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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1085/2008 af Werner Homann, tysk statsborger, om ensartede og 
rimelige priser på lægemidler og lavere afgifter på lægemidler og medicinsk 
udstyr

1. Sammendrag

Andrageren vil gerne vide, hvorfor der stadig er store prisforskelle og afgifter på medicin i 
EU. Han fastholder, at prisen på lægemidler konstant stiger på trods af de reformer, der 
gennemføres, og at det er den enkelte borger, herunder særligt pensionisterne, som skal betale 
regningen. Andrageren anmoder derfor EU om at gribe ind og afhjælpe situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andragendet

Andrageren påpeger, at prisen på lægemidler konstant stiger i Tyskland. Han vil gerne vide, 
hvorfor der stadig er store forskelle i pris og afgifter på medicin i EU. Andrageren opfordrer 
ligeledes kraftigt EU til at gøre en indsats for at afhjælpe denne situation.

Kommissionens bemærkninger

I henhold til EF-traktatens artikel 152 skal Fællesskabets indsats på folkesundhedsområdet 
fuldt ud respektere medlemsstaternes kompetencer inden for organisering og levering af 
sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling. Det er hver medlemsstats ansvar at sikre 
passende adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet for sine borgere.
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Inden for rammerne heraf kan de nationale myndigheder fastsætte prisen på lægemidler (og 
medicinske anordninger) samt fastlægge refusionsbetingelserne i den nationale 
socialsikringsordning.

EU har ikke beføjelser til at gribe ind i medlemsstaternes fastsættelse af prisen på lægemidler 
eller i medlemsstaternes refusionspolitikker: I hver medlemsstat er det op til de nationale 
myndigheder at fastsætte prisen på lægemidler, at påvirke disse priser gennem konkrete 
nationale politikker eller at overlade prisreguleringen til markedskræfterne. Prisfastsættelses-
og refusionspolitikken afhænger af forskellige nationale faktorer som f.eks. økonomiske 
overvejelser eller folkesundhedsmålsætninger. Den umiddelbare konsekvens er, at prisen på et 
givet lægemiddel eller refusionsbetingelserne herfor kan variere fra en medlemsstat til en 
anden.

For så vidt angår afgifterne, er det i henhold til Rådets direktiv 2006/112/EF 
("momsdirektivet") muligt at anvende en lav momssats på lægemidler. En eventuel beslutning 
om at gøre dette henhører stadig under medlemsstaternes kompetenceområde. Dette kan 
indebære anvendelse af forskellige momssatser i EU på disse produkter. Denne situation 
udgør imidlertid ikke i sig selv et brud på fællesskabslovgivningen.

Konklusion

Andrageren henviser til prisfastsættelsespolitikken vedrørende lægemidler i Tyskland, og 
dette område henhører først og fremmest under de tyske myndigheders kompetenceområde.
Det indeholder ingen aspekter, der giver anledning til at mene, at de tyske myndigheder har 
handlet i strid med fællesskabslovgivningen. Prisregulering af medicinsk behandling og 
fastsættelse af tilskud hertil inden for rammerne af socialsikringsordningerne er 
grundlæggende medlemsstaternes ansvar, og EU har pligt til at respektere denne nationale 
kompetence."
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