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Przedmiot: Uzasadniona opinia Izby Deputowanych Wielkiego Księstwa Luksemburga w 
sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej przejrzystości środków regulujących ustalanie cen produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres 
systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

W załączeniu znajduje się uzasadniona opinia Izby Deputowanych Wielkiego Księstwa 
Luksemburga na temat wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia Izby Deputowanych Wielkiego Księstwa Luksemburga

Izba Deputowanych

• uwzględniając art. 169 regulaminu Izby Deputowanych;

• przypominając, że Komisji Zdrowia i Zabezpieczeń Społecznych przekazano wniosek 
w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej przejrzystości 
środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz 
włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego (COM(2012)0084), która jest wnioskiem ustawodawczym Komisji 
Europejskiej i podlega kontroli mającej na celu sprawdzenie, czy wniosek ten nie 
narusza zasady pomocniczości;

• stwierdzając, że na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2012 r. Komisja Zdrowia i 
Zabezpieczeń Społecznych przyjęła jednomyślnie uzasadnioną opinię na temat 
wymienionego wniosku ustawodawczego;

postanawia przyjąć tę uzasadnioną opinię Komisji Zdrowia i Zabezpieczeń Społecznych o 
następującej treści:

Uwagi ogólne

Wniosek w sprawie dyrektywy uchyla i zastępuje dyrektywę Rady 89/105/EWG z dnia 21 
grudnia 1988 r. dotyczącą przejrzystości środków regulujących ustalanie cen na produkty 
lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Wniosek w sprawie dyrektywy został przekazany Komisji Zdrowia i Zabezpieczeń 
Społecznych, aby sprawdziła ona, czy jest on zgodny z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności, o których mowa w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.

Komisja Zdrowia i Zabezpieczeń Społecznych stwierdziła, że, zdaniem Komisji Europejskiej, 
celem tekstu jest dostosowanie ram prawnych do obecnej sytuacji na rynku produktów 
leczniczych, w której zaszły głębokie zmiany.

Komisja Zdrowia i Zabezpieczeń Społecznych stwierdziła ponadto, że Komisja Europejska 
zamierza osiągnąć dwa cele, a mianowicie ulepszyć dostęp pacjentów do produktów
leczniczych i zwiększyć konkurencyjność europejskiego przemysłu farmaceutycznego.
W związku z tym Komisja Europejska proponuje:

- skrócić terminy, jakich muszą przestrzegać władze krajowe przy podejmowaniu 
decyzji dotyczących ustalania cen i refundacji kosztów produktów leczniczych;

- uściślić obowiązki proceduralne spoczywające na państwach członkowskich;
- znieść bariery w handlu produktami farmaceutycznymi.
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Komisja Zdrowia i Zabezpieczeń Społecznych stwierdziła, że proponowany tekst wywołuje 
obawy o nadmierny wzrost obciążenia administracyjnego ze względu na skrócenie terminów 
i liczne nowe obowiązki, które w dużym stopniu naruszają zasadę pomocniczości, a w 
szczególności:

- obowiązek publikowania i przekazywania na każdym etapie kryteriów podejmowania 
decyzji,

- obowiązek konsultowania się z przedstawicielami branży w sprawie każdego nowego 
środka dotyczącego ustalania cen i refundacji kosztów oraz obowiązek przekazywania 
tych informacji Komisji,

- obowiązek przekazywania Komisji Europejskiej corocznego sprawozdania w sprawie 
terminów i opóźnień,

- obowiązek stosowania wszystkich środków administracyjnych niezbędnych w celu 
podejmowania i wykonywania decyzji w wyznaczonych terminach,

- obowiązek zapewnienia środków odwoławczych (postępowanie zabezpieczające, 
odszkodowania, kary pieniężne za każdy dzień zwłoki) na rzecz branży 
farmaceutycznej w przypadku nieprzestrzegania terminów przez dane państwo 
członkowskie,

- odebranie organom krajowym możliwości zwrócenia się do branży z wnioskiem o 
przedstawienie dodatkowych informacji.

Mnożenie nowych obowiązków i ścisłe regulowanie krajowych środków administracyjnych 
nie pozostawiają krajowym władzom żadnego marginesu działania.

Ponadto wniosek umacnia krzyczący brak równowagi między obowiązkami spoczywającymi 
na państwach członkowskich a obowiązkami spoczywającymi na branży farmaceutycznej.
W rzeczywistości tekst chroni tylko wnioskodawców domagających się transparentnej 
decyzji, natomiast przy najmniejszym uchybieniu obowiązującej procedurze krajowe władze 
ponoszą duże ryzyko (w niektórych przypadkach kary pieniężne za każdy dzień zwłoki).

Ponadto można sobie zadać pytanie, czy te liczne środki mają naprawdę na celu 
przyczynienie się do osiągnięcia ogólnego celu polegającego na zwiększeniu przejrzystości, i 
czy przestrzegają one zasady proporcjonalności, która towarzyszy zasadzie pomocniczości. 

Wniosek podważa główną rolę zasady pomocniczości, która polega na ochronie zdolności 
państw członkowskich do podejmowania decyzji i działania, a z drugiej strony uzasadnia 
interwencję Wspólnoty, w przypadku gdy państwa członkowskie nie mogą osiągnąć w 
zadowalającym stopniu celów danego działania ze względu na rozmiar lub skutki 
planowanego działania.

Podsumowanie

Komisja Zdrowia i Zabezpieczeń Społecznych stwierdza, że ogólnie rzecz biorąc wniosek w 
sprawie dyrektywy narusza zasadę pomocniczości, ponieważ nakłada na organy krajowe 
ogromne obciążenie administracyjne, nieuzasadnione celem, jakim jest przejrzystość.
Wniosek jednostronnie traktuje w uprzywilejowany sposób interesy przemysłu 
farmaceutycznego.
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Rezolucja przyjęta przez Izbę Deputowanych na posiedzeniu jawnym w dniu 24 kwietnia 
2012 r.

Sekretarz generalny Przewodniczący

Claude Frieseisen Laurent Mosar


