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Ref.: Petiţia nr. 1085/2008, adresată de Werner Homann, de naţionalitate germană, 
privind preţuri uniforme şi rezonabile pentru medicamente şi taxe mai mici pentru 
medicamente şi dispozitive medicale

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul doreşte să afle motivul existenţei în continuare a unor discrepanţe majore în ceea 
ce priveşte preţul şi impozitarea medicamentelor în Uniunea Europeană. Acesta susţine că 
preţul medicamentelor creşte constant, în ciuda reformelor realizate şi că cetăţenii sunt cei 
care suportă costurile, în special pensionarii. În consecinţă, petiţionarul solicită UE să 
acţioneze în vederea remedierii problemelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţia

Petiţionarul subliniază creşterea constantă a preţurilor la medicamente în Germania. Acesta 
doreşte să afle motivul existenţei în continuare a unor discrepanţe majore în ceea ce priveşte 
preţul şi impozitarea medicamentelor în Uniunea Europeană. De asemenea, petiţionarul 
solicită Uniunii Europene să acţioneze în vederea remedierii problemelor.

Observaţiile Comisiei
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În conformitate cu articolul 152 din Tratatul CE, acţiunea comunitară în domeniul sănătăţii 
publice trebuie să respecte pe deplin responsabilităţile statelor membre în ceea ce priveşte 
organizarea şi prestarea serviciilor de sănătate şi de îngrijire medicală. Fiecărui stat membru îi 
revine responsabilitatea să asigure cetăţenilor săi un acces adecvat la servicii de asistenţă 
medicală de înaltă calitate.

În acest context, autorităţile naţionale au capacitatea să fixeze preţurile la produsele 
medicamentoase (şi la dispozitivele medicale) şi să stabilească condiţiile de rambursare a 
acestora în cadrul sistemului naţional de securitate socială. 

Uniunea Europeană nu are competenţa să intervină în fixarea preţurilor în domeniul 
farmaceutic sau în politicile privind rambursarea ale statelor membre: în fiecare ţară, 
autorităţile naţionale sunt libere să fixeze preţurile la medicamente, să influenţeze aceste 
preţuri prin politici naţionale specifice sau să permită reglementarea acestor preţuri de către 
forţele pieţei. Politicile de fixare a preţurilor şi de rambursare depind de diferiţi factori 
naţionali, precum aspecte de natură economică sau obiectivele privind sănătatea publică. 
Consecinţa imediată este aceea că preţul unui produs medicamentos anume şi condiţiile sale
de rambursare pot varia de la un stat membru la altul.

În ceea ce priveşte impozitarea, Directiva Consiliului 2006/112/CE (directiva privind TVA) 
permite aplicarea unei cote reduse a TVA-ului în cazul produselor medicamentoase. Cu toate 
acestea, eventuala decizie referitoare la aceasta este responsabilitatea statelor membre: în 
acest fel, se poate ajunge la aplicarea în UE a unor cote TVA diferite pentru aceste produse. 
Totuşi, această situaţie nu reprezintă în sine o încălcare a dreptului comunitar. 

Concluzie

Petiţia se referă la politicile privind fixarea preţurilor la produsele farmaceutice în Germania, 
care se încadrează în sfera de competenţă a autorităţilor germane. Petiţia nu prezintă niciun 
element care să indice faptul că autorităţile germane au încălcat legislaţia comunitară. 
Reglementarea preţurilor la tratamentele medicale şi subvenţionarea acestora de către 
sistemele de securitate socială intră în sfera de competenţe a statelor membre, iar Uniunea 
Europeană are obligaţia de a respecta această competenţă naţională.
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