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1. Sammendrag

Andrageren redegør for de problemer, han har haft i forbindelse med indtagelse af 
lægeordinerede generiske medikamenter, som påførte ham en række alvorlige bivirkninger.
Andrageren påpeger, at der er lagt loft over de tyske lægers udgiftsmuligheder for 
sygekassepatienter, den såkaldte budgettering, hvorfor de ikke altid kan ordinere original 
mærkevaremedicin. Andrageren mener, at dette forhold er en forskelsbehandling af patienter, 
og at det tyske sundhedsvæsen leger med borgernes helbred. Han anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at tage denne sag op og efterprøve, om de i Tyskland herskende forhold er i 
overensstemmelse med EU's principper om forbedret folkesundhed, forebyggelse af 
sygdomme samt bekæmpelse af forhold, der kan indebære risiko for menneskers sundhed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andragendet

Andrageren rejser problemer, som han har haft i forbindelse med indtagelse af lægeordinerede 
generiske lægemidler, som påførte ham en række alvorlige bivirkninger. Han påpeger, at 
lægerne i Tyskland ikke altid kan ordinere original mærkevaremedicin på grund af en 
bestemmelse, som fastsætter et udgiftsloft for sygekassepatienter (budgettering). Andrageren 
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mener, at dette forhold udgør en forskelsbehandling af patienter, og at det tyske 
sundhedsvæsen leger med borgernes helbred. Han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
undersøge, hvorvidt situationen i Tyskland er i overensstemmelse med EU's principper om 
forbedret folkesundhed, forebyggelse af sygdomme og bekæmpelse af forhold, som kan 
indebære risiko for menneskers sundhed.

Kommissionens bemærkninger

Det er til stadighed Kommissionens målsætning at hjælpe med til at sikre, at niveauet for den 
offentlige sundhed højnes i alle 27 medlemsstater. For at sikre overensstemmelse med de 
fælles principper i alle EU's sundhedsvæsener (enstemmigt vedtaget af EU's sundhedsministre 
i 2006) om universalitet, lighed, adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet og solidaritet
lancerede Kommissionen kampagnen "Et EU for patienterne"1, som samler en række 
initiativer om sundhedspolitik.

I henhold til EF-traktatens artikel 152 skal Fællesskabets indsats på folkesundhedsområdet 
ikke desto mindre fuldt ud respektere medlemsstaternes kompetencer inden for organisering 
og levering af sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling. Subsidiaritetsprincippet 
finder anvendelse på dette område, hvilket betyder, at det er de enkelte medlemsstaters ansvar 
at organisere deres socialsikringssystem og sikre passende adgang til sundhedspleje for deres 
borgere.

Inden for disse rammer kan medlemsstaterne frit fastsætte betingelser for ordinering og 
udlevering af lægemidler samt prisfastsættelse og tilskud. I alle EU's medlemsstater 
udarbejder de kompetente myndigheder politikker for at sikre bæredygtigheden af deres 
sundhedsvæsen. Disse politikker omfatter ofte strategier for generiske lægemidler, som svarer 
til den originale mærkevaremedicin. De sælges som regel til en lavere pris for 
sygesikringsordningen, takket være udløbet af patentet for den originale mærkevaremedicin.

Det bør fremhæves, at de generiske lægemidler er underlagt strenge bestemmelser i henhold 
til den europæiske lægemiddellovgivning. De kan kun markedsføres i Fællesskabet, hvis de 
har samme kvalitative og kvantitative sammensætning i de aktive stoffer og samme 
dispenseringsform som referenceproduktet. Desuden skal der påvises bioækvivalens med 
referenceproduktet ved passende undersøgelser. Generiske lægemidler, som er godkendt i EU, 
frembyder derfor de samme garantier med hensyn til kvalitet, sikkerhed og virkning som 
referencelægemidlet.

Konklusion

I henhold til reglerne i traktaten har EU ikke beføjelser til at gribe ind i organiseringen af de 
nationale sygesikringsordninger. I andragendet henvises der til sundhedspolitiske 
foranstaltninger, som henhører under de tyske myndigheders enekompetence. Det indeholder 
ingen aspekter, der giver anledning til at mene, at de tyske myndigheder har handlet i strid 
med fællesskabslovgivningen. Organiseringen af socialsikringssystemerne, herunder 
politikker om generisk substitution, påhviler medlemsstaterne."

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


