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Betreft: Verzoekschrift 1866/2008, ingediend door Horst-Günter Mazur (Duitse 
nationaliteit), over het gezondheidszorgstelsel in Duitsland en het gebruik 
van generieke geneesmiddelen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschrijft de problemen die hij heeft gehad in verband met de inname van door een
arts voorgeschreven generieke geneesmiddelen, die bij hem een aantal ernstige bijwerkingen 
veroorzaakten. Indiener wijst erop dat er een plafond is vastgesteld voor de geneesmiddelen 
die Duitse artsen kunnen voorschrijven aan ziekenfondspatiënten, de zogenaamde 
budgettering. Dit leidt ertoe dat artsen niet altijd de originele merkgeneesmiddelen kunnen 
voorschrijven. Indiener is van mening dat deze situatie neerkomt op discriminatie van 
patiënten en dat er binnen het Duitse gezondheidszorgstelsel niet erg serieus wordt omgegaan 
met de gezondheid van de burgers. Indiener verzoekt het Europees Parlement derhalve om 
deze zaak in behandeling te nemen en te onderzoeken of de in Duitsland bestaande situatie in 
overeenstemming is met de EU-beginselen ten aanzien van de verbetering van de 
volksgezondheid, de preventie van ziekten, alsmede de strijd tegen omstandigheden die een 
risico kunnen inhouden voor de volksgezondheid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Het verzoekschrift
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Indiener stelt dat hij problemen heeft ondervonden bij het innemen van hem voorgeschreven 
generieke geneesmiddelen. Er zou sprake zijn geweest van een aantal ernstige bijwerkingen. 
Hij wijst erop dat artsen in Duitsland niet altijd de originele merkgeneesmiddelen kunnen 
voorschrijven vanwege een regeling die een plafond vaststelt voor uitgaven ten behoeve van 
patiënten met een ziektekostenverzekering (“budgettering”). Indiener is van mening dat deze 
situatie neerkomt op discriminatie van patiënten en dat in het Duitse gezondheidszorgstelsel 
niet erg serieus wordt omgegaan met de gezondheid van de burgers. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement derhalve om deze zaak in behandeling te nemen en te onderzoeken of de 
in Duitsland bestaande situatie in overeenstemming is met de EU-beginselen ten aanzien van 
de verbetering van de volksgezondheid, de preventie van ziekten, alsmede de strijd tegen 
omstandigheden die een risico kunnen inhouden voor de volksgezondheid.

Overwegingen van de Commissie

De Commissie ijvert voortdurend voor het waarborgen van een steeds betere volksgezondheid 
in de 27 lidstaten. De Commissie lanceerde de campagne "Europa voor patiënten"1, dat een 
reeks initiatieven op het gebied van gezondheidszorg bundelt, om te zorgen voor naleving van 
de algemene beginselen van  "universaliteit, rechtvaardigheid, toegang tot hoogwaardige zorg 
en solidariteit" die betrekking hebben op alle EU-stelsels voor gezondheidszorg en in 2006 
door de Europese ministers van Volksgezondheid unaniem zijn overeengekomen. 

Desalniettemin schrijft artikel 152 van het EG-Verdrag voor dat de Gemeenschap, indien zij 
actie onderneemt op het gebied van volksgezondheid, gebonden is aan volledige eerbiediging 
van de bevoegdheden van de lidstaten betreffende de organisatie en verstrekking van 
gezondheidsdiensten en medische zorg. Het subsidiariteitsbeginsel is hier van toepassing, wat 
betekent dat elke lidstaat verantwoordelijk is voor de organisatie van zijn 
socialezekerheidsstelsel en voor het waarborgen van een behoorlijke toegang tot 
hoogwaardige gezondheidszorg voor zijn burgers. 

Binnen dit kader zijn de lidstaten vrij te bepalen aan welke voorwaarden het voorschrijven en 
verstrekken van medicijnen, alsook de prijsstelling en kostenvergoeding, zijn gebonden. In 
alle EU-lidstaten ontwikkelen de bevoegde instanties beleid om de duurzaamheid van hun 
gezondheidszorgstelsel te waarborgen. Dergelijk beleid omvat vaak strategieën op het gebied 
van generieke geneesmiddelen die gelijkwaardig zijn aan oorspronkelijke 
merkgeneesmiddelen. Door het vervallen van het octrooi van deze oorspronkelijke 
merkgeneesmiddelen, kunnen zij meestal tegen lagere prijzen worden verkocht voor de 
ziektekostenverzekering.  

Er zij op gewezen dat de Europese farmaceutische wetgeving strikte bepalingen hanteert voor 
generieke geneesmiddelen. Zij kunnen slechts op de markt worden gebracht in de EU indien
zij dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling in actieve bestanddelen en dezelfde 
farmaceutische vorm bezitten als het referentiegeneesmiddel. Daarnaast dient uit deugdelijke
onderzoeken te zijn gebleken dat er sprake is van biologische equivalentie met de 
referentiegeneesmiddelen. Generieke geneesmiddelen die in de EU zijn toegestaan bieden dus 
dezelfde garanties op het gebied van kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid als het 
referentiegeneesmiddel. 

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

Krachtens de bepalingen van het Verdrag is de Europese Unie niet bevoegd tussenbeide te 
komen inzake de organisatie van nationale ziektekostenverzekeringen. In het verzoekschrift 
worden maatregelen vermeld op het gebied van volksgezondheidsbeleid die uitsluitend onder 
de bevoegdheid vallen van de Duitse overheid. Het verzoekschrift bevat geen aanwijzing dat 
de Duitse overheid in strijd met het Gemeenschapsrecht zou hebben gehandeld. De 
organisatie van socialezekerheidsstelsels, met inbegrip van het vervangingsbeleid betreffende 
generieke geneesmiddelen, behoort tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten. 


