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Tárgy: A Werner Homann, német állampolgár által benyújtott 1085/2008. számú petíció 
az egységes és elfogadható gyógyszerárakról és a gyógyszereket és gyógyászati 
segédeszközöket terhelő alacsonyabb adókulcsokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nem érti, hogy az Európai Unión belül miért vannak még mindig nagy 
különbségek a gyógyszerárak és a gyógyszereket terhelő adókulcsok között. Véleménye 
szerint a gyógyszerárak a végrehajtott reformok ellenére folyamatosan emelkednek, amit a 
polgároknak – különösen pedig a nyugdíjasoknak – kell megfizetni. A petíció benyújtója a 
helyzet megváltoztatása érdekében az EU intézkedését sürgeti. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy Németországban folyamatosan emelkednek a 
gyógyszerárak. A petíció benyújtója nem érti, hogy az Európai Unión belül miért vannak még 
mindig nagy különbségek a gyógyszerárak és a gyógyszereket terhelő adókulcsok között. 
Ezenkívül a petíció benyújtója a helyzet megváltoztatása érdekében az Európai Unió 
intézkedését sürgeti.
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A Bizottság észrevételei

Az EK-Szerződés 152. cikke szerint a népegészségügy terén való közösségi fellépés során 
teljes mértékben tiszteletben kell tartani a tagállamoknak az egészségügyi szolgáltatások és az 
orvosi ellátás szervezésére és nyújtására vonatkozó hatáskörét. Az egyes tagállamok feladata, 
hogy a minőségi egészségügyi ellátáshoz megfelelő hozzáférést biztosítsanak a polgárok 
számára. 

Ez alapján a nemzeti hatóságok megállapíthatják a gyógyszerek (és orvosi műszerek) árát, 
valamint meghatározhatják a nemzeti szociális biztonsági rendszer szerinti költségtérítési 
feltételeket. 

Az Európai Unió nem rendelkezik hatáskörrel arra vonatkozóan, hogy beavatkozzon a 
tagállamok gyógyszerárazási és költségtérítési politikájába: az egyes országokban a nemzeti 
hatóságok szabadon meghatározhatják a gyógyszerek árát, egyedi nemzeti politikák révén 
befolyásolhatják ezeket az árakat, vagy a piaci erőkre bízhatják az árszabályozást. Az 
árképzési és költségtérítési politika különböző nemzeti tényezők – például gazdasági 
szempontok vagy közegészségügyi célkitűzések – függvénye. A közvetlen következmény az, 
hogy egy adott gyógyszer ára vagy költségtérítése tagállamonként eltérő lehet.

Ami az adózást illeti, a 2006/112/EK tanácsi irányelv (a „héa-irányelv”) lehetővé teszi, hogy a 
gyógyszerek értékesítésére kedvezményes adómértéket alkalmazzanak. Az ezzel kapcsolatos 
döntési lehetőség azonban továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik: ennek 
következtében az EU-n belül eltérő héa-kulcsokat alkalmazhatnak e termékekre. Önmagában 
ez a helyzet azonban nem jelenti a közösségi jog megsértését. 

Következtetés

A petíció a németországi gyógyszerárazási politikákra vonatkozik, amelyek elsősorban a 
német hatóságok hatáskörébe tartoznak. Ez nem foglal magában olyan tényezőt, amely arra 
utalna, hogy a német hatóságok a közösségi joggal ellentétesen intézkedtek. Az orvosi 
kezelésekre vonatkozó árszabályozás és a szociális biztonsági rendszerek keretében történő 
támogatásuk alapvetően a tagállamokra tartozik, és az Európai Uniónak kötelessége 
tiszteletben tartani ezt a nemzeti hatáskört. 
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