świadczenie i ciągłość usługi publicznej (punkt 4.1 i 4.2 załączonej 
analizy). Rumuńskie Kolegium Farmaceutów uważa, że metody te naruszają art. 14 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej „TFUE”). Rumuńskie Kolegium Farmaceutów 
uznaje też, że odmowa rumuńskich organów ubezpieczeniowych w zakresie uznawania, 
przyjmowania oraz rejestrowania faktur i innych dokumentów poświadczających istnienie długu 
stanowi naruszenie art. 14 TFUE (punkt 4.4 załączonej analizy).

Jednak w art. 14 TFUE wyraźnie stwierdza się, że Parlament Europejski i Rada, bez uszczerbku 
dla kompetencji państw członkowskich (w poszanowaniu Traktatów) dotyczących świadczenia, 
zlecania i finansowania takich usług, będą musiały ustanowić zasady i warunki gospodarcze i 
finansowe, które pozwolą, by usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym spełniały 
swoje zadania. Parlament Europejski i Rada nie przyjęły jeszcze rozporządzeń ustanawiających 
zasady i warunki gospodarcze i finansowe, które pozwoliłyby usługom świadczonym w ogólnym 
interesie gospodarczym spełniać swoje zadania. Komisja uznaje zatem, że dopóki te zasady i 
warunki gospodarcze i finansowe nie zostaną określone na szczeblu UE, metody wykonywania 
umów między dostawcami usług a rumuńskim systemem ubezpieczeń zdrowotnych, a także 
odmowa rumuńskich organów ubezpieczeniowych w zakresie uznawania, przyjmowania i 
rejestrowania faktur i innych dokumentów poświadczających istnienie długu nie będą stanowić 
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naruszenia art. 14 TFUE.

Jeśli chodzi o usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, żaden element skargi nie 
wskazuje na to, by metody wykonywania umów między dostawcami usługa a rumuńskim 
systemem ubezpieczeń zdrowotnych naruszały decyzję Komisji 2005/842/WE z dnia 28 
listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom 
zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym czy 
też dyrektywę 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków 
finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w 
sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw.

Możliwe naruszenie art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej

W swojej skardze Rumuńskie Kolegium Farmaceutów zaznacza, że powszechna praktyka 
organów ubezpieczeniowych w zakresie ukrywania opóźnień w płatnościach polega na 
niewypłacaniu pełnej kwoty, lecz tylko jej części i publicznym ogłaszaniu, że niedawno powstałe 
należności zostały uiszczone (punkt 4.3 załączonej analizy). Rumuńskie Kolegium Farmaceutów 
sugeruje, że praktyka ta stanowi naruszenie art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

Komisja nie zgadza się z tym stanowiskiem. W skrócie art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej 
stanowi, że kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do państw członkowskich i 
obliguje Unię do poszanowania między innymi równości państw członkowskich wobec 
Traktatów, jak również ich tożsamości narodowej itd. Art. 4 stanowi też, że „zgodnie z zasadą 
lojalnej współpracy Unia i państwa członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie 
wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów. Państwa członkowskie 
podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań 
wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii. Państwa członkowskie ułatwiają wypełnianie 
przez Unię jej zadań i powstrzymują się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby 
zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii”. 

Skarga nie zawiera żadnego elementu, który uzasadniałby twierdzenie, iż praktyka opóźnionych 
i/lub niepełnych płatności stanowi naruszenie art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

Możliwe naruszenie przepisów dyrektywy 2000/35/WE w sprawie zwalczania opóźnień w 
płatnościach w transakcjach handlowych:

Komisja zbadała też, czy długie okresy płatności w przypadku zwrotu kosztów dokonywanego przez 
organy ds. ubezpieczenia zdrowotnego za produkty farmaceutyczne wydane przez apteki stanowią 
naruszenie dyrektywy 2000/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w 
sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (punkt 4.3 i 4.6 załączonej 
analizy). Przedmiotowa dyrektywa ma zastosowanie do wszelkich płatności, które stanowią 
wynagrodzenie w transakcjach handlowych (art. 1). Zgodnie z art. 2 ust. 1 transakcje handlowe 
oznaczają „transakcje między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami a władzami 
publicznymi, które prowadzą do dostawy towarów lub świadczenia usług za wynagrodzeniem”.

Komisja uważa, że dokonywane przez organy ds. ubezpieczenia zdrowotnego zwroty kosztów za 
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produkty farmaceutyczne wydane przez apteki nie stanowią transakcji handlowych w rozumieniu 
dyrektywy 2000/35/WE, ponieważ zwrot nie jest transakcją, która prowadzi do dostawy towarów lub 
świadczenia usługi za wynagrodzenie. W rzeczywistości jest on skutkiem dostawy towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem. Innymi słowy zwrot to prawo przyznane po dokonaniu 
transakcji handlowej w rozumieniu dyrektywy 2000/35/WE lub jakiejkolwiek innej transakcji 
przewidzianej w prawie krajowym. A zatem skutek zwrotu, który jest później określany w prawie 
krajowym, nie stanowi przedmiotu przepisów dyrektywy 2000/35/WE.

Dlatego fakt, iż rumuńskie przepisy prawa dotyczące krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych 
nie przewidują dla podmiotów gospodarczych, a szczególnie aptek, żadnych możliwości 
odwoływania się w przypadku opóźniania zwrotu kosztów przez NHIH, a także kar czy odsetek za 
takie opóźnienia, również nie jest zagadnieniem wchodzącym w zakres dyrektywy 2000/35/WE.

Możliwe naruszenie art. 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej:

Rumuńskie Kolegium Farmaceutów przekonuje, że w przypadku naruszenia przez apteki niektórych 
postanowień umowy ramowej, pewna część całkowitej wartości wydanych leków nie jest 
wypłacana, co stanowi sankcję. Kwota ta może wynosić do 16% wartości wydanych leków. Według 
Rumuńskiego Kolegium Farmaceutów stanowi to naruszenie art. 17 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, który stanowi, co następuje: „Każda osoba ma prawo do 
władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie 
z prawem. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym, w 
przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za słusznym odszkodowaniem za jej 
utratę wypłaconym we właściwym terminie. Korzystanie z mienia może podlegać regulacji 
ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny.”

Komisja przypomina jednak Rumuńskiemu Kolegium Farmaceutów o art. 51 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, który stanowi, że „postanowienia niniejszej karty mają 
zastosowanie do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii przy poszanowaniu 
zasady pomocniczości oraz do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one 
prawo Unii. Państwa te szanują zatem prawa, przestrzegają zasad i popierają ich stosowanie 
zgodnie ze swymi odpowiednimi uprawnieniami i w poszanowaniu granic kompetencji Unii 
powierzonych jej w Traktatach”.

Komisja uważa, że zwrot kosztów za produkty farmaceutyczne wydane przez apteki, którego 
dokonują organy ds. ubezpieczeń zdrowotnych, a także stosowanie innych postanowień umowy 
ramowej, do których znajduje się odniesienie w skardze, nie stanowią środków stosowania 
prawa Unii, o czym mowa jest w art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
Umowa ramowa (w tym przewidywane sankcje) została podpisana i zaakceptowana przez 
umawiające się strony, a następnie zatwierdzona na mocy decyzji rządowej. Rzeczona umowa 
ramowa wdraża tytuł VIII ustawy nr 95/2006 w sprawie reformy systemu opieki zdrowotnej, 
który nie implementuje prawa Unii.

Możliwe naruszenie art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej:

Rumuńskie Kolegium Farmaceutów zauważa, że choć ustawa nr 95/2006 w sprawie reformy 
systemu opieki zdrowotnej przewiduje ustanowienie systemu arbitrażu w celu rozstrzygania 
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ewentualnych sporów między dostawcami a organami ds. ubezpieczeń zdrowotnych, system ten 
nie został wdrożony przez NHIH zgodnie z przepisami prawa i nadal działa bez udziału 
bezstronnych arbitrów oraz pod kontrolą NHIH. Rumuńskie Kolegium Farmaceutów stwierdza, że 
NHIH narusza art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w związku ze sposobem 
organizacji i prowadzenia działalności komisji arbitrażowej, ponieważ nie zapewniono 
niezależności i bezstronności sądu arbitrażowego (punkt 4.7 załączonej analizy).

Ponadto Rumuńskie Kolegium Farmaceutów wskazuje, iż farmaceuci skarżą się, że kiedy podejmują 
działania prawne przeciwko organom ds. ubezpieczeń zdrowotnych, aby chronić swoje prawa, 
organy te zawieszają zawarte z nimi umowy. Według Rumuńskiego Kolegium Farmaceutów 
stosowana przez organy ds. ubezpieczeń praktyka karania wszelkich prób dochodzenia praw 
przed sądem ma miejsce nie tylko wówczas, gdy roszczenie dotyczy kar czy opóźnionych 
płatności, lecz także w przypadku wszystkich sporów związanych z wykonywanie umów na 
świadczenie usług medycznych i farmaceutycznych. Rumuńskie Kolegium Farmaceutów 
stwierdza, że poprzez tę nieugiętą postawę organy ds. ubezpieczeń próbują zniechęcić do 
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, co blokuje swobodny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości, a także stanowi naruszenie art. 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej (punkt 4.8 załączonej analizy).

Na mocy art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej „każdy, kogo prawa i wolności 
zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka 
prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym artykule. Każdy 
ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie 
przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy ma 
możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela. 
Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających środków, w 
zakresie w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości.” 

Po pierwsze, żaden z elementów przedmiotowej skargi nie wskazuje, by „brak mechanizmu 
szybkiego i bezstronnego rozstrzygania ewentualnych sporów” (punkt 4.7 załączonej analizy) oraz 
„karanie aptek za dochodzenie swoich praw w sądach” (punkt 4.8 załączonej analizy) stanowiły 
naruszenie praw i wolności zagwarantowanych przez prawo Unii. Po drugie, Komisja uważa, że, 
jak zaznaczono powyżej, zwrot kosztów za produkty farmaceutyczne wydane przez apteki, którego 
dokonują organy ds. ubezpieczeń zdrowotnych, a także stosowanie innych postanowień umowy 
ramowej, do których znajduje się odniesienie w skardze, nie stanowią środków stosowania prawa 
Unii, o czym mowa jest w art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Przedmiotowa petycja potwierdza analizę Komisji, zgodnie z którą istnieją niezbite dowody 
na to, że mimo wejścia w życie dyrektywy 2000/35/WE opóźnienia w płatnościach 
w transakcjach handlowych nadal są powszechnym problemem w UE (w tym w Rumunii), 
a kryzys gospodarczy jeszcze pogarsza sytuację.

Komisja potwierdza jednak, że kwestia dokonywania przez organy ds. ubezpieczeń zdrowotnych 
zwrotu kosztów za produkty farmaceutyczne wydane przez apteki nie podlega harmonizacji na 
szczeblu UE. W związku z tym kompetencje te zachowuje państwo członkowskie. 

Komisja sugeruje, by składająca petycję dochodziła zadośćuczynienia przed sądami 
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krajowymi.


