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Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comerțul paralel cu medicamente: Comisia închide procedura de infringement și dosarele plângerilor împotriva
Poloniei, României și Slovaciei

Bruxelles, 17 mai 2018

Comisia Europeană a decis astăzi să închidă procedura de infringement și gestionarea plângerilor în domeniul comerțului paralel cu
medicamente pentru uz uman formulate împotriva Poloniei, României și Slovaciei.

Încă de la începutul mandatului său, Comisia Juncker a urmărit cu asiduitate concretizarea priorităților sale politice. Această abordare politică se reflectă
și în modul în care Comisia a tratat cazurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (infringement). Comunicarea „Legislația UE: o mai bună aplicare
pentru obținerea unor rezultate mai bune” prezintă abordarea Comisiei în ceea ce privește prioritizarea cazurilor într-un mod strategic, cântărind cu
atenție diferitele interese publice și private implicate.

  
Importurile și exporturile paralele de medicamente reprezintă o formă legală de comerț în cadrul pieței unice. Cu toate acestea, statele membre pot, în
anumite cazuri, să restricționeze comerțul paralel, atâta timp cât măsurile pe care le iau sunt justificate, rezonabile și proporționale pentru a garanta un
interes public legitim. De exemplu, ar putea fi vorba despre măsuri menite să asigure o furnizare adecvată și continuă de medicamente către populație.

  
Faptul că farmaciile nu sunt aprovizionate în mod corespunzător și permanent cu medicamente de uz uman este o problemă gravă și tot mai amplă,
care în ultimii ani a afectat mai multe state membre și care are un impact negativ semnificativ asupra pacienților. Comisia recunoaște că unul dintre
motivele care au dus la apariția deficitului de aprovizionare cu anumite medicamente de uz uman ar putea fi tocmai comerțul paralel.

 Reconcilierea respectului față de libera circulație a mărfurilor cu dreptul de acces la asistență medicală necesită găsirea unui echilibru delicat. După o
evaluare atentă, Comisia a concluzionat că nu inițierea unei proceduri de infringement este calea adecvată de soluționare a acestei situații complexe.
Este nevoie de identificarea altor modalități de a aborda eficient și rapid o chestiune care poate avea impact negativ asupra sănătății cetățenilor
europeni.

  
Comisia consideră că trebuie organizat cât mai rapid un dialog structurat cu toate părțile relevante. Comisia își menține angajamentul de a sprijini
statele membre în eforturile lor de a garanta că cetățenii au acces, în timp util, la îngrijiri medicale preventive și curative de bună calitate și accesibile
din punct de vedere financiar. În acest scop, va colecta informații suplimentare din partea statelor membre și a altor părți interesate pentru a analiza
chestiunea punerii în aplicare a obligației de serviciu public și a restricțiilor la export în cadrul Grupului de lucru al Comisiei privind produsele
farmaceutice (Comitetul pentru produse farmaceutice de uz uman).

  
Context:

  
Comerțul paralel le permite angrosiștilor să cumpere medicamente dintr-un stat membru (de obicei din state unde prețurile sunt mai mici) și să le
vândă în alte state membre (unde prețurile sunt mai ridicate). Importurile și exporturile paralele de medicamente sunt compatibile cu libera circulație a
mărfurilor (articolul 34 din TFUE).

  
Totuși, în situații excepționale, se pot introduce restricții dacă acest lucru este justificat de cerințe imperative de interes public, cum ar fi protecția vieții
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și sănătății umane și dacă nu există alte mijloace mai puțin restrictive pentru îndeplinirea acestui obiectiv (articolul 36 din TFUE).
  

Problema penuriei de medicamente de uz uman în UE a fost discutată în cadrul reuniunii informale a miniștrilor sănătății derulată la Bratislava în zilele
de 3 și 4 octombrie 2016. 

  
Comisia menționează că Parlamentul European a adoptat, la data de 2 martie 2017, o rezoluție privind opțiunile pe care le are UE pentru a îmbunătăți
accesul la medicamente de uz uman. În această rezoluție, Parlamentul a cerut Comisiei și Consiliului UE să analizeze cauzele penuriei de medicamente
pentru a verifica respectarea normelor UE referitoare la obligația de a garanta aprovizionarea continuă (articolul 81 din Directiva 2001/83/CE). Acest
lucru este legat în mod indisolubil de accesibilitatea medicamentelor de uz uman pentru pacienți și de politicile tarifare din diferite state membre –
aspecte aflate exclusiv în sfera de competență a statelor membre.

  
La data de 8 decembrie 2017, Comisia a organizat un schimb de opinii cu privire la politica farmaceutică în UE. Cu această ocazie, Comisia și-a reiterat
angajamentul de a sprijini statele membre în eforturile lor de a garanta accesul cetățenilor, în timp util, la asistență medicală preventivă și curativă de
bună calitate și accesibilă din punct de vedere financiar.

  
Informații suplimentare:

Pentru deciziile-cheie din pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din mai 2018, a se vedea documentul integral MEMO/18/3446.

Pentru procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în general, a se vedea MEMO/12/12.

Procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor
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