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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0049/2012)

Om: Begrundet udtalelse fra Storhertugdømmet Luxembourgs deputeretkammer om 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed i 
prisbestemmelserne for humanmedicinske lægemidler og disse lægemidlers 
inddragelse under de offentlige sygesikringsordninger
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra Storhertugdømmet 
Luxembourgs deputeretkammer om det ovennævnte forslag.
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BILAG

Begrundet udtalelse fra 
Storhertugdømmet Luxembourgs 

deputeretkammer

Deputeretkammeret

• der henviser til artikel 169 i Deputeretkammerets forretningsorden,

• der erindrer om, at Udvalget om Sundhed og Socialsikring har fået henvist forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed i prisbestemmelserne for 
humanmedicinske lægemidler og disse lægemidlers inddragelse under de offentlige 
sygesikringsordninger (COM(2012)0084), som er udarbejdet af Kommissionen og 
omfattet af kontrollen med overholdelsen af nærhedsprincippet;

• der konstaterer, at Udvalget om Sundhed og Socialsikring på mødet den 19. april 2012 
vedtog en begrundet udtalelse vedrørende ovennævnte lovgivningsinitiativ;

beslutter at vedtage den begrundede udtalelse fra Udvalget om Sundhed og 
Socialsikring med følgende indhold:

Generelle betragtninger

Direktivforslaget ophæver og erstatter Rådets direktiv 89/105/EØF af 21. december 1988 om 
gennemsigtighed i prisbestemmelserne for lægemidler til mennesker og disse lægemidlers 
inddragelse under de nationale sygesikringsordninger.

Direktivforslaget blev henvist til behandling i Udvalget om Sundhed og Socialsikring med 
henblik på en verificering af fællesskabsforslagets overensstemmelse med nærhedsprincippet 
og proportionalitetsprincippet som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union.

Udvalget om Sundhed og Socialsikring noterede sig, at ifølge Kommissionen har teksten til 
formål at tilpasse den retlige ramme til de nuværende betingelser på markedet for lægemidler, 
der har ændret sig gennemgribende.

Udvalget om Sundhed og Socialsikring konstaterede desuden, at Kommissionen opstiller et 
dobbelt formål for initiativet, nemlig at lette patienternes adgang til lægemidlerne og forbedre 
den europæiske lægemiddelindustris konkurrencedygtighed. Til dette formål foreslås følgende 
foranstaltninger:

- forkortelse af fristerne for de nationale myndigheders beslutninger om prisfastsættelse 
og godtgørelse

- tydeliggørelse af de proceduremæssige forpligtelser, der påhviler medlemsstaterne
- fjernelse af hindringerne for handlen med lægemidler.

Udvalget finder, at den foreslåede tekst giver anledning til at frygte en uforholdsmæssig stor 
stigning i de administrative byrder, især på grund af den kortere tid, og mange nye 
forpligtelser, der i vid udstrækning er i modstrid med nærhedsprincippet, herunder:
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- forpligtelsen til for hvert trin at offentliggøre og meddele beslutningskriterierne
- forpligtelsen til at høre industrien før enhver ny pris- og godtgørelsesbestemmelse og 

underrette Kommissionen herom,
- forpligtelsen til at aflægge en årlig rapport til Europa-Kommissionen om frister og 

forsinkelser
- forpligtelsen til at tage alle de administrative skridt, der er nødvendige for at træffe 

beslutningen og gennemføre den inden for de foreskrevne tidsfrister
- forpligtelsen til at sikre klagemuligheder (hasteprocedurer, erstatninger og dagbøder) 

for lægemiddelindustrien i tilfælde af en medlemsstats manglende overholdelse af 
fristerne

- ophævelse af de nationale myndigheders mulighed for at anmode industrien om visse 
supplerende oplysninger.

Udvidelsen af de nye forpligtelser og de strenge rammer, der er opstillet for de nationale 
administrative foranstaltninger, efterlader ingen form for manøvremargin for de nationale 
myndigheder.

Desuden skaber forslaget en skærende kontrast mellem de forpligtelser, der påhviler 
medlemsstaterne, og de forpligtelser, der påhviler lægemiddelindustrien. Teksten sikrer 
nemlig udelukkende ansøgerne gennemsigtige beslutninger, medens medlemsstaterne løber en 
stor risiko (i visse tilfælde dagbøder) ved den mindste afvigelse i forhold til den fastlagte 
procedure.

Det er desuden tvivlsomt, om disse mange foranstaltninger virkelig bidrager til den generelle 
målsætning om gennemsigtighed, og om de er i overensstemmelse med princippet om 
proportionalitet såvel som nærhedsprincippet.

Forslaget sætter spørgsmålstegn ved nærhedsprincippets primære funktion, som er at beskytte 
medlemsstaternes muligheder for at træffe beslutninger og foranstaltninger, og på den anden 
side legitimere foranstaltninger på EU-plan, når målene for den påtænkte handling ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på grund af den påtænkte handlings 
omfang eller virkninger.

Konklusion

Udvalget om Sundhed og Socialsikring konkluderer, at overordnet set er direktivforslaget i 
modstrid med nærhedsprincippet, idet det pålægger de nationale myndigheder 
uforholdsmæssigt store administrative byrder, der ikke er begrundet af målet om 
gennemsigtighed. Forslaget tilgodeser udelukkende lægemiddelindustriens interesser.

Beslutning vedtaget af Deputeretkammeret på det offentlige møde den 24. april 2012.

Generalsekretær Formanden

Claude Frieseisen Laurent Mosar


