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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1085/2008, ingiven av Werner Homann (tysk medborgare), om 
enhetligt och skäligt prissatta läkemedel och lägre skatt på läkemedel och 
medicinska hjälpmedel

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren undrar varför det fortfarande finns stora skillnader när det gäller läkemedlens 
pris och beskattning i EU. Han hävdar att läkemedelspriserna hela tiden stiger trots de 
reformer som genomförs och att det är enskilda medborgare, framför allt pensionärer, som får 
betala notan. Framställaren vill att Europaparlamentet ska ingripa för att få ett slut på denna 
situation.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställningen

Framställaren anser att priserna på läkemedel konstant har gått upp i Tyskland. Han vill veta 
varför det fortfarande råder stora skillnader i prissättning och beskattning av läkemedel inom 
EU. Framställaren vill också att EU ska ingripa för att få bukt med situationen.

Kommissionens kommentarer

I enlighet med artikel 152 i EG-fördraget ska gemenskapen när den handlar på 
folkhälsoområdet fullt ut respektera medlemsstaternas ansvar för att organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård. Det är varje medlemsstats ansvar att se till att dess 
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medborgare på lämpligt sätt får tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet. 

I det hänseendet har de nationella myndigheterna rätt att fastställa priserna på läkemedel (och 
medicinsk utrustning) och bestämma villkoren för ersättning via de nationella 
socialförsäkringssystemen.

EU har inte behörighet att ingripa i medlemsstaternas prissättning av läkemedel eller 
bestämmelser om ersättningar. De nationella myndigheterna i varje land har befogenhet att 
ange priserna på läkemedel, påverka priserna genom särskilda nationella bestämmelser eller 
låta prissättningen styras av marknadskrafterna. Prissättning och ersättningsbestämmelser 
beror på olika nationella faktorer, till exempel ekonomiska hänsyn eller målsättningar på 
folkhälsoområdet. Följaktligen kan priset på ett visst läkemedel och hur mycket enskilda 
personer får i ersättning för läkemedlet variera mellan medlemsstaterna.

När det gäller beskattningen finns det enligt rådets direktiv 2006/112/EG (momsdirektivet) 
möjlighet att tillämpa en lägre moms på läkemedel. Men det är upp till varje medlemsstat att 
eventuellt fatta ett sådant beslut. Det kan leda till olika momssatser för samma produkter inom 
EU. Men detta förhållande i sig utgör dock inte någon överträdelse av gemenskapsrätten.

Slutsats

Framställningen handlar om prissättningen på läkemedel i Tyskland, som i första hand ingår i
de tyska myndigheternas behörighet. Framställningen innehåller inga uppgifter som tyder på 
att de tyska myndigheterna överträtt gemenskapens lagstiftning. Prissättningen av medicinsk 
behandling och subventioneringen av denna genom socialförsäkringssystemen är något som i 
huvudsak avgörs av medlemsstaterna. Denna nationella behörighet måste respekteras av EU.
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