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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

16.5.2012

TEATIS LIIKMETELE
(0049/2012)

Teema: Luksemburgi Saadikutekoja põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb inimtervishoius kasutatavate ravimite 
hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende hõlmamist riiklike 
tervisekindlustussüsteemidega
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Luksemburgi Suurhertsogiriigi Saadikutekoja 
põhjendatud arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Luksemburgi Suurhertsogiriigi Saadikutekoja põhjendatud arvamus

Saadikutekoda,

• võttes arvesse oma kodukorra artiklit 169;

• tuletades meelde, et tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjonile on esitatud 
läbivaatamiseks ja subsidiaarsuse põhimõtetele vastavuse kontrollimiseks Euroopa 
Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis 
käsitleb inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete 
läbipaistvust ja nende hõlmamist riiklike tervisekindlustussüsteemidega 
(COM/2012/0084); 

• arvestades, et tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjon võttis 19. aprilli 2012. aasta 
koosolekul vastu põhjendatud arvamuse ülalnimetatud seadusandliku algatuse kohta;

otsustab vastu võtta tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjoni põhjendatud arvamuse, mille 
sisu on järgmine:

Üldised kaalutlused

Ettepanekuga tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta 
direktiiv 89/105/EMÜ, mis käsitleb inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust 
reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende hõlmamist siseriiklike 
tervisekindlustussüsteemidega.

Nimetatud direktiivi ettepanek saadeti tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjonile palvega 
kontrollida, kas ettepanek vastab Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttele.

Tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjon märkis, et Euroopa Komisjoni ettepaneku eesmärk 
on kohandada õigusraamistik ravimituru praeguse olukorraga, mis on aja jooksul põhjalikult 
muutunud.

Tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjon märkis lisaks, et Euroopa Komisjoni ettepanekul on 
kaks eesmärki – tagada patsientide parem juurdepääs ravimitele ja suurendada ELi 
ravimitööstuse konkurentsivõimet. Selleks soovitatakse järgmisi meetmeid:

– lühendada riigiasutustele hindade määramist ja hüvitamist käsitlevate otsuste 
tegemiseks kehtestatud tähtaegu;

– selgitada liikmesriikidele kehtestatud menetlusnõudeid;
– kõrvaldada ravimikaubanduse takistused.

Komisjon leiab, et ettepaneku tulemusel võib halduskoormus ülemäära suureneda, eelkõige 
seoses tähtaegade lühenemise ja arvukate uute kohustustega, mis on sügavas vastuolus 
subsidiaarsuse põhimõttega, eelkõige järgmises:
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– kohustus avaldada ja edastada igas etapis otsuste aluseks võetud kriteeriumid;
– kohustus konsulteerida iga uue hinda ja hüvitamist käsitleva otsuse puhul ettevõtjatega 

ning teavitada sellest komisjoni; 
– kohustus esitada komisjonile iga-aastane aruanne tähtaegade ja hilinemiste kohta;
– kohustus rakendada kõik vajalikud haldusmeetmed otsuse tegemiseks ja täitmiseks 

ettenähtud tähtaja jooksul;
– kohustus näha ravimitootjatele ette õiguskaitsevahendid (vahemenetlus, kahjutasu, 

igalt hilinetud päevalt arvutatav rahaline karistus) juhuks, kui liikmesriik tähtaegadest 
kinni ei pea;

– riigiasutustelt võimaluse võtmine ettevõtjatelt teatud teavet küsida.

Arvukad uued kohustused ja riiklike haldusmenetluste range piiritlemine ei jäta riigiasutustele 
enam mingit manööverdamisruumi.

Peale selle tekitab ettepanek ilmselge tasakaalustamatuse liikmesriikide ja ravimitööstuse 
kohustuste vahel. Tekst kaitseb üksnes otsuste läbipaistvuse taotlejaid, samal ajal kui 
väikseimgi kõrvalekaldumine kehtestatud korrast tähendab riigiasutustele tõsist riski 
(teatavatel juhtudel igapäevane viivis).

Tekib küsimus, kas need arvukad meetmed aitavad tõesti kaasa läbipaistvuse üldeesmärgi 
saavutamisele ja kas need vastavad subsidiaarsusega kaasnevale proportsionaalsuse 
põhimõttele.

Ettepanek muudab küsitavaks subsidiaarsuse põhimõtte peamise otstarbe, mis seisneb 
liikmesriikide otsustamis- ja tegutsemisvõimaluste kaitsmises, ning teisest küljest teeb 
õiguspäraseks liidu sekkumise, kui liikmesriigid teatava meetme ulatuse või mõju tõttu ei 
suuda selle eesmärke rahuldaval määral saavutada.

Järeldus

Tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjon järeldab, et üldjoontes rikutakse ettepanekuga 
subsidiaarsuse põhimõtet, sest see sunnib riigiasutustele peale ülemäärase halduskoormuse, 
mida läbipaistvuse eesmärk ei õigusta. Ettepanekus seatakse ühepoolselt esikohale 
ravimitööstuse huvid.

Saadikutekoja 24. aprilli 2012. aasta avalikul istungil vastu võetud resolutsioon

Peasekretär Esimees

Claude Frieseisen Laurent Mosar


