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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1085/2008, ippreżentata minn Werner Homann (ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża) dwar mediċini bi prezz uniformi u raġonevoli u taxxi aktar baxxi għal 
mediċini u tagħmir mediku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jixtieq ikun jaf għaliex baqgħu jeżistu diskrepanzi kbar fil-prezz u t-tassazzjoni 
ta’ mediċini fl-Unjoni Ewropea. Isostni li l-prezz tal-mediċini qiegħed dejjem jogħla minkejja 
r-riformi li qed jitwettqu u huma ċ-ċittadini individwali, b’mod partikulari l-pensjonanti, li 
qed jagħmlu tajjeb għall-kontijiet. Il-petizzjonant, għalhekk, qed jitlob li tittieħed azzjoni 
mill-UE biex jinstab rimedju għal dawn il-kwistjonijiet. 

2. Ammissibilità

Iddikjata ammissibbli fl-20 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Il-Petizzjoni

Il-petizzjonant jinnota li l-prezzijiet tal-prodotti mediċinali dejjem qed jogħlew fil-Ġermanja. 
Huwa jixtieq ikun jaf għaliex baqgħu jeżistu diskrepanzi kbar fil-prezz u t-tassazzjoni ta’ 
mediċini fl-Unjoni Ewropea. Il-petizzjonant iħeġġeġ ukoll lill-Unjoni Ewropea biex tieħu 
azzjoni ħalli jinstab rimedju għal din is-sitwazzjoni.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
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Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat KE, l-azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa pubblika 
għandha tirrispetta bis-sħiħ il-kompetenzi tal-Istati Membri għall-organizzazzjoni u l-għoti 
tas-servizzi tas-saħħa u l-kura medika. Hija r-responsabilità ta’ kull Stat Membru li jiżgura li 
jkun hemm aċċess xieraq għal kura tas-saħħa ta’ kwalità għolja għaċ-ċittadini tiegħu. 

F’dan il-qafas, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom il-kapaċità li jistabbilixxu l-prezzijiet ta’ 
prodotti mediċinali (u strumenti mediċi) u jiddeterminaw il-kundizzjonijiet ta’ rimborż skont 
is-sistema nazzjonali tas-sigurtà soċjali.

L-Unjoni Ewropea m’għandhiex il-kompetenza li tinterveni fl-ipprezzar tal-prodotti 
farmaċewtiċi u l-politiki ta’ rimborż tal-Istati Membri: f’kull pajjiż, l-awtoritajiet nazzjonali 
huma liberi li jiffissaw il-prezzijiet tal-mediċini, li jinfluwenzaw dawn il-prezzijiet permezz 
ta’ politiki nazzjonali speċifiċi jew li jħallu l-irregolar tal-prezzijiet lill-forzi tas-suq. L-
ipprezzar u l-politika ta’ rimborż jiddependu fuq fatturi nazzjonali differenti, bħal 
konsiderazzjonijiet ekonomiċi jew objettivi tas-saħħa pubblika. Il-konsegwenza immedjata
hija li l-prezz ta’ prodott mediċinali partikolari jew l-istat tar-rimborż tiegħu jista’ jvarja minn 
Stat Membru għal ieħor.

Fir-rigward tat-tassazzjoni, id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE (“id-Direttiva tal-VAT”) 
tagħti lok għall-applikazzjoni ta’ rata mnaqqsa tal-VAT għall-provvista ta’ prodotti 
mediċinali. Madankollu, id-deċiżjoni biex isir dan, taqa’ taħt il-kompetenza tal-Istati Membri: 
dan jista’ jwassal għal rati differenti tal-VAT applikati fl-UE għal dawn il-prodotti. 
Madankollu, din is-sitwazzjoni fiha nfisha ma tiksirx il-Liġi Komunitarja. 

Konklużjoni

Il-petizzjoni tirreferi għall-politika tal-ipprezzar tal-prodotti farmaċewtiċi fil-Ġermanja, li 
primarjament jaqgħu taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet Ġermaniżi. Hija ma tinkludix 
elementi li jissuġġerixxu li l-awtoritajiet Ġermaniżi mxew kontra l-liġi Komunitarja. L-
irregolar tal-prezzijiet għal trattamenti mediċi u l-issussidjar tagħhom bis-sistemi tas-sigurtà 
soċjali jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istati Membri, u l-Unjoni Ewropea għandha l-obbligu li 
tirrispetta din il-kompetenza nazzjonali. 
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