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Vec: Odôvodnené stanovisko Luxemburskej poslaneckej snemovne k návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti opatrení regulujúcich 
stanovovanie cien liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie do pôsobnosti 
verejných systémov zdravotného poistenia 
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Luxemburskej poslaneckej snemovne 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko Luxemburskej poslaneckej snemovne

Poslanecká snemovňa

• so zreteľom na článok 169 rokovacieho poriadku poslaneckej snemovne,

• pripomínajúc, že Výboru pre zdravie a sociálne zabezpečenie bol predložený 
legislatívny návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti opatrení 
regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie 
do pôsobnosti verejných systémov zdravotného poistenia (COM(2012)0084), ktorý 
vypracovala Európska komisia a na ktorý sa vzťahuje kontrola dodržiavania zásad 
subsidiarity,

• keďže Výbor pre zdravie a sociálne zabezpečenie na svojej schôdzi 19. apríla 2012 
prijal odôvodnené stanovisko vo veci uvedenej legislatívnej iniciatívy, 

sa rozhodla schváliť toto odôvodnené stanovisko Výboru pre zdravie a sociálne zabezpečenie 
v tomto znení:

Všeobecné úvahy

Návrhom smernice sa ruší a nahrádza smernica Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 
o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich 
zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia.

Uvedený návrh smernice sa postúpil Výboru pre zdravie a sociálne zabezpečenie, ktorý má 
overiť, či je návrh Spoločenstva v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality 
zakotvenými v článku 5 Zmluvy o Európskej únii.

Výbor pre zdravie a sociálne zabezpečenie skonštatoval, že podľa Európskej komisie je 
cieľom textu prispôsobiť právny rámec súčasnej situácii na trhu s farmaceutickými 
výrobkami, ktorá sa medzičasom podstatne zmenila.

Výbor pre zdravie a sociálne zabezpečenie ďalej skonštatoval, že Európska komisia sleduje 
svojou iniciatívou dvojitý cieľ, t. j. zabezpečiť lepší prístup pacientov k liekom a vyššiu 
konkurencieschopnosť európskeho farmaceutického priemyslu. Na tento účel sa navrhujú 
tieto opatrenia:

- skrátenie lehoty, ktorú majú vnútroštátne orgány na stanovenie cien a výšky úhrady;
- objasnenie procesných povinností členských štátov;
- odstránenie prekážok obchodu s farmaceutickými výrobkami.

Výbor konštatuje, že navrhovaný text vyvoláva obavy nad neprimeraným zvýšením 
administratívnej záťaže, najmä z dôvodu skrátenia lehôt a mnohých nových povinností, ktoré 
sú v rozpore so zásadou subsidiarity, konkrétne: 
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- povinnosť zverejňovať a oznamovať v každej etape postupu kritériá na prijímanie 
rozhodnutí,

- povinnosť vopred konzultovať so zástupcami farmaceutického priemyslu každé nové 
opatrenie týkajúce sa stanovenia cien a výšky úhrady a informovať o ňom Komisiu, 

- povinnosť predkladať Európskej komisii výročnú správu o lehotách a omeškaniach,
- povinnosť vykonávať všetky správne opatrenia potrebné na prijatie rozhodnutia 

a nadobudnutie jeho účinnosti v rámci stanovených lehôt, 
- povinnosť stanoviť opravné prostriedky (predbežný postup, náhrada škody, denné 

penále), ktoré môže farmaceutický priemysel využiť v prípade, že daný členský štát 
nedodrží lehoty,

- zrušenie možnosti vnútroštátnych orgánov požiadať zástupcov farmaceutického 
priemyslu o dodatočné informácie.

Narastajúci počet nových povinností a prísne vymedzenie vnútroštátnych správnych opatrení 
neponechávajú vnútroštátnym orgánom žiadny manévrovací priestor.

Okrem toho návrh výrazne narúša rovnováhu v rozdelení povinností medzi členské štáty 
a farmaceutický priemysel. Text iba chráni zástancov transparentných rozhodnutí, pričom 
však vnútroštátne orgány čelia pri najmenšej odchýlke od stanoveného postupu veľkému 
riziku (v niektorých prípadoch musia platiť denné penále).

Okrem toho možno pochybovať o tom, či tieto početné opatrenia skutočne prispejú 
k všeobecnému cieľu transparentnosti a či rešpektujú zásadu proporcionality spoločne so 
zásadou subsidiarity.

Návrh spochybňuje prioritnú zásadu subsidiarity, ktorá má na jednej strane chrániť schopnosť 
členských štátov prijímať rozhodnutia a ich akcieschopnosť a na druhej strane oprávňovať 
Spoločenstvo konať v prípade, keď sledované ciele nemôžu uspokojivo dosiahnuť členské 
štáty z dôvodu rozsahu alebo účinkov navrhovaného opatrenia. 

Záver

Výbor pre zdravie a sociálne zabezpečenie dospel k záveru, že návrh smernice je vo 
všeobecnosti v rozpore so zásadou subsidiarity, keďže v záujme transparentnosti vyžaduje od 
vnútroštátnych orgánov nadmernú a neodôvodnenú administratívnu záťaž. Návrh 
jednostranne chráni záujmy farmaceutického priemyslu.

Uznesenie prijaté Poslaneckou snemovňou na verejnom zasadnutí 24. apríla 2012

generálny tajomník predseda

Claude Frieseisen Laurent Mosar


