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Assunto: Parecer fundamentado da Câmara de Deputados do Grão-Ducado do Luxemburgo 
relativo à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
transparência das medidas que regulamentam os preços dos medicamentos para 
uso humano e a sua inclusão nos sistemas nacionais de seguro de saúde
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

De acordo com o disposto no Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos é o órgão competente em matéria de respeito do princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado da Câmara de Deputados do 
Grão-Ducado do Luxemburgo relativo à supracitada proposta.
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ANEXO

Parecer fundamentado da Câmara de Deputados do Grão-Ducado do Luxemburgo 

A Câmara de Deputados

• Considerando o artigo 169.° do Regulamento da Câmara de Deputados;

• Relembrando que foi enviada à Comissão da Saúde e da Segurança Social uma 
proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
transparência das medidas que regulamentam os preços dos medicamentos para 
uso humano e a sua inclusão nos sistemas nacionais de seguro de saúde 
(COM/2012/84), proposta legislativa emanada da Comissão Europeia e sujeita ao 
controlo do respeito do princípio da subsidiariedade;

• Constatando que a Comissão da Saúde e da Segurança aprovou, na sua reunião de 
19 de Abril de 2012, um parecer fundamentado acerca da supracitada iniciativa 
legislativa;

Decide adotar esse parecer fundamentado da Comissão da Saúde e da Segurança Social com o 
seguinte teor:

Considerações gerais

A proposta de diretiva revoga e substitui a Diretiva 89/105/CEE do Conselho, 
de 21 de Dezembro de 1988, relativa à transparência das medidas que regulamentam a 
formação do preço das especialidades farmacêuticas para uso humano e a sua inclusão nos 
sistemas nacionais de seguro de saúde.

Esta proposta de diretiva foi enviada à Comissão da Saúde e da Segurança Social a fim de que 
esta verificasse se a proposta comunitária era conforme com os princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade tal como se encontram consagrados no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia.

A Comissão da Saúde e da Segurança Social fez notar que, segundo a Comissão Europeia, o 
texto tem por objetivo adaptar o quadro legal aos dados atuais do mercado dos produtos 
farmacêuticos, que entretanto se modificaram profundamente.

A Comissão da Saúde e da Segurança Social constata ainda que a finalidade que a Comissão 
Europeia atribuiu à iniciativa é dupla, ou seja, pôr em prática um melhor acesso dos pacientes 
aos medicamentos e uma melhor competitividade da indústria farmacêutica europeia. Para o 
efeito, as medidas propostas são as seguintes:

- encurtamento dos prazos a respeitar pelas autoridades nacionais nas decisões de 
fixação de preço e de reembolso;

- clarificação das obrigações processuais a cargo dos Estados-Membros;
- supressão dos obstáculos ao comércio dos produtos farmacêuticos.
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A Comissão constata que o texto proposto permite recear um aumento desmedido dos 
encargos administrativos, nomeadamente devido à redução dos prazos e às numerosas novas 
obrigações que interferem largamente com o princípio da subsidiariedade, e nomeadamente:

- a obrigação de, em cada fase, publicar e comunicar os critérios de decisão,
- a obrigação de consultar a indústria a montante de cada nova medida de fixação dos 

preços e de reembolso, e de informar a Comissão do facto,
- a obrigação de enviar um relatório anual à Comissão Europeia sobre os prazos e 

atrasos,
- a obrigação de efetuar o conjunto das medidas administrativas necessárias à tomada de 

decisão e à sua aplicação nos prazos prescritos,
- a obrigação de prever vias de recurso (processo sumário, danos e indemnizações, 

sanções por dia de atraso) em benefício da indústria farmacêutica, em caso de 
incumprimento dos prazos por parte de um Estado-Membro,

- a supressão da possibilidade de as autoridades nacionais solicitarem certas 
informações complementares à indústria.

A multiplicação de novas obrigações e o enquadramento estrito das medidas administrativas 
nacionais já não deixam qualquer margem de manobra às autoridades nacionais.

Por outro lado, a proposta consagra um desequilíbrio gritante entre as obrigações que cabem 
aos Estados-Membros e as impostas à indústria farmacêutica. O texto mais não faz, na 
realidade, que proteger os requerentes de uma decisão de transparência enquanto que, ao 
menor desvio relativamente ao procedimento imposto, o risco para as autoridades nacionais é 
grande (multas por dia em certos casos).

Acresce que nos podemos perguntar se estas numerosas medidas são verdadeiramente 
suscetíveis de contribuir para o objetivo geral de transparência, e se respeitam o princípio da 
proporcionalidade, concomitante com o princípio da subsidiariedade.

A proposta põe em questão o papel primário do princípio de subsidiariedade, que consiste em 
proteger a capacidade de decisão e de ação dos Estados-Membros e, por outro lado, legitima a 
intervenção da comunidade se os objetivos de uma ação não puderem ser realizados de 
maneira satisfatória pelos Estados-Membros devido às dimensões ou efeitos da ação proposta.

Conclusão

A Comissão da Saúde e da Segurança Social conclui que, de forma geral, a proposta de
diretiva viola o princípio de subsidiariedade ao fazer recair sobre as autoridades nacionais 
encargos administrativos exorbitantes e não justificados pelo objetivo da transparência. A 
proposta privilegia unilateralmente os interesses da indústria farmacêutica.

Resolução aprovada pela Câmara de Deputados na sua sessão pública de 24 de abril de 2012

O Secretário-Geral, O Presidente,

Claude Frieseisen Laurent Mosar


