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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1866/2008 dėl sveikatos sistemos Vokietijoje ir generinių vaistų 
vartojimo, kurią pateikė Vokietijos pilietis Horst-Günter Mazur 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo problemas, su kuriomis jis susidūrė vartodamas generinius vaistus, 
kurie sukėlė tam tikrą sunkų šalutinį poveikį. Peticijos pateikėjas nurodo, kad Vokietijos 
gydytojams nustatyta viršutinė išlaidų laikinojo nedarbingumo draudimą turintiems 
pacientams riba ir tai vadinama „taupymu“, todėl jie ne visada gali išrašyti originalaus prekės 
ženklo vaistus. Peticijos pateikėjas mano, kad tai yra pacientų diskriminavimas ir kad 
Vokietijos sveikatos sistemoje žaidžiama piliečių sveikata. Todėl jis ragina Europos 
Parlamentą imtis šio reikalo ir išnagrinėti, ar padėtis Vokietijoje atitinka ES visuomenės 
sveikatos gerinimo, ligų profilaktikos ir kovos su sąlygomis, kurios kelia pavojų žmonių 
sveikatai, principus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas kelia problemas, su kuriomis jis susidūrė vartodamas jam skirtus 
generinius vaistus, kurie, kaip jis praneša, turėjo tam tikrą sunkų šalutinį poveikį. Peticijos 
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pateikėjas nurodo, kad gydytojai Vokietijoje ne visada gali išrašyti originalių prekės ženklų 
vaistus dėl taisyklių, kuriomis gydytojams nustatyta viršutinė išlaidų laikinojo nedarbingumo 
draudimą turintiems pacientams riba („taupymas“). Peticijos pateikėjas mano, kad tai yra 
pacientų diskriminavimas ir kad Vokietijos sveikatos sistemoje žaidžiama piliečių sveikata. 
Todėl jis ragina Europos Parlamentą išnagrinėti, ar padėtis Vokietijoje atitinka ES 
visuomenės sveikatos gerinimo, ligų profilaktikos ir kovos su sąlygomis, kurios kelia pavojų 
žmonių sveikatai, principus.

Komisijos pastabos

Nuolatinis Europos Komisijos tikslas – padėti užtikrinti, kad būtų nuolat gerinamas viešosios 
sveikatos lygis visose dvidešimt septyniose valstybėse narėse. Siekiant užtikrinti derėjimą su 
bendraisiais visų ES sveikatos sistemų universalumo, lygybės, galimybės gauti kokybišką 
sveikatos priežiūrą ir solidarumo principais (dėl kurių 2006 m. vieningai susitarė Europos 
sveikatos ministrai), Komisija pradėjo kampaniją „Europa pacientams“1, kuria telkiamos 
kelios sveikatos priežiūros politikos iniciatyvos. 

Nepaisant to, pagal EB sutarties 152 straipsnį imantis Bendrijos veiksmų visuomenės 
sveikatos srityje, reikia visiškai atsižvelgti į valstybių narių kompetenciją sveikatos priežiūros 
paslaugų ir medicininės priežiūros organizavimo srityje. Šioje srityje taikomas subsidiarumo 
principas ir tai reiškia, kad už socialinės apsaugos sistemos organizavimą ir tinkamų 
galimybių gauti aukštos kokybės sveikatos priežiūrą užtikrinimą yra atsakinga kiekviena 
valstybė narė. 

Atsižvelgiant į tai, valstybės narės pačios sprendžia, kokiomis sąlygomis išrašomi ir 
išduodami vaistai, tai pat dėl jų kainodaros ir kompensavimo. Visų valstybių narių 
kompetentingos institucijos rengia strategijas, kuriomis užtikrinamas kiekvienos sveikatos 
priežiūros sistemos tvarumas. Į tokias strategijas dažnai įtraukiama ir su generiniais 
produktais, kurie lygiaverčiai originalių prekės ženklų vaistams, strategija. Pasibaigus 
originalių prekės ženklų vaistų patentui, paprastai generiniai produktai parduodami 
mažesnėmis kainomis sveikatos draudimo sistemai. 

Reikėtų paminėti, kad generiniams medicininiams produktams taikomos griežtos nuostatos 
pagal Europos farmacijos srities teisės aktus. Jie gali būti teikiami į Bendrijos rinką, tik jeigu 
jų kokybinė ir kiekybinė aktyviųjų medžiagų sudėtis ir farmacinė forma yra tokios pačios kaip 
pagrindinio medicininio produkto. Be to, biologinis ekvivalentiškumas pagrindiniam 
medicininiam produktui turi būti įrodytas atitinkamais tyrimais. Todėl generiniai vaistai, 
kuriems suteiktas leidimas ES, turi tokias pačias kokybės, saugos ir veiksmingumo garantijas 
kaip ir pagrindiniai vaistai. 

Išvada

Pagal Sutarties taisykles Europos Sąjunga neturi kompetencijos kištis į nacionalinių sveikatos 
draudimo sistemų organizavimą. Peticija susijusi su sveikatos politikos priemonėmis, kurios 
patenka į Vokietijos valdžios institucijų išskirtinės kompetencijos sritį. Peticijoje nepateikta 
faktų, kurie rodytų, kad Vokietijos valdžios institucijos veikė prieštaraudamos Bendrijos 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm.
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teisei. Socialinio draudimo sistemų organizavimas, taip pat generinių pakaitalų politika, yra 
valstybių narių atsakomybės sritis.“


