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Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1866/2008, внесена от Horst-Günter Mazur, с германско 
гражданство, относно здравната система в Германия и употребата на 
генеричните лекарствени продукти

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва проблемите, които е имал при вземането на 
предписани генерични лекарства, които са имали сериозни странични ефекти. 
Вносителят на петицията посочва, че има горна граница на разходите на германските 
лекари за здравно осигурени пациенти, наречена „бюджетиране“, поради което те не 
могат винаги да предписват лекарства с оригинална марка. Вносителят на петицията 
счита, че това представлява дискриминация срещу пациентите и че германската здравна 
система си играе със здравето на гражданите си. Поради това той призовава 
Европейския парламент да се заеме с този въпрос и да проучи дали ситуацията в 
Германия е в съответствие с принципите на ЕС за подобряване на общественото здраве, 
превенция на болестите и борба с условията, които водят до риск за здравето на човека.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Петицията
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Вносителят на петицията повдига проблеми, които е срещнал при вземането на 
предписани генерични лекарства, за които той информира, че са имали сериозни 
странични ефекти. Той посочва, че германските лекари не могат винаги да предписват 
лекарства с оригинална марка поради регламент, който поставя горна граница на 
разходите за здравно осигурени пациенти („бюджетиране“). Вносителят на петицията 
счита, че това представлява дискриминация срещу пациентите и че германската здравна 
система си играе със здравето на гражданите си. Поради това той призовава 
Европейския парламент да проучи дали ситуацията в Германия е в съответствие с 
принципите на ЕС за подобряване на общественото здраве, превенция на болестите и 
борба с условията, които водят до риск за здравето на човека.

Забележки на Комисията

Постоянна цел на Европейската комисия е да помага за гарантиране на непрекъснато 
подобряващо се ниво на общественото здраве във всичките двадесет и седем държави-
членки. За да гарантира съответствие с общите принципи на всички здравни системи в 
ЕС (единодушно приети от министрите на здравеопазването на държавите-членки през 
2006 г.) за „универсалност, равенство, достъп до качествено здравеопазване и 
солидарност”, Комисията стартира кампанията „Европа за пациентите”1, която 
обединява серия от инициативи относно политиката в областта на здравеопазването. 

Въпреки това, съгласно член 152 от Договора за ЕО, действията на Общността в 
областта на общественото здраве зачитат изцяло задълженията на държавите-членки да 
организират и предоставят здравни услуги и медицински грижи. В тази област се 
прилага принципът на субсидиарност, което означава, че всяка държава-членка 
отговаря за организирането на своята социално-осигурителна система и за осигуряване 
на подходящ достъп до висококачествено здравеопазване за своите граждани. 

В тази рамка държавите-членки имат право да определят условията за предписване и 
отпускане на лекарства, както и техния ценови и реимбурсен статут. Във всички 
държави-членки компетентните органи разработват политики за гарантиране 
устойчивостта на техните здравни системи. Тези политики често включват стратегия за 
генерични продукти, които са равностойни на лекарството с оригинална марка. 
Обикновено те се продават на по-ниска цена за здравно-осигурителната система,
благодарение на изтичането на патента на лекарствата с оригинална марка.  

Следва да се отбележи, че генеричните лекарствени продукти подлежат на строги 
разпоредби съгласно европейското фармацевтично законодателство. Те могат да бъдат 
пускани на пазара в Общността само, ако имат същия качествен и количествен състав 
на активни вещества и същата фармацевтична форма като референтния лекарствен 
продукт. Освен това биоеквивалентността с референтния лекарствен продукт трябва да 
е доказана със съответните изследвания. Следователно генеричните лекарства,
разрешени в ЕС, предлагат същите гаранции по отношение на качеството, 
безопасността и ефикасността като референтното лекарство. 

Заключение

                                               
1 http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm



CM\792159BG.doc 3/3 PE429.609

BG

Съгласно разпоредбите на Договора Европейският съюз няма правомощия да се 
намесва в организацията на националните здравно-осигурителни системи. В петицията 
става въпрос за мерки в областта на здравната политика, които попадат в 
изключителната компетентност на германските органи. Тя не съдържа никакъв 
елемент, който да предполага, че германските органи са действали в разрез с правото на 
Общността. Организацията на социално-осигурителните системи, в т.ч. политиките в 
областта на генеричната субституция, е отговорност на държавите-членки.


