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Комисия по петиции

20.2.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1085/2008, внесена от Werner Homann, с германско гражданство, 
относно еднаква и разумна цена на лекарствата и по-ниски данъци върху 
лекарствата и медицинските уреди

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска да знае причината за продължаващото съществуване на 
значителни разлики в цената и данъчното облагане на лекарствата в Европейския съюз. 
Той твърди, че цената на лекарствата нараства постоянно въпреки провежданите 
реформи и че отделните граждани, и най-вече пенсионерите, са тези, които понасят 
финансовите последици. Във връзка с това вносителят на петицията търси съдействие
от страна на ЕС, което да окаже положително влияние.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Петицията

Вносителят обръща внимание върху постоянното нарастване на цените на 
лекарствените продукти в Германия. Той би желал да знае причината за 
продължаващото съществуване на огромни разлики в цените и данъците върху 
лекарствените продукти в Европейския съюз. Вносителят също така призовава 
Европейския съюз да предприеме действия за подобряване на положението.
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Наблюдения на Комисията

Съгласно член 152 от Договора за ЕО, действията на Общността в областта на 
общественото здраве зачитат изцяло правомощията на държавите-членки да 
организират и предоставят здравни услуги и медицински грижи. Задължение на всяка 
държава-членка е да гарантира подходящ достъп до висококачествено здравеопазване 
на гражданите си.

В тази рамка националните органи имат правомощията да определят цените на 
лекарствените продукти (и медицинските уреди) и да определят условията за 
плащането им от националната здравноосигурителна система.

Европейският съюз няма правомощията да се намесва в определянето на цените на 
лекарствените продукти и политиките за реимбурсирането им в държавите-членки: във 
всяка държава националните органи имат свободата да определят цените на 
лекарствените продукти, да влияят на тези цени чрез специфични национални политики 
или да оставят регулирането на цените на пазарните сили. Определянето на цените и 
политиката за реимбурсиране зависят от различни национални фактори, като например 
икономически съображения или цели, свързани с общественото здраве. 
Непосредствените последствия са, че цената на определен лекарствен продукт или 
възможността за реимбурсирането му могат да бъдат различни в различните държави-
членки.

Що се отнася до данъчното облагане, Директива 2006/112/ЕО („Директива за ДДС“) 
позволява прилагането на намалени стойности на ДДС за снабдяване с лекарствени 
продукти. Но решението за това остава в правомощията на държавите-членки, като 
това може да доведе до разлики в процентите на ДДС, налагани върху тези продукти в 
ЕС. Тази ситуация сама по себе си обаче не представлява нарушаване на правото на 
Общността. 

Заключение

Петицията се отнася за политиките за определяне на цените на фармацевтичните 
продукти в Германия, които като цяло попадат в правомощията на германските органи. 
Тя не съдържа нито един елемент, който да подсказва, че германските органи са 
действали в противоречие с правото на Общността. Регулирането на цените на 
лекарствените продукти и тяхното субсидиране от системите за здравно осигуряване е 
отговорност на държавите-членки, а Европейският съюз е задължен да уважава 
националните правомощия.
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