
CM\900769EL.doc PE488.016v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

16.5.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(0049/2012)

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου Δουκάτου 
του Λουξεμβούργου, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την διαφάνεια των μέτρων που 
ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του 
κόστους τους στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης υγείας
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων 
του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου

Η Βουλή των Αντιπροσώπων 

• λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 169 του κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων·
• υπενθυμίζοντας ότι παρεπέμφθη στην Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 
διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και 
την κάλυψη του κόστους τους στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης υγείας 
(COM/2012/84), νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αφορά τον 
έλεγχο της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας·

• έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενέκρινε, κατά την 
συνεδρίαση της 19ης Απριλίου 2012, αιτιολογημένη γνώμη επί του θέματος της ανωτέρω 
νομοθετικής πρωτοβουλίας·

αποφασίζει να εγκρίνει την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Γενικές παρατηρήσεις

Η πρόταση οδηγίας καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 89/105/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Δεκεμβρίου 1988 όσον αφορά την διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους τους στο πλαίσιο των 
δημόσιων συστημάτων ασφάλισης υγείας.

Η εν λόγω πρόταση παρεπέμφθη στην Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
προκειμένου να ελέγξει την συμβατότητα της κοινοτικής αυτής πρότασης προς τις αρχές της 
επικουρικότητας και αναλογικότητας, όπως αυτές είναι διατυπωμένες στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης σημείωσε ότι, κατά την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το κείμενο αποσκοπεί στην προσαρμογή του νομικού πλαισίου στα σημερινά 
δεδομένα της αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία έχουν εν τω μεταξύ τροποποιηθεί 
σε μεγάλο βαθμό.

Η Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαπιστώνει ακόμη ότι η σκοπιμότητα της 
πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διττή, ήτοι η ευχερέστερη πρόσβαση των 
ασθενών στα φάρμακα και η καλύτερη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής 
βιομηχανίας. Προς τον σκοπό αυτό, τα προτεινόμενα μέτρα είναι τα εξής:

- συντόμευση των προθεσμιών που πρέπει να τηρούν οι εθνικές αρχές για τις αποφάσεις 
ρύθμισης των τιμών και αποζημίωσης των ασφαλισμένων·

- διευκρίνιση των διαδικαστικών υποχρεώσεων των κρατών μελών 
- κατάργηση των εμποδίων στο εμπόριο των φαρμακευτικών προϊόντων.
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Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το προτεινόμενο κείμενο ενδέχεται να δημιουργήσει υπερβολική 
διοικητική επιβάρυνση και τούτο λόγω της συντόμευσης των προθεσμιών και των πολλών 
νέων υποχρεώσεων που προβλέπει και οι οποίες επικαλύπτουν σε μεγάλο βαθμό το πεδίο της 
αρχής της επικουρικότητας, ήτοι:

- την υποχρέωση, για κάθε φάση, της δημοσίευσης και της ανακοίνωσης των κριτηρίων 
της απόφασης,

- την υποχρέωση διαβούλευσης με την βιομηχανία παραγωγής για κάθε νέο μέτρο 
καθορισμού της τιμής και της αποζημίωσης των ασφαλισμένων και της ενημέρωσης 
της Επιτροπής σχετικώς,

- την υποχρέωση αποστολής ετήσιας έκθεσης στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικώς με τις 
προθεσμίες και τις καθυστερήσεις,

- την υποχρέωση εφαρμογής του συνόλου των απαραίτητων διοικητικών μέτρων για 
την λήψη της απόφασης και την εφαρμογή της εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών,

- την υποχρέωση πρόβλεψης ένδικων μέσων (ασφαλιστικά μέτρα, αποζημιώσεις, 
ημερήσια χρηματική ποινή) υπέρ της φαρμακευτικής εταιρείας σε περίπτωση μη 
τήρησης των προθεσμιών από κάποιο κράτος μέλος,

- την κατάργηση της δυνατότητας για τις εθνικές αρχές να ζητούν από την βιομηχανία 
συμπληρωματικές πληροφορίες.

Ο πολλαπλασιασμός των νέων υποχρεώσεων και η αυστηρή πλαισίωση των εθνικών 
διοικητικών μέτρων δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ελιγμών στις εθνικές αρχές.

Εξ άλλου, με την πρόταση καθιερώνεται κραυγαλέα ανισορροπία μεταξύ των υποχρεώσεων 
που βαρύνουν τα κράτη μέλη και αυτών που βαρύνουν την φαρμακευτική βιομηχανία. 
Πράγματι, το κείμενο δεν κάνει τίποτε άλλο από το να προστατεύει τους αιτούντες απόφαση 
διαφάνειας ενώ και στην περίπτωση ελάχιστης απόκλισης εν σχέσει προς την επιβαλλόμενη 
διαδικασία, οι εθνικές αρχές διακινδυνεύουν να τους επιβληθούν σοβαρές κυρώσεις 
(ημερήσιες χρηματικές ποινές, σε ορισμένες περιπτώσεις).

Μπορεί άλλωστε κανείς να διερωτηθεί εάν τα πολυάριθμα αυτά μέτρα συμβάλλουν πράγματι 
στον γενικό στόχο της διαφάνειας και εάν είναι συμβατά με την αρχή της αναλογικότητας, η 
οποία είναι σύστοιχη της αρχής της επικουρικότητας.

Η πρόταση θέτει εν αμφιβόλω τον πρωταρχικό ρόλο της αρχής της επικουρικότητας η οποία 
αποσκοπεί στην προστασία της ικανότητας λήψης των αποφάσεων και της δράσης των 
κρατών μελών και, από την άλλη πλευρά, νομιμοποιεί την παρέμβαση της Κοινότητας σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ικανοποιητική επίτευξη των στόχων από τα κράτη μέλη, 
λόγω του μεγέθους ή των επιπτώσεων της σκοπούμενης δράσης.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης συμπεραίνει ότι, γενικώς, η πρόταση οδηγίας 
δεν είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας δημιουργώντας υπερβολικά και 
αδικαιολόγητα διοικητικά βάρη για τις εθνικές αρχές, για την εξυπηρέτηση του στόχου της 
διαφάνειας. Η πρόταση ευνοεί μονομερώς τα συμφέροντα της φαρμακευτικής βιομηχανίας.
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Ψήφισμα εγκριθέν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη δημόσια συνεδρίασή της στις 24 
Απριλίου 2012.

Ο Γενικός Γραμματέας, Ο Πρόεδρος

Claude Frieseisen Laurent Mosar


