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Odbor za pravne zadeve

16.5.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(0049/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje luksemburške poslanske zbornice o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti ukrepov, ki urejajo cene zdravil za 
uporabo v humani medicini in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov 
zdravstvenega zavarovanja
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podala luksemburška 
poslanska zbornica.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje luksemburške poslanske zbornice

Poslanska zbornica je

 ob upoštevanju člena 169 svojega poslovnika,

 ker je opozorila, da je bil odboru za zdravje in socialno varnost predložen predlog 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti ukrepov, ki urejajo cene 
zdravil za uporabo v humani medicini in njihovo vključitev v področje nacionalnih 
sistemov (COM/2012/0084), tj. zakonodajni predlog Evropske komisije v zvezi z 
nadzorom spoštovanja načel subsidiarnosti,

 ker je odbor za zdravje in socialno varnost na svoji seji 19. aprila 2012 sprejel 
obrazloženo mnenje v zvezi s to zakonodajno pobudo,

odločila, da bo sprejela to mnenje, ki ima naslednjo vsebino:

Splošne ugotovitve

Predlog direktive razveljavlja in nadomešča Direktivo Sveta 89/105/EGS z dne 
21. decembra 1988 v zvezi s preglednostjo ukrepov, ki urejajo določanje cen zdravil za 
človeško uporabo in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov zdravstvenega 
zavarovanja.

Ta predlog direktive je bil predložen odboru za zdravje in socialno varnost, da bi preveril, ali 
je v skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti, opredeljenima v členu 5 Pogodbe o 
Evropski uniji.

Ugotovil je, da je Evropska komisija besedilo pripravila z namenom, da bi prilagodila pravni 
okvir sedanjim podatkom na trgu farmacevtskih izdelkov, ki so se medtem zelo spremenili.

Poleg tega je ugotovil, da ima pobuda Evropske komisije dvojni cilj, tj. zagotoviti bolnikom 
lažji dostop do zdravil in večjo konkurenčnost evropske farmacevtske industrije. Predlagani 
ukrepi so zato:

 krajši roki, ki jih morajo spoštovati nacionalni organi za sprejemanje odločitev o 
določanju cen in povračil,

 pojasnitev obveznosti glede postopkov, ki jih morajo izpolnjevati države članice,
 odprava ovir v trgovini s farmacevtskimi izdelki.

Odbor je tudi ugotovil, da bi lahko predlagano besedilo povzročilo čezmerno povečanje 
upravnih stroškov, predvsem zaradi skrajšanja rokov in številnih novih obveznosti, ki zelo 
posegajo v načelo subsidiarnosti, zlasti:
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 obveznost objavljanja in sporočanja meril za odločanje v vseh fazah postopka,
 obveznost posvetovanja s panogo pred sprejetjem vsakega novega ukrepa glede 

določanja cen in povračil ter poročanje Komisiji,
 obveznost predložitve letnega poročila Evropski komisiji o rokih in zamudah,
 obveznost izvajanja vseh upravnih postopkov, potrebnih za sprejemanje in 

uresničevanje odločitev, v predpisanih rokih,
 obveznost zagotavljanja pravnih sredstev (prehodni postopek, odškodnina, dnevna 

kazen) v prid farmacevtske industrije, kadar države članice ne spoštujejo rokov,
 odprava možnosti, da lahko nacionalni organi od panoge zahtevajo nekatere dodatne 

informacije.

Zaradi številnih novih obveznosti in strogega okvira nacionalnih upravnih postopkov so 
nacionalni organi ostali brez manevrskega prostora.

Poleg tega predlog vzpostavlja očitno nesorazmerje med obveznostmi držav članic in 
farmacevtske industrije. Besedilo prosilce ščiti le pred preglednimi odločitvami, medtem ko 
so tveganja nacionalnih organov ob vsakem najmanjšem odstopanju od predpisanega 
postopka velika (v nekaterih primerih naložitev dnevne kazni).

Postavlja se tudi vprašanje, ali ti številni ukrepi resnično prispevajo k uresničevanju splošnega 
cilja zagotavljanja preglednosti ter spoštujejo načeli sorazmernosti in subsidiarnosti.

S predlogom je omajana najpomembnejša vloga načela subsidiarnosti, to je zaščita zmožnosti 
odločanja in ukrepanja držav članice ter upravičenost posredovanja Skupnosti, če države 
članice ne uspejo zadovoljivo uresničiti ciljev načrtovanih ukrepov zaradi njihovih razsežnosti 
ali učinkov.

Zaključna ugotovitev

Odbor za zdravje in socialno varnost ugotavlja, da predlog direktive na splošno ne spoštuje 
načela subsidiarnosti, saj nacionalnim organom nalaga pretirane upravne stroške, ki jih ne 
upravičuje cilj zagotavljanja preglednosti. Predlog enostransko daje prednost interesom 
farmacevtske industrije.

Resolucijo je sprejela poslanska zbornica na javni seji 24. aprila 2012.

Generalni sekretar Predsednik

Claude Frieseisen Laurent Mosar


