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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
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Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento austríaco sobre a 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 de 
subsidiariedade e de proporcionalidade, podem os Parlamentos nacionais, no prazo de oito 
semanas a contar da data de transmissão de um projeto de ato legislativo, dirigir aos 
Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado 
expondo as razões por que consideram que o projeto não respeita o princípio de 
subsidiariedade.

Ao abrigo do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
responsável pelo respeito do princípio da subsidiariedade.

Junto se remete, para informação, o parecer fundamentado do Parlamento austríaco sobre a 
proposta em referência.
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ANEXO

Parecer fundamentado do Parlamento austríaco

Parecer fundamentado da Subcomissão Permanente da Comissão dos Assuntos Europeus do 
Parlamento austríaco, de 17 de abril de 2012,

em conformidade com o artigo 23.º-G, n.º 1, da Constituição austríaca, em conjugação com o 
artigo 6.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade

COM(2012) 84 final

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

A. Parecer

A proposta objeto do presente parecer não é compatível com o princípio de subsidiariedade.

B. Fundamentação

Em 1 de março de 2012, a Comissão Europeia apresentou a sua proposta relativa à alteração 
das normas aplicáveis à inclusão dos medicamentos no código de reembolso dos sistemas 
nacionais de seguro de saúde. De acordo com a própria Comissão, o principal objetivo da 
proposta é facilitar o funcionamento do mercado interno dos medicamentos, sendo que, para o
efeito, as disposições da Diretiva 89/105/CEE são atualizadas e os prazos abreviados, e 
introduzidas sanções e um novo processo de notificação.

A organização e o financiamento dos serviços de saúde e de cuidados médicos inserem-se no 
âmbito de competências dos Estados-Membros. Este aspeto é clarificado no n.º 7 do artigo 
168.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). Neste sentido, de acordo 
com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, a manutenção do equilíbrio 
financeiro dos sistemas de seguro de doença, bem como de um nível elevado do sistema 
nacional de saúde constitui uma razão legítima para aplicar a estes domínios controlos e 
critérios particularmente rigorosos. Além disso, o Tribunal de Justiça salientou que deve ser 
mínima a ingerência da União Europeia na organização do seguro de doença. Não obstante, a 
presente proposta comprometeria a competência dos Estados-Membros no respeitante aos 
seus sistemas de saúde. Isto não é aceitável.

Embora a proposta não preveja uma harmonização das disposições no domínio da fixação dos 
preços e dos reembolsos, contém disposições de vasto alcance e excessivas relativamente aos 
procedimentos a aplicar, que acabarão por ter efeitos significativos na capacidade de controlo 
da política nacional de saúde. Cálculos efetuados pela Federação dos Organismos de 
Segurança Social Austríacos indicam que o abreviamento dos prazos e, por conseguinte, o 
encurtamento dos períodos de negociação de preços apropriados poderiam levar a perdas de 
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3,2 milhões de euros por ano e por procedimento para os sistemas nacionais de saúde. Além 
disso, as sanções previstas na proposta (sanção pecuniária, indemnização) poderiam alterar 
unilateralmente a situação inicial das negociações de preços a favor da indústria farmacêutica, 
o que poderia conduzir a novos prejuízos para o sistema de seguro de doença.

Por outro lado, os atrasos na inclusão de medicamentos ficam, em muitos casos, a dever-se ao 
facto de os requerentes apresentarem informações incompletas. Além disso, deveria haver 
tempo suficiente para a avaliação farmacológica, médico-terapêutica e sanitário-económica, 
para garantir um elevado nível do sistema de saúde. A proposta de abreviar os prazos deve, 
por conseguinte, ser rejeitada, ao mesmo título que a introdução de sanções, porquanto não 
proporcionam qualquer mais-valia europeia. Como base jurídica, a Comissão escolhe 
exclusivamente o artigo 114.º do TFUE, relativo ao mercado interno. Em particular o artigo 
7.º e seguintes da proposta afetam clara e inequivocamente a responsabilidade dos 
Estados-Membros em matéria de organização e prestação de serviços de saúde e de cuidados 
médicos, como previsto no n.º 7 do artigo 168.º do TFUE e outros artigos. A base jurídica 
escolhida pela Comissão é, por consequência, insuficiente. Se, porém, a base jurídica 
escolhida é insuficiente, tal significa, de per se, que a União está a exceder a competência 
específica limitada que essa base jurídica lhe confere. O facto de a União exceder a 
competência que lhe é atribuída implica a restrição ilegítima da competência dos 
Estados-Membros e, em simultâneo, viola inevitavelmente o princípio da subsidiariedade.

Além disso, o disposto nos artigos 11.º, 13.º, 15.º e 16.º propostos constitui uma ingerência 
inadmissível na autonomia constitucional de que os Estados-Membros dispõem para 
determinar, de forma independente, os procedimentos de estabelecimento das normas. Essas 
disposições são, por outro lado, supérfluas em termos de consecução do objetivo da diretiva. 
Nomeadamente o processo de notificação ora introduzido pelo artigo 16.º restringe de tal 
modo a margem de manobra do legislador nacional, que de modo algum é compatível com o 
disposto no n.º 7 do artigo 168.º do TFUE, nem com a jurisprudência do Tribunal de Justiça.

No seu artigo 14.º, relativo à não interferência dos direitos de propriedade intelectual, a 
proposta de diretiva prevê o recurso, não a processos judiciais, mas, antes, a processos 
administrativos, não devendo os direitos de propriedade intelectual ser tidos em conta. Esta 
disposição constitui uma violação flagrante do artigo 6.º da CEDH, relativo ao direito a um 
processo equitativo no contexto da determinação dos direitos civis, bem como do artigo 1.º do 
Segundo Protocolo Adicional à CEDH e do artigo 17.º da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, relativo ao direito de propriedade. Os Tratados não transferiram para a União 
quaisquer competências para restringir os direitos consagrados na CEDH, nem na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. O artigo 14.º viola, por conseguinte, os referidos 
direitos.

A concluir, refira-se que a mera referência à avaliação das implicações no contexto das 
declarações de conformidade com o princípio da subsidiariedade viola o artigo 5.º do 
Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. A 
própria proposta deve incluir uma ficha com elementos circunstanciados que permitam 
apreciar a observância do princípio da subsidiariedade. Na presente proposta, até as 
informações sobre a avaliação das implicações são insuficientes. A mera invocação do 
mercado interno não é suficiente para justificar a conformidade com o princípio da 
subsidiariedade. Se, porém, contrariamente às disposições dos Tratados, uma proposta 
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legislativa da UE não é acompanhada de uma declaração indicativa da observância do 
princípio da subsidiariedade, que não seja apenas uma fórmula oca, sendo, por conseguinte, 
inadequada, o processo de exame pelos parlamentos nacionais não pode ser levado a efeito 
numa base genuinamente conforme aos Tratados. Assim sendo, as disposições processuais do 
princípio de subsidiariedade são violadas e o ato jurídico proposto está fundamental e 
irremediavelmente ferido de eventual nulidade.


