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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1866/2008, którą złożył Horst-Günter Mazur (Niemcy) w sprawie 
systemu ochrony zdrowia w Niemczech i stosowania leków generycznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje problemy, jakie napotkał w związku z przyjmowaniem 
przepisanych mu leków generycznych, które miały szereg poważnych działań ubocznych. 
Wskazuje on na istnienie limitu dotyczącego wydatków niemieckich lekarzy na pacjentów 
objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, określanego mianem „planowania wydatków”, 
z powodu którego lekarze ci nie mogą we wszystkich przypadkach przepisywać oryginalnych 
leków. Składający petycję jest zdania, że stanowi to dyskryminację pacjentów i że niemiecki 
system ochrony zdrowia nie odnosi się poważnie do kwestii zdrowia obywateli. W związku 
z tym wzywa on Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą i do zbadania, czy taka 
sytuacja w Niemczech jest zgodna z zasadami UE dotyczącymi poprawy zdrowia 
publicznego, zapobiegania chorobom i zwalczania warunków zagrażających ludzkiemu 
zdrowiu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Petycja

Składający petycję wskazuje na problemy, jakie napotkał w związku z zażywaniem
przepisanych mu leków generycznych, które – jak donosi – wywoływały szereg poważnych 
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działań ubocznych. Zauważa, że niemieccy lekarze nie mogą we wszystkich przypadkach 
przepisywać oryginalnych leków, a to z uwagi na przepisy ustanawiające limit wydatków na 
pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym („planowanie wydatków”). Składający 
petycję uważa, że stanowi to dyskryminację pacjentów i że niemiecki system ochrony 
zdrowia nie traktuje poważnie kwestii zdrowia obywateli. W związku z tym składający 
petycję wzywa Parlament Europejski do zbadania, czy sytuacja w Niemczech jest zgodna 
z zasadami UE dotyczącymi poprawy zdrowia publicznego, zapobiegania chorobom 
i zwalczania warunków zagrażających ludzkiemu zdrowiu.

Uwagi Komisji

Komisja Europejska nieustannie dąży do ochrony osiągnięć na polu zdrowia publicznego 
w każdym z 27 państw członkowskich. W celu zapewnienia zgodności ze wspólnymi dla 
wszystkich systemów ochrony zdrowia UE zasadami „powszechności, sprawiedliwości, 
dostępności dobrej jakości opieki zdrowotnej i solidarności” (jednomyślnie uzgodnionymi 
przez europejskich ministrów zdrowia w 2006 r.) Komisja zapoczątkowała kampanię „Europa 
dla pacjentów”1 skupiającą szereg inicjatyw w zakresie polityki ochrony zdrowia.

Niemniej, zgodnie z art. 152 traktatu WE, działania wspólnotowe w dziedzinie zdrowia 
publicznego muszą być podejmowane w pełnym poszanowaniu kompetencji państw 
członkowskich dotyczących organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej. 
Zasada pomocniczości, która ma zastosowanie w tej dziedzinie, oznacza, że to na każdym 
z państw członkowskich spoczywa obowiązek organizacji systemu zabezpieczenia 
społecznego i zapewnienia obywatelom odpowiedniego dostępu do dobrej jakości opieki 
zdrowotnej.

W tym względzie państwom członkowskim pozostawia się swobodę określenia warunków 
przepisywania i wydawania leków oraz ich ceny, jak również wyboru leków refundowanych. 
We wszystkich państwach członkowskich UE właściwe organy opracowują politykę na rzecz 
zapewnienia trwałości systemu ochrony zdrowia. Polityka ta nierzadko obejmuje strategię 
dotyczącą leków generycznych będących odpowiednikami oryginalnych leków. Sprzedaż 
leków generycznych, możliwa po wygaśnięciu patentów chroniących oryginalne leki, 
zazwyczaj wiąże się z mniejszymi kosztami dla systemu ubezpieczenia zdrowotnego.

Należy zauważyć, że generyczne produkty lecznicze podlegają ścisłym przepisom na mocy 
europejskiego prawa farmaceutycznego. Mogą zostać dopuszczone do obrotu we Wspólnocie, 
wyłącznie jeżeli posiadają taki sam jakościowy i ilościowy skład substancji czynnych oraz 
taką samą postać farmaceutyczną jak referencyjny produkt leczniczy. Dodatkowo 
biorównoważność względem referencyjnego produktu leczniczego należy udowodnić 
w drodze odpowiednich badań. Tym samym leki generyczne dopuszczone do obrotu w UE 
gwarantują taką samą jakość, bezpieczeństwo i skuteczność jak lek referencyjny.

Wnioski

Zgodnie z postanowieniami traktatu Unia Europejska nie jest uprawniona do ingerowania 
w organizację krajowych systemów ubezpieczenia zdrowotnego. W petycji mowa o takich 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_pl.htm
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środkach polityki zdrowotnej, które leżą w wyłącznej gestii władz Niemiec. Ani jedna 
z informacji podanych w petycji nie wskazywałaby, że władze Niemiec postępują niezgodnie 
z prawem wspólnotowym. Organizacja systemów zabezpieczenia społecznego, w tym polityki 
dotyczącej zastępczych leków generycznych, leży w kompetencjach państw członkowskich.


