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Θέμα: Αναφορά 1866/2008, του Horst-Günter Mazur, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το σύστημα υγείας στη Γερμανία και τη χρήση γενόσημων 
φαρμάκων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετώπισε με τη λήψη γενόσημων φαρμάκων 
που του χορηγήθηκαν και που είχαν διάφορες σοβαρές παρενέργειες. Ο αναφέρων 
επισημαίνει ότι υπάρχει ανώτατο όριο στις δαπάνες των γερμανών ιατρών όσον αφορά 
ασθενείς με ασφάλιση υγείας, που αποκαλείται «προϋπολογισμός εξοικονόμησης πόρων», 
και για τον λόγο αυτόν δεν μπορούν πάντοτε να χορηγούνται συνταγές φαρμάκων της 
αρχικής επωνυμίας. Ο αναφέρων πιστεύει ότι αυτό συνιστά διακριτική μεταχείριση των 
ασθενών και ότι το γερμανικό σύστημα υγείας παίζει με την υγεία των πολιτών του. Συνεπώς, 
καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το θέμα και να εξετάσει αν η κατάσταση 
στη Γερμανία είναι συνεπής με τις αρχές της ΕΕ για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την 
πρόληψη ασθενειών και την καταπολέμηση των συνθηκών που συνεπάγονται κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων εκθέτει τα προβλήματα που αντιμετώπισε όταν του χορηγήθηκαν γενόσημα 
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φάρμακα, τα οποία δηλώνει ότι είχαν διάφορες σοβαρές παρενέργειες. Επισημαίνει ότι οι 
γιατροί στη Γερμανία δεν μπορούν να συνταγογραφούν πάντα φάρμακα αρχικής επωνυμίας 
λόγω ενός κανονισμού που θεσπίζει ανώτατο όριο στις δαπάνες όσον αφορά ασθενείς με 
ασφάλιση υγείας («προϋπολογισμός εξοικονόμησης πόρων»). Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό 
συνιστά διακριτική μεταχείριση των ασθενών και ότι το γερμανικό σύστημα υγείας παίζει με 
την υγεία των πολιτών του. Συνεπώς, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει αν η 
κατάσταση στη Γερμανία είναι συνεπής με τις αρχές της ΕΕ για τη βελτίωση της δημόσιας 
υγείας, την πρόληψη ασθενειών και την καταπολέμηση των συνθηκών που συνεπάγονται 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σταθερός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να συνδράμει στη διασφάλιση της 
συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου της δημόσιας υγείας και στα είκοσι επτά κράτη μέλη. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση όλων των συστημάτων υγείας της ΕΕ προς τις 
κοινές αρχές (που συμφωνήθηκαν ομόφωνα από τους ευρωπαίους υπουργούς Υγείας το 2006) 
της «καθολικότητας, της ισότητας, της πρόσβασης σε περίθαλψη καλής ποιότητας και της 
αλληλεγγύης», η Επιτροπή ξεκίνησε την εκστρατεία «Η Ευρώπη για τους ασθενείς»1, η οποία 
συνενώνει σειρά πρωτοβουλιών επί της πολιτικής περίθαλψης υγείας.

Εντούτοις, δυνάμει του άρθρου 152 της Συνθήκης ΕΚ, η δράση της Κοινότητας στον τομέα 
της δημόσιας υγείας αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται στο παραμικρό οι αρμοδιότητες των 
κρατών μελών σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και 
της ιατρικής περίθαλψης. Στον τομέα αυτόν εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας, υπό 
την έννοια ότι το κάθε κράτος μέλος φέρει την ευθύνη να οργανώνει το δικό του σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης και να διασφαλίζει στους πολίτες του κατάλληλη πρόσβαση σε 
υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν τους όρους της 
συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων, καθώς και τις τιμές και την κατάσταση σχετικά 
με την επιστροφή των εξόδων που συνεπάγονται. Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι αρμόδιες 
αρχές χαράσσουν πολιτικές για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του υγειονομικού τους 
συστήματος. Στις πολιτικές αυτές συχνά συμπεριλαμβάνεται στρατηγική για τα γενόσημα 
προϊόντα, τα οποία είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα φάρμακα της αρχικής επωνυμίας. 
Συνήθως πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή για το ασφαλιστικό σύστημα υγείας, επειδή λήγει η 
ισχύς του διπλώματος ευρεσιτεχνίας των φαρμάκων της αρχικής επωνυμίας.

Πρέπει να επισημανθεί ότι τα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρές 
διατάξεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή φαρμακευτική νομοθεσία. Μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας μόνο εάν έχουν την ίδια ποιοτική και ποσοτική 
σύνθεση σε δραστικά συστατικά και την ίδια φαρμακευτική μορφή με το φαρμακευτικό 
προϊόν αναφοράς. Επιπλέον, η βιοϊσοδυναμία με το φαρμακευτικό προϊόν αναφοράς πρέπει 
να καταδεικνύεται μέσω κατάλληλων μελετών. Ως εκ τούτου, τα γενόσημα φάρμακα που 
έχουν εγκριθεί στην ΕΕ προσφέρουν τις ίδιες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά την ποιότητα, την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα με το φάρμακο αναφοράς.

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

Σύμφωνα με τους κανόνες της Συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα να 
παρεμβαίνει στην οργάνωση των εθνικών συστημάτων ασφάλισης υγείας. Η αναφορά κάνει 
λόγο για μέτρα πολιτικής υγείας που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
γερμανικών αρχών. Η αναφορά δεν παρέχει κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
γερμανικές αρχές ενήργησαν κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Η οργάνωση των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αντικατάστασης 
με γενόσημα φάρμακα, αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών.


