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Tema: Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, susijusios su priemonių, 
reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainas ir šių vaistų įtraukimą į 
valstybinių sveikatos draudimo sistemų taikymo sritį, skaidrumu
(COM(2012) 0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų Rūmų pagrįsta 
nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų Rūmų pagrįsta nuomonė

Deputatų Rūmai,

• atsižvelgdami į Deputatų Rūmų darbo tvarkos taisyklių 169 straipsnį,

• primindami, kad Sveikatos ir socialinio draudimo komitetui pateiktas pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, susijusios su priemonių, reglamentuojančių 
žmonėms skirtų vaistų kainas ir šių vaistų įtraukimą į valstybinių sveikatos draudimo 
sistemų taikymo sritį, skaidrumu (COM(2012) 84), – Europos Komisijos pasiūlymas 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto – ir kad turi būti patikrinta, ar šiuo pasiūlymu 
laikomasi subsidiarumo principo,

• pažymėdami, kad Sveikatos ir socialinio draudimo komitetas savo 2012 m. balandžio 
19 d. posėdyje priėmė pagrįstą nuomonę dėl minėtos teisėkūros iniciatyvos;

nusprendė priimti toliau išdėstytą Sveikatos ir socialinio draudimo komiteto pagrįstą 
nuomonę.

Bendrosios pastabos

Pasiūlymu dėl direktyvos panaikinama ir pakeičiama 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
direktyva 89/105/EEB dėl priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainų 
nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos draudimo sistemų sritį, skaidrumo.

Šis pasiūlymas dėl direktyvos buvo perduotas Sveikatos ir socialinio draudimo komitetui, kad 
jis patikrintų, ar šis Bendrijos pasiūlymas atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus, 
įvirtintus Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje.

Sveikatos ir socialinio draudimo komitetas pažymėjo, kad, Europos Komisijos teigimu, 
dokumentu siekiama teisinę sistemą pritaikyti prie dabartinių vaistų rinkos aplinkybių, kurios 
per tam tikrą laiką labai pasikeitė.

Sveikatos ir socialinio draudimo komitetas taip pat pažymi, kad Europos Komisijos nurodyti 
jos iniciatyvos tikslai yra du: suteikti geresnes galimybes pacientams gauti vaistų ir užtikrinti 
didesnį Europos vaistų pramonės konkurencingumą. Šiuo tikslu siūlomos tokios priemonės:

- terminų, kurių turi laikytis nacionalinės institucijos, priimdamos sprendimus dėl kainų 
nustatymo ir kompensavimo, sutrumpinimas;

- valstybių narių procedūrinių prievolių paaiškinimas;
- prekybos vaistais kliūčių šalinimas.

Komitetas konstatuoja, jog dėl pasiūlyto dokumento galima nuogąstauti, kad neproporcingai 
padidės administracinė našta, visų pirma sutrumpinus terminus ir nustačius daug naujų 
prievolių, kurios labai trukdo subsidiarumo principui, visų pirma:
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- prievolę kiekvienu etapu skelbti ir pranešti apie sprendimo priėmimo kriterijus;
- prievolę konsultuotis su pramonės atstovais prieš priimant kiekvieną naują kainų 

nustatymo bei kompensavimo priemonę ir apie tai informuoti Komisiją;
- prievolę Europos Komisijai teikti metinę ataskaitą apie terminus ir vėlavimą;
- prievolę vykdyti visas administracines priemones, būtinas sprendimui priimti ir jam 

įgyvendinti per nustatytą laiką;
- prievolę nustatyti teisių gynimo priemones (tarpinė preliminari procedūra, žalos 

atlyginimas, pagal kiekvieną vėlavimo dieną apskaičiuojama bauda), naudingas vaistų 
pramonės atstovams ir taikomas tuo atveju, jeigu valstybė narė nesilaiko terminų;

- panaikinama nacionalinių institucijų galimybė prašyti pramonės atstovų tam tikros 
papildomos informacijos.

Kadangi nustatyta daug naujų prievolių ir griežtai reglamentuojamos nacionalinės 
administracinės priemonės, nacionalinės institucijos nebeturi jokios veiksmų laisvės.

Be to, pasiūlymu įtvirtinamos nevienodos valstybių narių ir vaistų pramonės atstovų 
prievolės. Iš tikrųjų dokumentu tik ginami pareiškėjai, prašantys priimti skaidrų sprendimą, o 
nacionalinės institucijos dėl mažiausio nukrypimo nuo nustatytos procedūros labai rizikuoja 
(tam tikrais atvejais taikoma pagal kiekvieną vėlavimo dieną apskaičiuojama bauda).

Be to, galima kelti klausimą, ar šios gausios priemonės iš tikrųjų padeda siekti bendro tikslo 
užtikrinti skaidrumą ir ar jos atitinka proporcingumo principą, taikomą kartu su subsidiarumo 
principu.

Dėl pasiūlymo kyla abejonių, ar vykdomas svarbiausias subsidiarumo principo uždavinys 
(pagal šį principą ginamos valstybių narių galimybės priimti sprendimus ir imtis veiksmų, kita 
vertus, Bendrijai leidžiama įsikišti, jeigu veiksmo tikslų valstybės narės deramai negali 
pasiekti dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio).

Išvada

Sveikatos ir socialinio draudimo komitetas daro išvadą, kad pasiūlymu dėl direktyvos 
apskritai pažeidžiamas subsidiarumo principas, nes nacionalinėms institucijoms dėl tikslo 
užtikrinti skaidrumą tenka per didelė ir nepagrįsta administracinė našta. Pasiūlymu 
vienašališkai remiami vaistų pramonės atstovų interesai.

Deputatų Rūmai rezoliuciją priėmė 2012 m. balandžio 24 d. viešame posėdyje.

Generalinis sekretorius Pirmininkas

Claude Frieseisen Laurent Mosar


