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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de Internationale Gezondheidsregeling
(2007/0000 (INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 3 van het EG-Verdrag, dat voorziet in de totstandkoming van een interne 
markt door het wegnemen van de belemmeringen voor het vrije verkeer van personen,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 maart 2007 over communautaire maatregelen 
op het gebied van de grensoverschrijdende gezondheidszorgverlening1,

– gezien het verslag van de Wereldgezondheidsassemblee (WHA 58.) over de Internationale 
Gezondheidsregeling (IGR) en de resolutie van de WHA waarin werd opgeroepen tot een 
vrijwillige vroegtijdige toepassing van bepaalde bepalingen van de IGR met betrekking tot 
influenzapandemieën (WHA 59.2),

– gelet op Verordening (EG) nr. 851/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 
april 2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding2, 
Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 
1998 tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing 
van overdraagbare ziekten in de Europese Gemeenschap3 en Beschikking nr. 2000/57 van 
de Commissie van 22 december 1999 betreffende het systeem voor vroegtijdige 
waarschuwing en maatregelen ter voorkoming en beheersing van overdraagbare ziekten 
overeenkomstig Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad4, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2007),

A. overwegende dat er in het recente verleden op het gebied van ziekten nieuwe uitdagingen 
voor de nationale en internationale volksgezondheid zijn ontstaan; overwegende dat de 
verspreiding van ziekten in Europees verband dient te worden aangepakt,

B. overwegende dat in een uiterst mobiele en globaliserende wereld de noodzaak om op 
Europees en internationaal niveau de volksgezondheid te beschermen steeds groter wordt,

C. overwegende dat er voorrang moet worden gegeven aan maximale bescherming tegen de 
wereldwijde verspreiding van infectieziekten en noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid van internationaal belang, maar wel zodanig dat het mondiale verkeer 
daarvan zo weinig mogelijk hinder ondervindt,

D. overwegende dat, in overeenstemming met artikel 5 van het EG-Verdrag, het 

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0073.
2 PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1.
3 PB L 268 van 3.10.1998, blz. 1.
4 PB L 21 van 26.1.2000, blz. 32.
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subsidiariteitsbeginsel dient te worden geëerbiedigd, omdat de organisatie van 
gezondheidsdiensten tot de bevoegdheden van de afzonderlijke lidstaten behoort,

1. erkent het belang van een duidelijk en begrijpelijk internationaal mechanisme dat is 
bedoeld om de verspreiding van ziekte te voorkomen, bescherming tegen ziekte te bieden 
en ziekte-uitbraken te beheersen en dat voorziet in maatregelen op het gebied van de 
volksgezondheid die in verhouding staan tot de volksgezondheidsrisico's;

2. spreekt zijn waardering uit voor de bovengenoemde resolutie van de WHA waarin werd 
opgeroepen tot een vrijwillige vroegtijdige toepassing van bepaalde bepalingen van de 
IGR met betrekking tot influenzapandemieën bij vogels en mensen;

3. verwelkomt het standpunt van de Commissie over de uitvoering van de herziene 
Internationale Gezondheidsregeling, dat zij in haar mededeling (COM(2006)0552) heeft 
verwoord, met als doel een gestructureerde discussie met de Raad en het Parlement te 
bevorderen;

4. benadrukt dat het dringend nodig is de Internationale Gezondheidsregeling zo snel 
mogelijk uit te voeren en tegelijkertijd de bestaande systemen en capaciteiten te 
versterken;

5. onderstreept de noodzaak om de Internationale Gezondheidsregeling op gecoördineerde 
wijze in de gehele Gemeenschap uit te voeren;

6. wijst er echter gelijktijdig op dat het op grond van hun bevoegdheden en het 
subsidiariteitsbeginsel uitsluitend de taak van de lidstaten is hun gezondheidsdiensten te 
organiseren;

7. merkt op dat dit internationale mechanisme “het internationale verkeer niet sterker mag
beperken en voor personen niet invasiever of indringender mag zijn dan redelijkerwijs 
beschikbare alternatieven waarmee het passende niveau van gezondheidsbescherming 
kan worden bereikt” (artikel 43 van de Internationale Gezondheidsregeling);

8. is van mening dat, om de risico’s beter te beheersen, er steun moet komen voor de 
ontwikkeling van informatiesystemen, waarbij het enerzijds gaat om systemen voor de 
uitwisseling van informatie tussen zorgverleners en anderzijds om systemen voor de 
informatievoorziening aan patiënten; en beklemtoont dat de veiligheid van de 
bovengenoemde informatiesystemen moet worden verbeterd;

9. is ervan overtuigd dat het absoluut noodzakelijk is naburige en derde landen te steunen en 
daarmee samen te werken om in een globaliserende en uiterst mobiele wereld een hoog 
niveau van bescherming en paraatheid te bewerkstelligen;

10. onderstreept de noodzaak van nauwe samenwerking tussen nationale autoriteiten en 
tussen nationale en Europese autoriteiten bij de uitwisseling van informatie op het gebied 
van de veiligheid van de volksgezondheid, om de toepassing van de IGR te optimaliseren 
en de Europese burgers beter te beschermen tegen noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid van internationaal belang;
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11. herinnert aan de rol die het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en het 
systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen voor volksgezondheidsrisico’s 
spelen in de uitvoering van de Internationale Gezondheidsregeling en in noodgevallen;

12. steunt de gedachte dat alle obstakels voor de verlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg en alle belemmeringen voor het vrije verkeer van gezondheidsdiensten 
moeten worden weggenomen;

13. verzoekt de lidstaten met klem te voldoen aan hun verplichtingen zoals vermeld in de 
Internationale Gezondheidsregeling;

14. roept de Commissie op richtsnoeren voor te bereiden voor het opsporen en beoordelen 
van bedreigingen;

15. verzoekt tegelijkertijd de Commissie de rol van ECDC in de uitvoering van de 
Internationale Gezondheidsregeling te formaliseren, in het bijzonder ten aanzien van het 
verzamelen van gegevens over kwesties die onder zijn mandaat vallen;

16. nodigt de Commissie uit op zoek te gaan naar manieren en middelen om steun te verlenen 
aan de totstandbrenging van adequate systemen in naburige en derde landen via 
financiering en mechanismen voor regionale ontwikkeling;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Europese afdeling van de WHO.
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TOELICHTING

In dit initiatiefverslag worden de standpunten vermeld over de uitvoering van de 
Internationale Gezondheidsregeling, de IGR, die in 2005 door de 
Wereldgezondheidsassemblee is herzien. 

De IGR vormt een internationaal rechtsinstrument dat is bedoeld om de verspreiding van 
ziekte te voorkomen, bescherming tegen ziekte te bieden en ziekte-uitbraken te beheersen. 
Het voorziet tevens in maatregelen op het gebied van de volksgezondheid die in verhouding 
staan tot de volksgezondheidsrisico’s.

Om de toepassing van de IGR in de praktijk te doen slagen, moeten de Commissie en de 
lidstaten nauw met elkaar samenwerken. Door hun samenwerking kunnen de Europese Unie 
en de lidstaten de toepassing van de IGR optimaliseren en de Europese burgers beter 
beschermen tegen noodsituaties van internationaal belang op het gebied van de 
volksgezondheid.

Vooral het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en het systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing en maatregelen voor volksgezondheidsrisico’s spelen een 
fundamentele rol in de uitvoering van de IGR.

In dit initiatiefverslag komen, samengevat, de volgende zaken aan de orde:

- de gecoördineerde uitvoering van de Internationale Gezondheidsregeling in de gehele 
Gemeenschap op grond van het subsidiariteitsbeginsel;

- de verduidelijking van de rol van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding 
en het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen voor 
volksgezondheidsrisico’s;

- het vermijden van beperkingen voor het internationale verkeer en het vrije verkeer van 
personen bij de uitvoering van de IGR;

- de noodzaak van nauwe samenwerking tussen nationale autoriteiten en tussen nationale en 
Europese autoriteiten;

- de totstandbrenging van adequate waarschuwingssystemen voor noodsituaties op het gebied 
van de volksgezondheid van internationaal belang in naburige en derde landen.
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