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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Horst-Günter Mazur, német állampolgár által benyújtott 1866/2008. számú 
petíció a németországi egészségügyi rendszerről és a generikus gyógyszerek 
használatáról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója ismerteti azokat a problémákat, amelyek akkor merültek fel, amikor 
beszedte az orvosa által felírt generikus gyógyszereket, melyek számos súlyos mellékhatást 
váltottak ki nála. A petíció benyújtója rámutat, hogy mivel meghatározták a német orvosok 
kiadási lehetőségeinek felső határát az egészségbiztosítási pénztártagok esetében (ez az ún. 
költségvetési keret), az orvosok nem minden esetben írhatnak fel eredeti gyógyszert. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy ez a betegek megkülönböztetése, és a német egészségügy a 
polgárok egészségével játszik. Ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon az 
üggyel és vizsgálja ki, hogy a Németországban uralkodó viszonyok összhangban vannak-e a 
jobb közegészségre, a betegségek megelőzésére és az emberi egészséget veszélyeztető
körülmények elleni küzdelemre vonatkozó uniós elvekkel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.
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A petíció

A petíció benyújtója ismerteti azokat a problémákat, amelyek akkor merültek fel, amikor 
beszedte a számára felírt generikus gyógyszereket, amelyek elmondása szerint több súlyos 
mellékhatást váltottak ki nála. A petíció benyújtója rámutat, hogy egy szabályozás miatt, 
amely felső határt állapít meg az egészségbiztosítási pénztártagokra fordított kiadások 
tekintetében (ún. költségvetési keretet), Németországban az orvosok nem minden esetben 
írhatnak fel eredeti márkás gyógyszert. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez a betegekkel 
szembeni megkülönböztetés, és a német egészségügy a polgárok egészségével játszik. Ezért 
annak kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet, hogy a németországi helyzet összhangban 
áll-e a jobb közegészségre, a betegségek megelőzésére és az emberi egészséget veszélyeztető 
körülmények elleni küzdelemre vonatkozó uniós elvekkel.

A Bizottság észrevételei

Az Európai Bizottság állandó célkitűzése, hogy segítsen biztosítani a huszonhét tagállamban a 
közegészség folyamatosan javuló szintjét. A valamennyi uniós egészségügyi rendszerre 
vonatkozó közös elveknek (amelyekben az európai egészségügyi miniszterek 2006-ban 
egyhangúlag megállapodtak) – azaz az egyetemesség, az azonos bánásmód, a jó minőségű 
ellátáshoz való hozzáférés és a szolidaritás – való megfelelés biztosítása érdekében a 
Bizottság elindította az „Európa a betegekért” elnevezésű kampányt1, amely egy 
egészségpolitikai kezdeményezéseket egyesítő csomag. 

Mindazonáltal az EK-Szerződés 152. cikke értelmében a népegészségügy terén megvalósuló 
közösségi fellépés során teljes mértékben tiszteletben kell tartani a tagállamoknak az 
egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás szervezésére és nyújtására vonatkozó 
hatáskörét.  E területen a szubszidiaritás elve érvényesül, ami azt jelenti, hogy az egyes 
tagállamok felelőssége, hogy megszervezzék szociális biztonsági rendszereiket, és biztosítsák 
polgáraik számára a jó minőségű egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. 

Ennek keretében a tagállamok szabadon állapítják meg a gyógyszerek felírásának és 
kiadásának feltételeit, valamint azok árát és térítési jogállását. Minden uniós tagállamban az 
illetékes hatóságok dolgozzák ki az egészségügyi rendszer fenntarthatóságát biztosító 
szakpolitikákat. Ezen szakpolitikáknak gyakran részei az eredeti márkás gyógyszerekkel 
egyenértékű generikus termékekre vonatkozó stratégiák. Ezeket az eredeti márkás 
gyógyszerekre vonatkozó szabadalom lejártának köszönhetően rendszerint alacsonyabb áron 
értékesítik az egészségbiztosítási rendszernek.  

Meg kell jegyezni, hogy a generikus gyógyszerkészítmények az európai gyógyszerészeti 
jogszabályok alapján szigorú rendelkezések hatálya alá tartoznak. Csak akkor hozhatók 
forgalomba a Közösségben, amennyiben hatóanyagaik tekintetében minőségi és mennyiségi 
összetételük, valamint gyógyszerformájuk megegyezik a referencia-
gyógyszerkészítményével. Ezen túlmenően megfelelő vizsgálatokkal bizonyítani kell a 
referencia-gyógyszerkészítménnyel való biológiai egyenértékűséget. Következésképpen az 
EU-ban engedélyezett generikus gyógyszerek a referencia-gyógyszerrel azonos garanciákat 
kínálnak a minőség, a biztonság és a hatékonyság szempontjából. 

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

A Szerződés szabályaival összhangban az Európai Unió nem rendelkezik olyan hatáskörrel, 
amelynek alapján beavatkozhatna a nemzeti egészségbiztosítási rendszerek szervezésébe. A 
petíció olyan egészségpolitikai intézkedéseket említ, amelyek a német hatóságok kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak. A petíció ugyanakkor nem tartalmaz olyan elemet, amely arra engedne 
következtetni, hogy a német hatóságok a közösségi joggal ellentétesen jártak el. A szociális 
biztonsági rendszerek szervezése, beleértve a generikus gyógyszerekkel való helyettesítésre 
vonatkozó politikákat is, a tagállamok felelőssége.


