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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0957/2009, ingediend door S.T. (Italiaanse nationaliteit), over het 
vrije verkeer van personen in Europa

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, een Italiaanse die woonachtig is in Duitsland, geeft aan dat de medicatie die een 
Italiaanse arts haar heeft voorgeschreven in Duitsland niet verkrijgbaar is. Het medicijn dat 
wel verkrijgbaar is, bevat weliswaar dezelfde actieve bestanddelen, maar deze worden met 
andere bestanddelen gemengd dan in de Italiaanse medicatie het geval is. Indienster wordt 
regelmatig met dit probleem geconfronteerd en beschouwt het als een ernstige aantasting van 
het vrije verkeer van personen in de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

Volgens de EU-wetgeving (Verordening (EG) nr. 726/2004 en Richtlijn 2001/83/EG) kunnen 
geneesmiddelen hetzij gecentraliseerd worden goedgekeurd bij besluit van de Europese 
Commissie, hetzij nationaal door de lidstaten. De gecentraliseerde vergunningen voor het in 
de handel brengen zijn in de gehele EU geldig. In geval van nationale handelsvergunningen is 
voor elke lidstaat waar men een middel in de handel wil brengen, een aparte vergunning 
nodig. Het is aan het betreffende farmaceutische bedrijf om te beslissen in welke lidstaat het 
goedkeuring van een geneesmiddel aanvraagt. 

Een geneesmiddel dat in Italië volgens de nationale procedure is goedgekeurd, is dan ook niet 
automatisch ook in Duitsland goedgekeurd en in de handel verkrijgbaar. Vaak is in een andere 
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lidstaat hetzelfde of een soortgelijk geneesmiddel onder een andere naam goedgekeurd en 
verkrijgbaar. Het vinden van een passend geneesmiddel ter vervanging van het middel dat een 
patiënt in een andere lidstaat kreeg, is afhankelijk van de deskundigheid en het oordeel van 
gezondheidszorgprofessionals.

De Commissie is zich bewust van het feit dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen in de 
EU soms tekortschiet en dat Europese patiënten last blijven ondervinden van ongelijkheden 
op dit vlak. In haar mededeling van 10 december 2008 over “Veilige, innovatieve en 
toegankelijke geneesmiddelen: een nieuwe visie voor de farmaceutische sector” stelt zij 
maatregelen voor om de toegankelijkheid van geneesmiddelen voor Europese patiënten te 
verbeteren.


