
CM\900777RO.doc PE488.018v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri juridice

16.5.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
(0048/2012)

Ref.: Avizul motivat al Nationalratului Austriei referitor la propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind transparența măsurilor ce 
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.

Spre informare, vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Nationalratului Austriei 
referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Aviz motivat al Nationalratului Austriei

Aviz motivat din 17 aprilie 2012 al Subcomisiei permanente pentru afaceri europene a 
Comisiei principale a Nationalratului

întocmit în conformitate cu articolul 23g alineatul (1) din constituția Austriei, coroborat cu 
articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității

COM(2012)84 final

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența 
măsurilor ce reglementează prețurile medicamentelor de uz uman și includerea acestora în 
sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate

A. Aviz

Propunerea în cauză nu respectă principiul subsidiarității.

B. Justificare

La 1 martie 2012, Comisia Europeană a prezentat propunerea sa de modificare a 
reglementărilor de includere a medicamentelor în regimul de rambursare al sistemelor de 
asigurări de sănătate al statelor membre. Propunerea vizează, potrivit informațiilor Comisiei, 
facilitarea funcționării pieței interne a medicamentelor prin modernizarea dispozițiilor în 
vigoare ale Directivei 89/105/CEE, reducerea termenelor, introducerea de sancțiuni și a unei 
proceduri de notificare.

Organizarea și finanțarea sistemului de sănătate este de competența statelor membre. Acest 
lucru este precizat cu claritate la articolul 168 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene. În acest sens, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat, de asemenea, 
în jurisprudența sa că menținerea echilibrului financiar al sistemelor de asigurări de sănătate și 
a unui nivel ridicat de sănătate publică constituie un motiv legitim pentru aplicarea, în aceste 
domenii, a unor controale și criterii deosebit de stricte. Pe lângă aceasta, Curtea a subliniat că 
Uniunea Europeană nu are dreptul să exercite decât o influență minimă asupra organizării 
sistemelor de asigurări de sănătate. Cu toate acestea, prin prezenta propunere s-ar submina 
competența statelor membre pentru sistemele lor de sănătate. Acest lucru este inacceptabil.

Propunerea nu prevede o armonizare a normelor privind stabilirea prețurilor și compensarea 
costurilor, însă conține prevederi ample și în mare măsură excesive pentru procedurile ce 
trebuie urmate, care, în cele din urmă au un impact semnificativ asupra capacităților de 
organizare a politicii naționale în materie de sănătate. Din calculele efectuate de Asociația 
generală a instituțiilor de asigurări sociale din Austria rezultă că, datorită termenelor mai 
scurte și, în consecință, a perioadelor mai scurte pentru negocierea unor prețuri rezonabile, 
sistemele de sănătate publică ar putea suferi pierderi anuale de până la 3,2 milioane de euro 
pentru fiecare procedură. Pe lângă aceasta, sancțiunile prevăzute în propunere (amenzi, 
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daune-interese) sunt de natură a pune industria farmaceutică, în mod unilateral, într-o poziție 
avantajoasă în negocierile prețurilor, lucru ce ar putea prezenta cauza prejudicii suplimentare 
sistemului de asigurări de sănătate.

De altfel, în multe cazuri, întârzierile în includerea medicamentelor se datorează informațiilor 
incomplete prezentate de solicitanți. Mai mult decât atât, pentru a se putea garanta un standard 
ridicat al sistemului de sănătate, ar trebui să se pună la dispoziție timp suficient pentru 
evaluarea din punct de vedere farmacologic, medico-terapeutic și economic. Scurtarea 
termenelor prevăzută în propunere trebuie respinsă, la fel ca și impunerea de sancțiuni, 
deoarece acestea nu oferă o valoare adăugată europeană. Comisia a ales ca unic temei juridic 
articolul 114 din TFUE referitor la piața internă. Cu toate acestea, îndeosebi articolul 7 și 
următoarele din propunere intervin fără ocol în dreptul statelor membre privind organizarea și 
furnizarea de servicii în cadrul sistemelor publice de asigurări de sănătate ale statelor membre 
în sensul articolului 168 alineatul (7) din TFUE și al altor articole. Temeiul juridic ales de 
Comisie este, prin urmare, insuficient. În cazul în care temeiul juridic ales este insuficient, 
aceasta constituie în sine o depășire a competențelor specifice și limitate acordate Uniunii de 
acest temei juridic. Depășirea, de către Uniune, a competențelor conferite, restricționează în 
mod nejustificat competențele statelor membre, încălcând, în același timp, în mod inevitabil, 
principiul subsidiarității.

Dispozițiile articolelor 11, 13, 15 și 16 propuse constituie, în plus, un amestec nejustificat în 
autonomia constituțională a statelor membre de a stabili, în mod independent, propriile lor 
proceduri normative. În plus, aceste articole sunt inutile pentru realizarea obiectivului. În 
special, noua procedură de notificare propusă la articolul 16 restrânge marja de manevră a 
legiuitorului național într-o măsură care nu este în nici un caz compatibilă nici cu dispozițiile 
articolului 168 alineatul (7) din TFUE, nici cu cele ale Curții.

La articolul 14, referitor la lipsa de relevanță a drepturilor de proprietate intelectuală, 
propunerea de directivă prevede că nu se aplică o procedură judiciară, ci una administrativă și 
că drepturile de proprietate intelectuală nu trebuie luate în considerare. Această dispoziție este 
în totală contradicție cu articolul 6 din CEDO privind dreptul la o procedură judiciară 
echitabilă în materie de drepturi civile, cu articolul 1 din protocolul suplimentar nr. 2 la 
CEDO și cu articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a UE privind protecția 
proprietății. Tratatele nu atribuie Uniunii competențe de restricționare a drepturilor garantate 
de CEDO sau de Carta drepturilor fundamentale a UE. Articolul 14 încălcă, prin urmare, 
drepturile susmenționate.

În sfârșit, trebuie semnalat faptul că simpla referire la analiza de impact pentru a justifica 
compatibilitatea cu principiul subsidiarității contravine articolului 5 din Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. O justificare detaliată pentru 
respectarea principiului subsidiarității trebuie încorporată chiar în propunerea în sine. În 
prezenta propunere, chiar și informațiile incluse în analiza de impact sunt insuficiente. Simpla 
invocare a pieței interne nu poate justifica conformitatea cu principiul subsidiarității. Dacă 
totuși, contrar prevederilor tratatelor, o propunere de act legislativ al Uniunii nu conține o 
justificare suficientă, în afara formulelor goale, de conformitatea cu principiul subsidiarității, 
procedura prevăzută de verificare a principiului subsidiarității de către parlamentele naționale 
nu poate fi bazată pe elemente concrete, cu adevărat conforme cu tratatele. Astfel, normele de 
procedură înscrise în principiul subsidiarității sunt încălcate, iar propunerea de act legislativ 
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este amenințată, în mod fundamental și ireparabil, să fie declarată nulă.


