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SDĚLENÍ ČLENŮM
(0049/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko lucemburské Poslanecké sněmovny týkající se návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících 
ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti 
veřejných systémů zdravotního pojištění
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko lucemburské Poslanecké 
sněmovny týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko Poslanecké sněmovny Lucemburského velkovévodství

Poslanecká sněmovna

• s ohledem na článek 169 jednacího řádu Poslanecké sněmovny,

• připomínajíc, že Výboru pro zdraví a sociální zabezpečení byl předložen legislativní 
návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících 
ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných 
systémů zdravotního pojištění (COM/2012/84), který předložila Evropská komise a na 
nějž se vztahuje kontrola dodržení zásad subsidiarity,

• konstatujíc, že Výbor pro zdraví a sociální zabezpečení na své schůzi dne 19. dubna 
2012 přijal odůvodněné stanovisko k výše uvedenému legislativnímu podnětu,

rozhodla o přijetí tohoto odůvodněného stanoviska Výboru pro zdraví a sociální zabezpečení, 
které obsahuje následující skutečnosti:

Obecné úvahy

Návrh směrnice zrušuje a nahrazuje směrnici Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988
o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich 
začlenění do příslušné oblasti působnosti.

Návrh směrnice byl předložen Výboru pro zdraví a sociální zabezpečení, který má ověřit, zda 
návrh Společenství odpovídá zásadám subsidiarity a proporcionality zakotveným v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii.

Výbor pro zdraví a sociální zabezpečení konstatoval, že podle Evropské komise je cílem textu 
přizpůsobit právní rámec stávající situaci na trhu s farmaceutickými výrobky, která se
zásadním způsobem změnila.

Výbor pro zdraví a sociální zabezpečení rovněž konstatoval, že Evropská komise sleduje svou 
iniciativou dvojí cíl: lepší přístup pacientů k léčivým přípravkům a vyšší 
konkurenceschopnost evropského farmaceutického průmyslu. Proto jsou navržena následující 
opatření:

− zkrácení lhůty, kterou mají vnitrostátní orgány pro stanovení ceny a úhrady;
− vyjasnění procesních povinností členských států;
− odstranění překážek obchodu s farmaceutickými výrobky.

Výbor konstatuje, že navrhovaný text vyvolává obavy z nepřiměřeného nárůstu 
administrativního zatížení, zejména v souvislosti se zkrácením lhůt a s řadou nových 
povinností, které jsou v rozporu se zásadou subsidiarity. Jde konkrétně o: 
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− povinnost zveřejňovat a oznamovat kritéria pro rozhodování v jednotlivých fázích postupu,
− povinnost konzultovat předem každé nové opatření týkající se stanovení ceny a úhrady se 

zástupci farmaceutického průmyslu a oznamovat tato opatření Komisi,
− povinnost předkládat Evropské komisi roční zprávu o lhůtách a prodleních,
− povinnost učinit všechny správní kroky nutné k přijetí rozhodnutí a jeho uvedení v účinnost

v předepsaných lhůtách,
− povinnost stanovit opravné prostředky (předběžný postup, škody a úroky, pokuta za každý 

den prodlení), které může farmaceutický průmysl využít v případě nedodržení lhůt 
členským státem,

− zrušení možnosti, aby vnitrostátní orgány požádaly zástupce příslušného odvětví o další 
informace.

Vysoký počet nových povinnosti a přesné vymezení vnitrostátních správních kroků 
neponechávají vnitrostátním orgánům žádný další manévrovací prostor.

Návrh navíc zavádí naprosto nerovnovážné rozdělení povinností mezi členské státy
a farmaceutický průmysl. Text chrání žadatele o transparentní rozhodnutí, na rozdíl od nich 
však vnitrostátní orgány čelí při nejmenší odchylce od nařízeného postupu velkému riziku 
(v některých případech jde o pokuty za každý den prodlení).

Lze rovněž pochybovat o tom, zda řada těchto opatření skutečně přispěje k celkovému cíli, 
kterým je větší transparentnost, a zda odpovídají zásadě proporcionality společně se zásadou 
subsidiarity.

Návrh zpochybňuje prioritu zásady subsidiarity, která má jednak chránit rozhodovací 
pravomoc a akceschopnost členských států, jednak odůvodňovat postup Společenství, pokud 
cílů nemůže být s ohledem na rozsah zamýšleného opatření uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států.

Závěr

Výbor pro zdraví a sociální zabezpečení došel k závěru, že celý návrh směrnice je v rozporu 
se zásadou subsidiarity, protože kvůli dosažení transparentnosti ukládá vnitrostátním orgánům 
nadměrné a neodůvodněné administrativní zatížení. Návrh jednostranně chrání zájmy 
farmaceutického průmyslu.

Usnesení přijaté Poslaneckou sněmovnou na veřejném zasedání dne 24. dubna 2012.

Generální tajemník Předseda

Claude Frieseisen Laurent Mosar


