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TOEPASSING VAN DE EUROPESE GEZONDHEIDSWETGEVING

VERGADERING VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID 
EN VOEDSELVEILIGHEID OP 3 EN 4 OKTOBER 2006

ALGEMENE VRAGEN

1. Gezondheidseffectbeoordeling (John Bowis)

Wanneer verwacht de Commissie richtsnoeren te presenteren betreffende de 
methodologie van gezondheidseffectbeoordelingen voor alle belangrijke EU- en 
nationale beleidsterreinen?

2. Volksgezondheid 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Het actieprogramma op het gebied van volksgezondheid 2003-2008 bevindt zich in 
zijn vierde jaar van toepassing, terwijl in de Raad momenteel gewerkt wordt aan een 
gemeenschappelijk standpunt betreffende het nieuwe programma op het gebied van 
gezondheid 2007-2013 van de Europese Unie1.

Welke programma's/voorstellen zijn door de Commissie goedgekeurd voor 
medefinanciering overeenkomstig de prioriteiten van het werkprogramma 2006 en de 
meest recente oproepen tot het indienen van voorstellen (2006), welke zijn er 
verworpen en waarom, en welke zijn er in de 'reserve' gezet (positieve beoordeling, 
maar geen financiering wegens een gebrek aan middelen) (gedetailleerd overzicht)? 
Welke maatregelen heeft de Commissie genomen voor het bestrijden van diefstal van 
voorstellen en intellectuele eigendom van ingediende voorstellen? Kan de Commissie 
aangeven welke vooruitgang er is geboekt bij de werkzaamheden in de Raad voor de 
goedkeuring van het nieuwe programma op het gebied van de gezondheid 2007-2013, 
en wat zij vindt van de hoogte van de voor het nieuwe programma ter beschikking 
gestelde financiële middelen? Is de Commissie voornemens akkoord te gaan met een 
verhoging van de kredieten voor het nieuwe programma om consistent te blijven met 
het standpunt in haar eigen oorspronkelijke voorstel (EUR 968 miljoen), alsook met 
het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing betreffende verhoging van 
de kredieten (EUR 1,5 miljard)?

3. Stoppen met roken (Miroslav Mikolášik)

Tijdens het laatste bezoek van de commissaris aan de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid in juni 2006 is gesproken over de toepassing 
van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging, en is in concreto de vraag 
gesteld of de Commissie werkt aan de toepassing van artikel 14 van dat Kaderverdrag 
betreffende de toegankelijkheid en betaalbaarheid van therapieën om met roken te 
stoppen in de lidstaten.
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Tijdens de vergadering van juni 2006 heeft de Commissie toegezegd ook met de 
lidstaten te willen discussiëren over mogelijke voorstellen. Heeft u vooruitgang 
geboekt bij het aansporen van de lidstaten om de toegang van rokers tot innovatieve 
therapieën om met roken te stoppen te vergemakkelijken, zoals bedoeld in artikel 14 
van hetWHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging?

Ons is verder meegedeeld dat recentelijk overleg met belanghebbenden uit de lidstaten 
heeft plaatsgevonden over het Groenboek over rookvrije ruimtes. Kan de Commissie 
ons, gezien het belang van rookvrije ruimtes voor tabaksontmoediging en het belang 
van transparantie van het EU-besluitvormingsproces (zeker bij een onderwerp dat 
miljoenen Europese burgers aangaat), verzekeren dat deze reacties openbaar worden 
gemaakt?

4. Kanker (Miroslav Mikolášik)

1) Is de commissaris belast met gezondheid op de hoogte van het gevaar van kankers 
zoals colon- en rectumkanker, en van het feit dat vroegtijdige ontdekking het aantal 
doden als gevolg ervan sterk vermindert?

2) Oefent de commissaris belast met gezondheid druk uit op de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat er adequate screeningprogramma's worden ontwikkeld?

3) Welke steun wordt de lidstaten geboden om de ontwikkeling van 
belangenbehartigingsgroepen te bevorderen?


