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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1866/2008, ippreżentata minn Horst-Günter Mazur, ta’ 
nazzjonalità Ġermaniża, dwar is-sistema tas-saħħa fil-Ġermanja u l-użu ta’ 
mediċini ġeneriċi

1. Sommarju tal-petizzjoni

 Il-petizzjonant jiddeskrivi l-problemi li bata bihom waqt li kien qed jieħu mediċini ġeneriċi 
preskritti li kellhom effetti sekondarji. Il-petizzjonant jindika li hemm limitu ffissat fuq 
spejjeż li tobba Ġermaniżi jistgħu jonfqu fuq pazjenti koperti b’assigurazzjoni għall-mard, 
magħruf bħala ‘ibbaġitjar’, li hija r-raġuni għaliex ma jistgħux dejjem jippreskrivu mediċini 
ta’ ditta oriġinali.  Il-petizzjonant jemmen li din hija diskriminazzjoni kontra l-pazjenti u li s-
sistema Ġermaniża tas-saħħa qiegħda tilgħab mas-saħħa taċ-ċittadini tagħha. Għalhekk jitlob 
lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-kwistjoni f'idejh u jqis jekk is-sitwazzjoni fil-Ġermanja 
hijiex konsistenti mal-prinċipji tal-UE dwar saħħa pubblika mtejba, prevenzjoni tal-mard u t-
taqbida kontra kondizzjonijiet li jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-bniedem.

2. Ammissibilità

Iddikkjarata ammissibbli fl-10 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2007.

Il-Petizzjoni

Il-petizzjonant jitkellem dwar il-problemi li ltaqa’ magħhom waqt li kien qed jieħu mediċini 
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ġeneriċi mgħotija lilu, li hu jgħid li kellhom numru ta’ effetti sekondarji serji. Huwa jgħid illi 
t-tobba fil-Ġermanja mhux dejjem ikunu jistgħu jippreskrivu mediċini ta’ ditta oriġinali 
minħabba r-regolament li jistabbilixxi limitu għall-ispiża li tintefaq fuq pazjenti koperti
b’assigurazzjoni tal-mard (“ibbaġittjar”). Il-petizzjonant jikkunsidra li dan jiddiskrimina 
kontra l-pazjenti u li s-sistema tas-saħħa Ġermaniża qed tilgħab bis-saħħa taċ-ċittadini tagħha. 
Għaldaqstant hu jistieden lill-Parlament Ewropew sabiex jeżamina jekk is-sitwazzjoni fil-
Ġermanja hijiex konsistenti mal-prinċipji tal-UE dwar saħħa pubblika mtejba, il-prevenzjoni 
tal-mard u l-ġlieda kontra kondizzjonijiet li jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-bniedem.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Huwa għan kostanti tal-Kummissjoni Ewropea li tgħin sabiex tiżgura livell tas-saħħa pubblika 
li dejjem jitjieb fis-sebgħa u għoxrin Stat Membru. Sabiex tiżgura konformità mal-prinċipji 
komuni tal-“universalità, l-ugwaljanza, l-aċċess għal kura tas-saħħa ta’ kwalità tajba u 
solidarjetà” tas-sistemi tas-saħħa kollha tal-UE (li kien hemm qbil unanimu dwarhom mill-
Ministri tas-Saħħa Ewropej fl-2006), il-Kummissjoni niedet il-kampanja “L-Ewropa għall-
pazjenti”1 li torbot flimkien serje ta’ inizzjattivi dwar il-politika tal-kura tas-saħħa. 

Madanakollu, skont  l-Artikolu 152 tat-Trattat KE, azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa 
pubblika għandha tirrispetta bis-sħiħ il-kompetenzi tal-Istati Membri għall-organizzazzjoni u 
l-għoti tas-servizzi tas-saħħa u l-kura medika. Il-prinċipju tas-sussidjarjetà japplika f’dan il-
qasam, li jfisser illi hija r-responsabilità ta’ kull Stat Membru li jorganizza s-sistema ta’
sigurtà soċjali tiegħu u li jiżgura aċċess adegwat għal servizzi tas-saħħa ta’ kwalità għolja
għaċ-ċittadini tiegħu. 

F’dan il-qafas, l-Istati Membri huma liberi li jiddeterminaw il-kondizzjonijiet għall-
preskrizzjoni u t-tqassim tal-mediċini, kif ukoll il-prezz tagħhom u l-istejtus ta’ rimbors. Fl-
Istati Membri kollha tal-UE, l-awtoritajiet kompetenti jfasslu politiki sabiex jiżguraw is-
sostenibilità tas-sistemi tal-kura tas-saħħa tagħhom. Politiki bħal dawn spiss jinkludu 
strateġija għall-prodotti ġeneriċi, li huma ekwivalenti għall-mediċini b’ditta oriġinali. 
Ġeneralment dawn jinbiegħu lis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa bi prezz irħas, grazzi 
għall-iskadenza tal-liċenzja tal-mediċini b’ditta oriġinali.    

Għandu jissemma li l-prodotti mediċinali ġeneriċi huma soġġetti għal-dispożizzjonijiet stretti 
tal-liġi farmaċewtika Ewropea. Dawn jistgħu jitqiegħdu fis-suq tal-Komunità biss jekk 
ikollhom l-istess kompożizzjoni kwalitattiva u kwantitattiva f’sustanzi attivi u l-istess forma 
farmaċewtika tal-prodott mediċinali ta’ referenza. Barra minn hekk, il-bijoekwivalenza mal-
prodott mediċinali ta’ referenza għandha tintwera bi studji adattati. Mediċini ġeneriċi 
awtorizzati fl-UE għaldaqstant joffru l-istess garanziji f’sens ta’ kwalità, sigurta u effikaċja
bħall-mediċina ta referenza.

Konklużjoni

Skont ir-regoli tat-Trattat, l-Unjoni Ewropeja m’għandhiex kompetenza li tintervieni fl-
organizzazzjoni tas-sistemi nazzjonali tal-assigurazzjoni tas-saħħa. Il-petizzjoni tirreferi għal 
miżuri tal-politika tas-saħħa li jaqgħu fil-kompetenza esklussiva tal-awtoritajiet Ġermaniżi. Il-

                                               
1 http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm
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petizzjoni ma tinkludi l-ebda element li juri li l-awtoritajiet Ġermaniżi aġixxew b’mod 
kontradittorju għal-Liġi Komunitarja. L-organizzazzjoni ta’ sistemi tas-sigurtà soċjali, inklużi 
l-politiki ta’ sostituzzjoni ġenerika, hija r-responsabilità tal-Istati Membri.


