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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1085/2008, του Werner Homann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ενιαία και λογική τιμολόγηση των φαρμάκων και χαμηλότερη φορολογία για τα 
φάρμακα και τις ιατρικές συσκευές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θα ήθελε να μάθει για ποιον λόγο εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες 
αποκλίσεις στην τιμολόγηση και τη φορολογία των φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διατείνεται ότι η τιμή των φαρμάκων αυξάνεται σταθερά, παρά τις μεταρρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται, και ότι τελικά καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό οι πολίτες, και 
ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι. Ο αναφέρων ζητεί επομένως από την ΕΕ να αναλάβει δράση για 
την επίλυση της κατάστασης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων επισημαίνει τη συνεχή αύξηση των τιμών των φαρμάκων στη Γερμανία. 
Επιθυμεί να μάθει τον λόγο που συνεχίζουν να υπάρχουν μείζονες διαφορές στην τιμολόγηση 
και τη φορολογία των φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αναφέρων επίσης ενθαρρύνει 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση προκειμένου να διορθώσει αυτήν την κατάσταση.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Δυνάμει του άρθρου 152 της Συνθήκης ΕΚ, η δράση της Κοινότητας στον τομέα της δημόσιας 
υγείας αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται στο παραμικρό οι αρμοδιότητες των κρατών μελών σε 
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ό,τι αφορά την οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής 
περίθαλψης. Είναι ευθύνη κάθε κράτους μέλους να διασφαλίζει στους πολίτες του κατάλληλη 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εθνικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τις τιμές των 
φαρμακευτικών προϊόντων (και των ιατρικών συσκευών) και να καθορίσουν τους όρους για 
την επιστροφή του κόστους τους στα πλαίσια του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στην τιμολόγηση των φαρμάκων 
και στις πολιτικές επιστροφής κόστους των κρατών μελών: σε κάθε χώρα, οι εθνικές αρχές 
είναι ελεύθερες να ορίζουν τις τιμές των φαρμάκων, να επηρεάζουν τις εν λόγω τιμές μέσω 
ειδικών εθνικών πολιτικών ή να αφήνουν τη ρύθμιση των τιμών στις δυνάμεις της αγοράς. Η 
πολιτική τιμολόγησης και επιστροφής του κόστους εξαρτώνται από διάφορους εθνικούς 
παράγοντες όπως οικονομικοί προβληματισμοί ή στόχοι της δημόσιας υγείας. Η άμεση 
συνέπεια είναι το ότι η τιμή ενός δεδομένου φαρμάκου, ή του καθεστώτος επιστροφής του 
κόστους του, μπορεί να διαφέρει από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

Όσον αφορά τη φορολογία, η οδηγία 2006/112/EΚ του Συμβουλίου (η οδηγία για τον ΦΠΑ) 
επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων. Ωστόσο, μια ενδεχόμενη απόφαση για κάτι τέτοιο, εξακολουθεί να εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών: αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εφαρμογή διαφορετικών 
συντελεστών ΦΠΑ ανά την ΕΕ επί των εν λόγω προϊόντων. Αυτή η κατάσταση ωστόσο, δεν 
συνιστά από μόνη της παραβίαση του κοινοτικού δικαίου

Συμπέρασμα

Η αναφορά αφορά πολιτικές τιμολόγησης φαρμάκων στη Γερμανία, οι οποίες πρωτίστως 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των γερμανικών αρχών. Δεν περιέχει κάποιο στοιχείο που θα 
μπορούσε να επισημαίνει ότι οι γερμανικές αρχές έδρασαν κατά παράβαση του κοινοτικού 
δικαίου. Η ρύθμιση των τιμών για θεραπευτικές αγωγές και η επιχορήγησή τους από 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης εμπίπτει ουσιαστικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να σεβαστεί αυτήν την εθνική αρμοδιότητα.
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