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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1085/2008 ingediend door Werner Homann (Duitse nationaliteit), 
over uniforme en redelijke prijzen van geneesmiddelen en lagere belastingtarieven 
voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt zich af waarom er in de Europese Unie nog steeds grote prijsverschillen en 
verschillende belastingtarieven bestaan voor geneesmiddelen. Volgens hem stijgen de prijzen 
van geneesmiddelen ondanks de hervormingen die worden doorgevoerd voortdurend en zijn 
het de burgers, en in het bijzonder de gepensioneerde burgers, die hiervan de rekening 
gepresenteerd krijgen. Indiener wenst dat de EU ingrijpt om een einde te maken aan deze 
situatie. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Het verzoekschrift

Indiener wijst op de gestage prijsstijging van geneesmiddelen in Duitsland. Hij vraagt zich af 
waarom er in de Europese Unie nog steeds grote prijsverschillen en verschillende 
belastingtarieven voor geneesmiddelen bestaan. Indiener dringt er bij de Europese Unie op 
aan om een einde te maken aan deze situatie.

Commentaar van de Commissie
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Overeenkomstig artikel 152 van het EG-Verdrag moeten bij het optreden van de 
Gemeenschap op het gebied van de volksgezondheid de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten voor de organisatie en verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige 
verzorging volledig worden geëerbiedigd. Het is de verantwoordelijkheid van elke lidstaat om 
ervoor te zorgen dat zijn burgers toegang hebben tot hoogwaardige gezondheidszorg. 

In dit kader zijn de nationale instanties bevoegd om de prijzen van geneesmiddelen (en 
medische toestellen) en de regeling voor terugbetaling door het nationale 
socialezekerheidsstelsel vast te stellen. 

De Europese Unie is niet bevoegd om in te grijpen in het prijsstellings- en vergoedingsbeleid 
voor farmaceutische producten van de lidstaten: het staat de nationale instanties van elk land 
vrij om de prijs van geneesmiddelen te bepalen, de prijzen via specifieke nationale 
beleidslijnen te beïnvloeden of de markt de prijs te laten bepalen. Het prijsstellings- en 
vergoedingsbeleid is afhankelijk van verschillende nationale factoren zoals economische 
overwegingen en volksgezondheidsdoelstellingen. Dit heeft rechtstreeks tot gevolg dat de 
prijs of de vergoedingsstatus van een bepaald geneesmiddel van lidstaat tot lidstaat kan 
verschillen.

Wat betreft de belastingtarieven biedt Richtlijn 2006/112/EG van de Raad (de “btw-richtlijn”) 
de mogelijkheid om een lager btw-tarief toe te passen op de verstrekking van geneesmiddelen. 
De eventuele beslissing om deze mogelijkheid te gebruiken blijft een bevoegdheid van de 
lidstaten: hierdoor kunnen in de EU verschillende btw-tarieven op geneesmiddelen worden 
toegepast. Deze situatie is op zich evenwel geen schending van het gemeenschapsrecht. 

Conclusie

Het verzoekschrift verwijst naar het prijsstellingsbeleid voor farmaceutische producten in 
Duitsland, dat in eerste instantie tot de bevoegdheden van de Duitse overheid behoort. Het 
verzoekschrift bevat geen enkel element dat erop zou kunnen wijzen dat de Duitse overheid in 
strijd met het Gemeenschapsrecht heeft gehandeld. Het is in wezen de lidstaat die beslist over 
de prijsstelling en subsidiëring van medische behandelingen en de Europese Unie is verplicht 
deze nationale bevoegdheid te eerbiedigen. 
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