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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(0049/2012)

Относно: Мотивирано становище от Камарата на депутатите на Люксембург, относно 
предложението за директива относно прозрачността на мерките за 
регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба и 
тяхното включване в обхвата на системите за обществено здравно 
осигуряване 
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Камарата на депутатите на 
Люксембург, относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище на Камарата 
на депутатите на Великото 

херцогство Люксембург

Камарата на депутатите

• като взе предвид член 169 от Правилника за дейността на Kамарата на 
депутатите;

• като припомня, че комисията по здравеопазване и социална сигурност беше 
сезирана във връзка с предложението за директива на Европейския парламент и 
на Съвета относно прозрачността на мерките за регулиране на цените на 
лекарствените продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на 
системите за обществено здравно осигуряване (COM/2012/84), законодателно 
предложение на Европейската комисия, което подлежи на проверка за 
спазването на принципа на субсидиарност;

• като има предвид, че комисията по здравеопазване и социална сигурност прие с 
единодушие на своето заседание от 19 април 2012 г. мотивирано становище във 
връзка с горецитираното законодателно предложение;

реши да приеме мотивираното становище на комисията по здравеопазване и социална 
сигурност със следното съдържание:

Общи съображения

Предложението за директива отменя и замества Директива 89/105/ЕИО на Съвета от 
21 декември 1988 г. относно прозрачността на мерките, регулиращи цените на 
лекарствени продукти за употреба от човека и включването им в обхвата на 
националните системи за здравно осигуряване.

Настоящото предложение за директива беше изпратено до комисията по 
здравеопазване и социална сигурност с цел проверка на съответствието на посоченото 
предложение с принципите на субсидиарност и пропорционалност, установени в член 5 
от Договора за Европейския съюз.

Комисията по здравеопазване и социална сигурност отбелязва, че според Европейската 
комисия текстът има за цел да приспособи правната уредба към актуалното положение 
на пазара на фармацевтични продукти, който междувременно претърпя значителни 
промени.

Комисията по здравеопазване и социална сигурност констатира, освен това, че целта, 
която Европейската комисия се стреми да постигне с тази инициатива, е двойна: да 
предостави на пациентите по-добър достъп до лекарствени продукти и да подобри 
конкурентоспособността на европейската фармацевтична промишленост. 
Предложените за тази цел мерки са следните:
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- съкращаване на сроковете, които националните органи трябва да спазват при 
решенията за определяне на цените и възстановяване на разходите;

- изясняване на процедурните задължения в тежест на държавите-членки;
- премахване на пречките пред търговията с фармацевтични продукти.

Комисията констатира, че предложеният текст създава опасения относно несъразмерно 
повишаване на административните тежести, по-специално свързаните със 
съкращаването на сроковете и многобройните нови задължения, които в голяма степен 
нарушават принципа на субсидиарност, по-специално: 

- задължението за всеки етап да се публикуват и разпространяват критериите за 
вземане на решение,

- задължението предварително да се провеждат консултации с представителите на 
промишлеността относно всяка нова мярка за определяне на цените и 
възстановяване на разходите и да се информира за това Комисията,

- задължението да се изготвя годишен доклад до Европейската комисия относно 
сроковете и закъсненията,

- задължението да се предприемат всички административни мерки, необходими за 
вземането на решение и за прилагането му в рамките на определените срокове,

- задължението да се предвидят средства за правна защита (обезпечително 
производство, обезщетение за загуби и пропуснати ползи, дневна имуществена 
санкция) в полза на фармацевтичната промишленост в случай на неспазване на 
сроковете от страна на държава членка,

- премахването на възможността националните органи да изискват определена 
допълнителна информация от представителите на промишлеността.

Умножаването на новите задължения и стриктното определяне на административните 
мерки не оставят никакво пространство за действие на националните органи.

Освен това предложението създава крещящо неравновесие между задълженията в 
тежест на държавите членки и тези в тежест на фармацевтичната промишленост. В 
действителност текстът защитава единствено настояващите за прозрачно решение, 
докато при най-малкото отклонение по отношение на наложената процедура, 
националните органи са изложени на огромен риск  (дневни имуществени санкции в 
някои случаи).

Можем освен това да се запитаме дали посочените многобройни мерки действително са 
в състояние да допринесат за общата цел на прозрачността и дали спазват принципа на 
пропорционалност, едновременно с принципа на субсидиарност.

Предложението поставя под съмнение основната роля на принципа на субсидиарност, 
който се състои в защитаване на способността за вземане на решения и предприемане 
на действия от държавите членки, и от друга страна, в легитимиране на намесата на 
Общността, в случай че целите на дадено действие не могат да бъдат постигнати по 
удовлетворителен начин от държавите членки поради мащабите или последиците на 
съответното действие. 
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Заключение

Комисията по здравеопазване и социална сигурност заключава, че като цяло 
предложението за директива нарушава принципа на субсидиарност, като налага на 
националните органи прекомерни и необосновани от целта за постигане на 
прозрачност административни тежести. Предложението едностранно защитава 
интересите на фармацевтичната промишленост.

Резолюция на Камарата на депутатите, приета на откритото заседание на 24 април 
2012 г.

Генерален секретар Председател,

Claude Frieseisen Laurent Mosar


