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Geachte heer Formateur, 

 

Betreft: Europa – Overdracht van de bevoegdheid geneesmiddelen en gelijkgestelde producten naar 

het DG Interne Markt 

 

De Algemene Pharmaceutische Bond richt u dit schrijven om uiting te geven aan zijn verbazing en 

ongerustheid over de beslissing van de Europese Commissie om de bevoegdheid inzake 

geneesmiddelen en gelijkgestelde producten en inzake het Europees Geneesmiddelenagentschap 

(EMA) over te brengen van het DG Gezondheid naar het DG Interne markt en diensten. 

De economische crisis, de vergrijzing van de bevolking, de technologische vooruitgang en de nieuwe 

bedreigingen voor de volksgezondheid stellen de duurzaamheid van de Europese 

gezondheidszorgsystemen in vraag, terwijl terzelfdertijd de ongelijkheid tussen en binnen de 

lidstaten van de Europese Unie (EU) groeit.  

Als bewaker van het Verdrag speelt de Europese Commissie een belangrijke rol voor het 

“waarborgen van een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid”. Dit vergt een 

onwrikbare en onafhankelijke visie op de volksgezondheid en de ontwikkeling van een 

samenhangend en coherent beleid om deze visie te ondersteunen.  

Deze onafhankelijkheid is de waarborg voor kwaliteitsvolle, veilige, doeltreffende en betaalbare 

behandelingen voor de Europese burger.  

Geneesmiddelen en gelijkgestelde producten worden, en mogen niet worden beschouwd als 

eender welk ander product binnen de interne markt omdat ze bijdragen tot de bescherming en 

vrijwaring van de volksgezondheid. 

De voornaamste drijfveer voor het beleid van de EU inzake geneesmiddelen, gelijkgestelde 

producten en gezondheidstechnologieën moet de promotie en bescherming van de gezondheid en 

de veiligheid van de patiënt zijn. Daarentegen is de Commissaris bevoegd voor de interne markt 

belast met de promotie van het concurrentievermogen van de industrie en de Europese economie. 

Dit onderscheid dient bewaard te blijven.  Delicate onderwerpen zoals de informatie aan de patiënt, 

de prijs van geneesmiddelen, … kunnen immers leiden tot conflicten tussen enerzijds de behoeften 

van de patiënt en anderzijds het belang van de industrie. De door de Europese Commissie 

voorgestelde wijziging stuurt dan ook een slecht signaal naar de Europese burgers en patiënten, met 

name dat economische belangen primeren op de volksgezondheid.  

 



In 2009 werd de Commissaris bevoegd voor de volksgezondheid belast met de verantwoordelijkheid 

voor de geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, teneinde het farmaceutische beleid tussen de 

Lidstaten te harmoniseren en noodplannen te vergemakkelijken. Deze taak opnieuw toevertrouwen 

aan de Commissaris bevoegd voor de interne markt is onverantwoord en betekent een stap terug.  

De Commissaris voor Volksgezondheid moet verantwoordelijk blijven voor geneesmiddelen en 

gezondheidstechnologieën.  

Wij verzoeken u vriendelijk de nodige maatregelen te treffen om tegen deze beslissing in te gaan en 

voorrang te verlenen aan de gezondheidsbelangen van de burgers. 

Wij danken u voor de aandacht die u aan deze brief besteedt en verblijven inmiddels met de meeste 

hoogachting, 

 

 

Apr J. DEPOORTER Apr C. RONLEZ 

Ondervoorzitter van de APB Voorzitter van de APB  


