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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1085/2008, którą złożył Werner Homann (Niemcy), w sprawie 
ustalania w jednolity i rozsądny sposób cen leków oraz niższych podatków od 
leków i sprzętu medycznego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pragnie znać powód wciąż utrzymujących się znaczących rozbieżności cen 
i opodatkowania leków w Unii Europejskiej. Utrzymuje on, że ceny leków ciągle rosną mimo 
przeprowadzania reform, a rachunki muszą płacić poszczególni obywatele, w szczególności 
emeryci. Dlatego składający petycję zwraca się do UE o podjęcie środków zaradczych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Petycja

Składający petycję zwraca uwagę na ciągle rosnące ceny produktów leczniczych 
w Niemczech. Pragnie on poznać powód wciąż utrzymujących się znaczących rozbieżności 
cen i opodatkowania leków w Unii Europejskiej. Składający petycję apeluje również do Unii 
Europejskiej o podjęcie środków zaradczych.

Uwagi Komisji

Zgodnie z art. 152 traktatu WE działania wspólnotowe w zakresie zdrowia publicznego muszą 
być prowadzone z pełnym poszanowaniem kompetencji państw członkowskich odnośnie do 
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organizacji i świadczenia usług zdrowotnych oraz opieki medycznej. Zapewnienie swoim 
obywatelom odpowiedniego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej należy do 
obowiązków poszczególnych państw członkowskich.

W tym kontekście organy krajowe posiadają uprawnienia do ustalania cen produktów 
leczniczych (oraz sprzętu medycznego), jak i określania warunków ich zwrotu na podstawie 
krajowego systemu zabezpieczenia społecznego.

Unia Europejska nie ma kompetencji do interweniowania w kwestii ustalania cen produktów 
farmaceutycznych oraz polityk zwrotu obowiązujących w państwach członkowskich: 
w każdym państwie organy krajowe mogą dowolnie ustalać ceny leków, kształtować te ceny 
poprzez stosowanie specjalnych polityk krajowych lub pozostawiać kwestie regulacji cen 
tendencjom rynkowym. Polityki ustalania cen i zwrotów zależą od różnych czynników 
krajowych, jak na przykład aspektów gospodarczych lub celów związanych ze zdrowiem 
publicznym. Bezpośrednim następstwem jest fakt, że cena konkretnego produktu leczniczego 
lub status jego zwrotu mogą różnić się w poszczególnych państwach członkowskich.

Jeżeli chodzi o opodatkowanie, dyrektywa Rady 2006/112/WE („dyrektywa VAT”) zezwala 
na stosowanie obniżonej stawki VAT w odniesieniu do dostaw produktów leczniczych. 
Niemniej jednak ewentualna decyzja w tej kwestii nadal wchodzi w zakres kompetencji 
państw członkowskich: może to prowadzić do różnych stawek VAT stosowanych w UE 
w odniesieniu do tych produktów. Sytuacja taka sama w sobie nie stanowi jednak naruszenia 
prawa wspólnotowego.

Wnioski

Przedmiotowa petycja dotyczy polityk ustalania cen produktów farmaceutycznych 
w Niemczech, co w głównej mierze wchodzi w zakres kompetencji władz niemieckich. Nie 
zawiera ona żadnych elementów, które mogłyby sugerować, że działania władz niemieckich 
są sprzeczne z prawem wspólnotowym. Regulowanie cen w kontekście sposobów leczenia 
oraz pokrywania ich kosztów przez systemy zabezpieczenia społecznego leży zasadniczo 
w gestii państw członkowskich, zaś Unia Europejska ma obowiązek uszanować te 
kompetencje krajowe.
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