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Asia: Luxemburgin suurherttuakunnan edustajainhuoneen perusteltu lausunto 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja 
kyseisten lääkkeiden sisällyttämisestä yleisen sairausvakuutuksen 
korvausjärjestelmien piiriin
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Luxemburgin suurherttuakunnan edustajainhuoneen perusteltu 
lausunto edellä mainitusta ehdotuksesta.



PE488.016v01-00 2/3 CM\900769FI.doc

FI

LIITE

Luxemburgin suurherttuakunnan edustajainhuoneen perusteltu lausunto

Edustajainhuone, joka

• ottaa huomioon edustajainhuoneen työjärjestyksen 169 artiklan,

• huomauttaa, että terveys- ja sosiaaliturva-asioita käsittelevän valiokunnan 
käsiteltäväksi on annettu toissijaisuusvalvonnan piiriin kuuluva Euroopan komission 
säädösehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja kyseisten lääkkeiden 
sisällyttämisestä yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien piiriin 
(COM/2012/84),

• toteaa, että terveys- ja sosiaaliturva-asioita käsittelevä valiokunta hyväksyi 
19. huhtikuuta 2012 pitämässään kokouksessa perustellun lausunnon edellä mainitusta 
säädösaloitteesta,

on päättänyt hyväksyä terveys- ja sosiaaliasioita käsittelevän valiokunnan perustellun 
lausunnon, jonka sisältö on seuraava:

Yleistä

Direktiiviehdotuksella kumotaan ja korvataan ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen 
sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja niiden soveltamisesta kansallisissa 
sairausvakuutusjärjestelmissä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi 
89/105/ETY.

Direktiiviehdotus on toimitettu terveys- ja sosiaaliturva-asioita käsittelevälle valiokunnalle, 
jotta tämä voi arvioida, onko kyseinen unionin säädösehdotus Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Terveys- ja sosiaaliturva-asioita käsittelevä valiokunta toteaa, että Euroopan komission 
mukaan asiakirjan tavoitteena on mukauttaa oikeuskehys lääketuotteiden nykyisiin 
markkinaolosuhteisiin, jotka ovat ajan kuluessa muuttuneet perusteellisesti.

Terveys- ja sosiaaliturva-asioita käsittelevä valiokunta toteaa edelleen, että komissio on 
asettanut aloitteelleen kaksi tavoitetta, jotka ovat lääkkeiden saatavuuden parantaminen 
potilaille ja Euroopan lääketeollisuuden kilpailukyvyn parantaminen. Tässä tarkoituksessa 
ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

- lyhennetään kansallisten viranomaisten hinnoittelu- ja korvauspäätöksiä koskevia 
määräaikoja;

- selvennetään menettelyjä koskevia jäsenvaltioiden velvoitteita;
- poistetaan esteitä lääkkeiden kaupalta.
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Valiokunta toteaa, että ehdotetun tekstin perusteella on syytä pelätä, että hallinnollinen rasitus 
kasvaa kohtuuttomasti, mikä johtuu nimenomaan määräaikojen lyhentämisestä ja monista 
uusista velvoitteista, jotka ovat vahvassa ristiriidassa suhteellisuusperiaatteen kanssa, 
erityisesti seuraavista:

- velvoite julkaista ja ilmoittaa jokaisessa vaiheessa päätöksen perustelut
- velvoite kuulla lääketeollisuuden edustajia jokaisen uuden hinnoittelu- ja 

korvaustoimenpiteen alkuvaiheessa ja tiedottaa tästä komissiolle
- velvoite toimittaa vuosittain Euroopan komissiolle kertomus määräaikojen 

täytäntöönpanosta ja viivästyksistä
- velvoite toteuttaa kaikki päätöksen tekemisen ja sen täytäntöönpanon kannalta 

välttämättömät toimenpiteet säädetyssä määräajassa
- velvoite tarjota lääketeollisuudelle oikeussuojakeinoja (välitoimimenettely, 

vahingonkorvaukset, päivittäinen uhkasakko), mikäli jäsenvaltio ei noudata 
määräaikoja

- poistetaan kansallisilta viranomaisilta mahdollisuus pyytää lääketeollisuudelta tiettyjä 
lisätietoja.

Monien uusien velvoitteiden ja jäsenvaltioiden hallinnollisten toimenpiteiden tiukka valvonta 
eivät jätä kansallisille viranomaisille enää lainkaan liikkumavaraa.

Lisäksi jäsenvaltioiden ja lääketeollisuuden velvoitteiden välille luodaan ehdotuksessa 
ilmiselvä epätasapaino. Ehdotuksella itse asiassa vain suojellaan hakijoita avoimuutta 
edistäviltä päätöksiltä, kun taas kansalliset viranomaiset ottavat suuren riskin (päivittäiset 
uhkasakot tietyissä tapauksissa), mikäli ne poikkeavat vähänkin säädetystä menettelystä.

Lisäksi voidaan kysyä, auttavatko nämä lukuisat toimenpiteet todella saavuttamaan 
avoimuutta koskevan yleistavoitteen ja ovatko ne toissijaisuusperiaatteen kanssa rinnakkaisen 
suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

Ehdotuksessa kyseenalaistetaan toissijaisuusperiaatteen tärkein tehtävä, joka on suojella 
jäsenvaltioiden päätöksenteko- ja toimintakykyä sekä toisaalta oikeuttaa unionin toiminta, jos 
jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita toiminnan 
laajuuden tai vaikutuksen vuoksi.

Päätelmä

Terveys- ja sosiaaliturva-asioita käsittelevä valiokunta toteaa, että direktiiviehdotus rikkoo 
yleisellä tasolla toissijaisuusperiaatetta, koska siinä lisätään kohtuuttomasti jäsenvaltioiden 
viranomaisten hallinnollista rasitusta, jota ei voida perustella avoimuuden tavoitteella.
Ehdotus suosii yksipuolisesti lääketeollisuuden etuja.

Julkisessa istunnossa 24. huhtikuuta 2012 annettu edustajainhuoneen päätöslauselma
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