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Tárgy: A Luxemburgi Nagyhercegség képviselőházának indokolással ellátott véleménye 
az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozását, valamint a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő befogadásukat szabályozó 
intézkedések átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a Luxemburgi Nagyhercegség képviselőházának a 
fentebb megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A Luxemburgi Nagyhercegség képviselőházának indokolással ellátott véleménye

A Képviselőház,
• tekintettel a Képviselőház Eljárási Szabályzatának 169. cikkére;

• emlékeztetve arra, hogy az Egészségügyi és Társadalombiztosítási Bizottságot 
megkeresték az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozását, 
valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő befogadásukat szabályozó 
intézkedések átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslattal (COM(2012)0084) kapcsolatban, amelynek szerzője az Európai Bizottság, 
és amely esetében a szubszidiaritási elv tiszteletben tartásának ellenőrzéséről van szó;

• megállapítva, hogy az Egészségügyi és Társadalombiztosítási Bizottság 2012. április 
19-i ülésén indokolással ellátott véleményt fogadott el az említett jogalkotási 
kezdeményezés tárgyában;

úgy határoz, hogy elfogadja az Egészségügyi és Társadalombiztosítási Bizottság indoklással 
ellátott véleményét, amelynek tartalma az alábbi:

Általános megfontolások
Az irányelvjavaslat hatályon kívül helyezi az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának 
megállapítását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő felvételüket 
szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló 1988. december 21-i 89/105/EGK tanácsi 
irányelvet, és ennek helyébe lép.

Ezen irányelvjavaslatot az Egészségügyi és Társadalombiztosítási Bizottsághoz továbbították, 
hogy ez utóbbi ellenőrizze, hogy e közösségi javaslat megfelel-e a szubszidiaritás és 
arányosság elvének, ahogyan azokat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke elrendeli.

Az Egészségügyi és Társadalombiztosítási Bizottság tudomásul vette, hogy az Európai 
Bizottság szerint a javaslat célja a jogi keretet a gyógyszerészeti termékek piacának 
időközben jelentősen megváltozott, aktuális adataihoz igazítani.

Az Egészségügyi és Társadalombiztosítási Bizottság azt is megállapítja, hogy az Európai 
Bizottság kettős célt rendel kezdeményezéséhez, azaz a betegek gyógyszerhez jutásának 
megkönnyítését, illetve az európai gyógyszeripar versenyképességének javítását. Ennek 
érdekében pedig az alábbi intézkedéseket javasolja:

- az ármegállapítási és ártámogatási döntésekre vonatkozó határozatok tekintetében a 
nemzeti hatóságok által tiszteletben tartandó határidők lerövidítése;

- a tagállamokra rótt eljárási kötelezettségek tisztázása;
- a gyógyszer-kereskedelmet gátló akadályok elhárítása.

A bizottság megállapítja, hogy a javasolt szöveg alapján az adminisztratív költségek 
aránytalan megnövekedésétől lehet tartani, éppenséggel a határidők lerövidítése és a 
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szubszidiaritás elvével komolyan ütköző számos új kötelezettség, azaz konkrétan az alábbiak 
miatt:

- kötelezettség, hogy minden szakaszban nyilvánosságra kell hozni és közölni kell a 
döntési kritériumokat;

- kötelezettség, hogy minden új ármegállapítási és ártámogatási intézkedést megelőzően 
konzultálni kell az iparral, és erről tájékoztatni kell a Bizottságot;

- kötelezettség, hogy az igénybe vett időről és késésekről éves jelentést kell készíteni az 
Európai Bizottság számára;

- kötelezettség, hogy előírt határidőn belül végre kell hajtani a határozathozatalhoz és 
hatályba léptetéshez szükséges összes adminisztratív intézkedést;

- kötelezettség, hogy a határidők tagállam általi be nem tartása esetén a gyógyszeripar 
javára jogorvoslati eszközöket kell létrehozni (közbenső határozat, kártérítés és 
kamatok, napi bírság);

- azon lehetőség megszüntetése, hogy a nemzeti hatóságok bizonyos kiegészítő 
információkat kérhetnek a gyógyszeripartól.

Az új kötelességek megsokszorozása és a nemzeti adminisztratív intézkedések szigorú keretek 
közé szorítása semmilyen mozgásteret nem hagy a nemzeti hatóságoknak. 

A javaslat egyébként égbekiáltó különbséget teremt a tagállamokat terhelő és a 
gyógyszeriparra háruló kötelességek között. A szöveg gyakorlatilag nem tesz mást, mint az 
átlátható határozathozatalt szorgalmazókat védelmezi, míg a nemzeti hatóságok a kötelező 
eljárásoktól való minimális eltérés esetén hatalmas kockázatokkal (bizonyos esetekben napi 
bírsággal) néznek szembe. 

Egyébként megkérdőjelezhető, hogy e számos intézkedés valóban az átláthatóság általános 
célját szolgálja-e, illetve valóban tiszteletben tartja-e a szubszidiaritás elvével együtt járó 
arányossági elvet.

A javaslat megkérdőjelezi a szubszidiaritás elvének elsődleges szerepét, amelynek lényege a 
tagállamok döntési és fellépési képességének védelme, másrészt a Közösség beavatkozásának 
törvényesítése, amennyiben a tagállamok a tervezett fellépés nagyságrendjénél vagy hatásánál 
fogva nem tudják kielégítő módon elérni az adott fellépés célkitűzéseit.

Következtetés

Az Egészségügyi és Társadalombiztosítási Bizottság úgy értékeli, hogy a javaslat 
általánosságban véve megsérti a szubszidiaritás elvét azáltal, hogy az átláthatóság célkitűzése 
által nem indokolt, csillagászati adminisztratív költségeket ró a nemzeti hatóságokra. A 
javaslat a gyógyszeripar érdekeit védelmezi egyoldalúan. 

Az állásfoglalást a Képviselőház a 2012. április 24-i nyilvános ülésén fogadta el.

A főtitkár Az elnök

Claude Frieseisen Laurent Mosar


