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Ref.: Aviz motivat al Camerei deputaților din Marele ducat al Luxemburgului referitor 
la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman și 
includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de 
sănătate
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

În anexă, vă transmitem, spre informare, un aviz motivat al Camerei Deputaților a Marelui 
Ducat al Luxemburgului referitor la propunerea sus-menționată.
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ANEXĂ

Aviz motivat al Camerei Deputaților a Marelui Ducat al Luxemburgului

Camera Deputaților,

• având în vedere articolul 169 din Regulamentului Camerei Deputaților;

• având în vedere că Comisia pentru sănătate și securitate socială a fost sesizată cu 
privire la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman și 
includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate 
(COM/2012/84), propunere legislativă a Comisiei Europene care face obiectul 
controlului respectării principiului subsidiarității;

• constatând adoptarea de către Comisia pentru sănătate și securitate, cu ocazia reuniunii 
sale din 19 aprilie 2012, a unui aviz motivat având drept obiect inițiativa legislativă 
susmenționată;

decide adoptarea prezentului aviz motivat al Comisiei de sănătate și securitate socială, având 
conținutul următor:

Observații generale

Propunerea de directivă abrogă și înlocuiește Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 
decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor 
medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor 
naționale de asigurări de sănătate;

Această propunere de directivă a fost transmisă Comisiei de sănătate și securitate socială 
pentru a verifica dacă această propunere comunitară respectă principiile subsidiarității și 
proporționalității, consacrate de articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Comisia de sănătate și securitate socială a luat act de faptul că, în opinia Comisiei Europene, 
textul are drept obiectiv adaptarea cadrului juridic la datele actuale ale pieței de produse 
farmaceutice, care s-au schimbat profund între timp.

Comisia de sănătate și de securitate socială a constatat încă o dată că finalitatea pe care 
Comisia Europeană o atașează inițiativei sale este dublă, mai exact un acces îmbunătățit al 
pacienților la medicamente și o mai bună competitivitate a industriei farmaceutice europene.
În acest scop, măsurile propuse sunt următoarele:

- termene mai scurte pentru deciziile privind stabilirea prețurilor și rambursarea;
- clarificarea obligațiilor procedurale suportate de statele membre;
- suprimarea obstacolelor din calea comercializării produselor farmaceutice;

Comisia constată că textul propus lasă loc temerii că s-ar putea înregistra o creștere 
nemăsurată a sarcinilor administrative, în special din cauza termenelor mai scurte și a 
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numeroaselor obligații noi care afectează într-o mare măsură principiul subsidiarității, mai 
ales:

- obligația de a publica și de a comunica criteriile de decizie la fiecare etapă;
- obligația de a consulta industria înainte de a adopta orice măsură de stabilire a 

prețurilor și de rambursare, precum și de a informa Comisia cu privire la aceasta,
- obligația de a adresa un raport anual Comisiei europene cu privire la termenele limită 

și la întârzieri,
- obligația de a îndeplini toate măsurile administrative necesare pentru luarea unei 

decizii și pentru executarea acesteia în termenele prevăzute,
- obligația de a prevedea măsuri de apel (procedura interimară, daune și interese, 

penalități zilnice) în beneficiul industriei farmaceutice, în cazul nerespectării 
termenelor limită de statele membre,

- eliminarea posibilității ca autoritatea națională să solicite anumite informații 
complementare industriei.

Multiplicarea noilor obligații și reglementarea strictă a măsurilor administrative naționale nu 
mai lasă nicio marjă de manevră autorităților naționale.

Pe de altă parte, propunerea creează un dezechilibru evident între obligațiile care revin 
statelor membre și cele ale industriei farmaceutice. Textul nu face, de fapt, decât să protejeze 
pe cei care solicită o decizie de transparență, deși la cea mai mică deviere față de procedura 
impusă, autoritățile naționale riscă foarte mult (penalități zilnice în anumite cazuri).

De altfel, se pune întrebarea dacă aceste numeroase măsuri pot, într-adevăr, să contribuie la 
obiectivul general al transparenței și dacă respectă principiul proporționalității, pe lângă cel al 
subsidiarității.

Propunerea aduce în discuție rolul principal al subsidiarității, care constă în a proteja 
capacitatea de decizie și de acțiune a statelor membre și, pe de altă parte, intervenția legitimă 
a Comunității, dacă obiectivele unei acțiuni nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele 
membre din cauza dimensiunilor sau efectelor acțiunii avute în vedere.

»Concluzie«
Comisia de sănătate și securitate socială ajunge la concluzia că, în termeni generali, 
propunerea de directivă încalcă principiul subsidiarității, impunând autorităților naționale 
sarcini administrative excesive și nejustificate de obiectivul transparenței. Propunerea 
privilegiază unilateral interesele industriei farmaceutice.

Rezoluție adoptată de Camera Deputaților în cadrul ședinței sale publice din 24 aprilie 2012

Secretar general, Președintele

Claude Frieseisen Laurent Mosar


