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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr.1866/2008, adresată de Horst-Günter Mazur, de cetățenie germană, 
privind serviciile medicale din Germania și folosirea medicamentelor 
generice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul descrie problemele pe care le-a avut când lua medicamente generice prescrise, 
care aveau o serie de efecte secundare grave. Petiționarul subliniază faptul că medicii germani 
au un plafon de cheltuieli pentru asigurările de sănătate ale pacienților, denumit în continuare 
„buget”, motiv pentru care ei nu pot să prescrie întotdeauna medicamente originale. 
Petiționarul consideră că acest lucru reprezintă un act discriminatoriu la adresa pacienților și 
că sistemul german de sănătate se joacă cu sănătatea cetățenilor. Prin urmare, el solicită 
Parlamentului European să intervină în acest caz și să verifice dacă, în Germania, acest lucru 
este în conformitate cu principiile Uniunii Europene privind îmbunătățirea serviciilor 
medicale, prevenirea îmbolnăvirilor, precum și combaterea cauzelor care pot să implice un 
risc asupra sănătății oamenilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiția
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Petiționarul prezintă problemele pe care le-a avut când lua medicamente generice prescrise și 
declară că acestea i-au cauzat o serie de efecte secundare grave. Petiționarul subliniază faptul 
că medicii germani nu pot să prescrie întotdeauna medicamente originale din cauza unor 
reglementări care stabilesc un plafon de cheltuieli pentru asigurările de sănătate ale pacienților 
(„buget”). Petiționarul consideră că acest lucru reprezintă un act discriminatoriu la adresa 
pacienților și că sistemul german de sănătate se joacă cu sănătatea cetățenilor. Prin urmare, el 
solicită Parlamentului European să verifice dacă, în Germania, acest lucru este în conformitate 
cu principiile Uniunii Europene privind îmbunătățirea serviciilor medicale, prevenirea 
îmbolnăvirilor, precum și combaterea cauzelor care pot să implice un risc asupra sănătății 
oamenilor. 

Observațiile Comisiei

Un obiectiv constant al Comisiei Europene este de a contribui la îmbunătățirea permanentă a 
nivelului de sănătate publică în cele douăzeci și șapte de state membre. Pentru a asigura 
conformitatea cu principiile comune a tuturor sistemelor de sănătate din cadrul UE (convenite 
în unanimitate de miniștrii europeni ai sănătății în 2006), și anume principiile „universalității, 
egalității, accesului la asistență medicală de bună calitate și solidarității”, Comisia a lansat 
campania „Europa pentru pacienți”1 care regrupează o serie de inițiative privind politica în 
domeniul sănătății. 

Cu toate acestea, în temeiul articolului 152 din Tratatul CE, acțiunea comunitară în domeniul 
sănătății publice trebuie să respecte pe deplin competențele statelor membre în ceea ce 
privește organizarea și prestarea serviciilor de sănătate și de asistență medicală. În acest 
domeniu se aplică principiul subsidiarității, ceea ce înseamnă că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și organiza sistemul de asigurări sociale și de a asigura cetățenilor săi 
accesul corespunzător la asistență medicală de înaltă calitate. 

În acest cadru, statele membre au libertatea de a-și stabili condițiile de eliberare a rețetelor și 
de administrare a medicamentelor, precum și statutul în materie de fixare a prețurilor și de 
rambursare. În toate statele membre ale Uniunii Europene, autoritățile competente elaborează 
politici pentru a asigura durabilitatea sistemului lor de sănătate. Aceste politici cuprind,
adesea, o strategie privind produsele generice, care sunt echivalente medicamentelor 
originale. Acestea se vând în general la costuri mai reduse pentru sistemul de asigurare de 
sănătate, datorită expirării brevetului medicamentelor originale.

Ar trebuie să se sublinieze faptul că medicamentele generice fac obiectul unor dispoziții 
stricte în temeiul legislației europene în domeniul farmaceutic. Acestea pot fi introduse pe 
piața comunitară doar dacă au aceeași compoziție calitativă și cantitativă în substanțe active și 
aceeași formă farmaceutică ca produsul de referință. În plus, bioechivalența cu medicamentul 
de referință trebuie să fie dovedită prin studii corespunzătoare. Medicamentele generice 
autorizate în UE oferă astfel aceleași garanții ca medicamentul de referință în ceea ce privește 
calitatea, siguranța și eficacitatea. 

Concluzie

                                               
1 http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm
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În conformitate cu normele tratatului, Uniunea Europeană nu are competența de a interveni în 
organizarea sistemelor naționale de asigurare de sănătate. Petiția se referă la măsuri de 
politică în domeniul sănătății care intră în competența exclusivă a autorităților germane. 
Aceasta nu conține niciun element care să sugereze că autoritățile germane au acționat în 
contradicție cu legislația comunitară. Statelor membre le revine responsabilitatea privind 
organizarea sistemelor de asigurări sociale, inclusiv politicile de înlocuire a medicamentelor 
originale cu medicamente generice.


