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1 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
Noodoproepsysteem in auto’s: Europees Parlement
Noodoproepapparaten die automatisch hulpdiensten waarschuwen bij een auto-ongeluk
moeten per oktober 2015 in alle nieuwe personenauto’s en lichte bestelwagens in de EU
worden geïnstalleerd. Het Parlement stemde in met de wetgeving over dit zogenaamde eCallsysteem.
DOC EN - NL - FR PDF
Wijziging van de regels betreffende overheidsopdrachten: Europees Parlement en
Raad
Het Europees Parlement en de Raad keurden de nieuwe regels in verband met
overheidsopdrachten goed. Het inkopen van diensten in de gezondheidszorg valt onder een
vereenvoudigde procedure.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN/FR HTML
Verslag over de effecten van de Richtlijn over grensoverschrijdende zorgen: Europese
Commissie
De Europese Commissie publiceerde een verslag over de effecten de richtlijn betreffende de
toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. In het
bijzonder betreft het de mogelijke effecten van systemen van voorafgaande toestemming en
van de definitie van de lidstaat die verantwoordelijk is voor het vergoeden van de kosten voor
grensoverschrijdende gezondheidszorg aan gepensioneerden die hun woonplaats hebben
overgebracht naar een nieuwe lidstaat.
DOC EN - FR - NL PDF
Omzetting van de Richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg: Europese
Commissie
De Commissie presenteerde een informatieve nota over de omzetting van de Richtlijn over
patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg aan de Raad van ministers van
Volksgezondheid. Hierin spoort de Commissie lidstaten aan de Richtlijn om te zetten.
DOC EN PDF
Informatiebrochure over grensoverschrijdende zorg: Europese Commissie
De Europese Commissie publiceerde een informatiebrochure voor patiënten die medische
zorgen zoeken in een andere lidstaat.
DOC EN/FR/NL HTML
Transparantie van tarieven voor medische verstrekkingen in de Richtlijn
grensoverschrijdende zorg: België
De ministerraad in België keurde een voorontwerp van wet betreffende de financiële
transparantie van de gezondheidszorg goed. Patiënten krijgen het recht op een uitgebreid
overzicht van de aangerekende erelonen en prestaties. Met dit wetsontwerp zet België de
bepalingen in verband met transparantie uit de Europese Richtlijn betreffende de rechten van
patiënten bij grensoverschrijdende zorg om in nationaal recht.
DOC NL - FR HTML
Implementatie van de Richtlijn grensoverschrijdende zorgen: België
Een wetswijziging in België bepaalt dat het RIZIV voortaan ook de lijst publiceert van de
zorgverleners die de overeenkomstentarieven hebben onderschreven. Deze
overeenkomstentarieven zijn ook van toepassing op patiënten die uit het buitenland komen.
Ook worden de bepalingen van het Bijzonder Solidariteitsfonds aangepast aan de Europese
Richtlijn. Dit fonds voorziet in een bijkomend vangnet -naast de verzekering voor
geneeskundige verzorging- voor belangrijke noodzakelijke geneeskundige verstrekkingen die

niet worden vergoed en bijzonder duur zijn.
DOC NL - FR HTML

2 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik: Europees Parlement
De Commissie volksgezondheid en leefmilieu (ENVI) van het Europees Parlement keurde het
compromis goed dat met de Raad was bereikt over de verordening over klinische proeven
met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Het Parlement voegde bepalingen toe om de
transparantie te verbeteren.
DOC EN HTML
Waarschuwingssysteem over bloed en bloedbestanddelen: Europese Commissie
De Europese Commissie lanceerde een web gebaseerd systeem dat nationale
gezondheidsautoriteiten moet toelaten snel informatie en waarschuwingen uit te wisselen
over bloed en bloedbestanddelen, om grensoverschrijdende incidenten te voorkomen of aan
te pakken.
DOC EN HTML
Financiering van geneesmiddelenbewaking: Akkoord tussen Raad en Parlement
Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de Raad (COREPER) keurde het
compromis goed dat met het Europees Parlement is gesloten over de financiering van de
versterkte geneesmiddelenbewaking. De verordening laat het Europees
geneesmiddelenagentschap toe bijdragen te heffen en de nationale bevoegde overheden te
vergoeden voor hun activiteiten in het kader van het EU systeem van
geneesmiddelenbewaking.
DOC EN PDF

3 Volksgezondheid
Conclusies van het reflectieproces over moderne, responsieve en houdbare
gezondheidssystemen: Raad
De ministers van Volksgezondheid namen in december 2013 in de Raad conclusies van het
reflectieproces over moderne, responsieve en houdbare gezondheidssystemen aan. Hierin
worden de lidstaten en de Commissie aangespoord om de noodzakelijke coördinatie op
nationaal en EU niveau te verzekeren om de gezondheidssector op afdoende wijze te
vertegenwoordigen in het proces van het Europese Semester. Hiertoe wordt er gepleit voor
een werkrelatie tussen de werkgroep op hoog niveau betreffende volksgezondheid en het
sociaal beschermingscomité.
DOC EN PDF
Akkoord over het Programma Volksgezondheid (2014-2020)
Het Litouws voorzitterschap van de Raad, de Commissie en het Europees Parlement
bereikten een akkoord over het Programma Volksgezondheid (2014-2020).
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

Patiëntenveiligheid en kwaliteit van zorgen: Openbare raadpleging
De Europese Commissie lanceerde een publieke raadpleging over patiëntenveiligheid en
kwaliteit van zorgen.
DOC EN HTML
Ongelijkheden in gezondheid: Rapport van de Commissie
De Europese Commissie publiceerde een rapport over ongelijkheden in gezondheid. Volgens
de Commissie nemen de ongelijkheden in levensverwachting en kindersterfte tussen de
lidstaten af.
DOC EN HTML
Griepvaccinatie: Werkdocument van de Commissie
De Commissie publiceerde een werkdocument met een tussentijdse analyse over de
implementatie van de aanbeveling van de raad over de griepvaccinatie. Volgens het rapport
bereiken de meeste lidstaten niet het streefdoel om 75 % van de ouderen te vaccineren.
DOC EN HTML
Adviesaanvragen aan het expert panel over doelmatige manieren om in gezondheid te
investeren
De Europese Commissie vroeg aan het expert panel over doelmatige manieren om in
gezondheid te investeren een advies over beleidsopties betreffende competitie tussen
zorgverstrekkers en een advies over een toekomstige EU agenda over kwaliteit van zorgen.
DOC EN HTML
Chronische ziekten: Gezamenlijke actie
De Joint Action over chronische ziekten en de promotie van gezond ouder worden
“CHRODIS” startte haar werkzaamheden.
DOC EN HTML

4 Sociaal beleid
Sociale aspecten van het Europees Semester: Europees Parlement
De Commissie tewerkstelling en sociale zaken van het Europees Parlement keurde een
rapport goed over de sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse
2014. Het Parlement stelt vast dat het scorebord met sociale indicatoren niet bindend is, in
tegenstelling het scorebord voor macro-economische onevenwichten en vraagt deze situatie
te evalueren in het licht van de groeiende sociale onevenwichten in de EU. Het rapport dringt
er op aan om in het sociale scorebord bijkomende indicatoren op te nemen, waaronder
toegang tot gezondheidszorg.
DOC EN - FR - NL PDF
Open methode voor coördinatie op het vlak van gezondheidszorg in het JAF: Europese
Commissie
De Commissie maakte een overzicht van de acties die ze ondernomen heeft in het kader van
het Sociaal Investeringspakket. Tevens publiceerde ze een stappenplan van geplande
initiatieven. Hierin kondigt ze onder meer aan dat ze de wenselijkheid onderzoekt om de open
methode voor coördinatie op het vlak van gezondheidszorg toe voegen aan het "Joint
Assessment Framework" (JAF). Ze plant om dit in de loop van het jaar te bediscussiëren met
de subgroep indicatoren van het Sociaal Beschermingscomité.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF | DOC 3 EN HTML

5 e-Health
Resolutie over het actieplan e-gezondheid: Europees Parlement
Het Europees Parlement nam een resolutie aan over het actieplan e-gezondheid 2012-2020.
DOC EN/FR/NL HTML

6 Economisch beleid
Herziening van het economisch aanpassingsprogramma: Ierland
De Europese Commissie stelt in haar twaalfde en laatste herziening van het economisch
aanpassingsprogramma voor Ierland dat het deficit voor 2013 net onder de grens voor de
procedure van overmatige tekorten ligt, ondanks ontsporingen in de gezondheidssector. Deze
tekorten zijn grotendeels te wijten aan vertragingen in de implementatie van budgettaire
maatregelen.
DOC EN HTML
Herziening van het economisch aanpassingsprogramma: Portugal
De achtste en negende herziening van het economisch aanpassingsprogramma voor
Portugal evalueert uitgebreid de hervormingen in de gezondheidssector (zie p. 25 en verder).
DOC EN PDF
Tweede herziening van het economisch aanpassingsprogramma: Cyprus
Ook de tweede herziening van het economisch aanpassingsprogramma voor Cyprus
evalueert de te nemen hervormingen in de gezondheidssector (zie p. 31/32).
DOC EN PDF
Betalingsbalansbijstand uit voorzorg: Roemenië
De Raad keurde financiële bijstand op middellange termijn aan Roemenië goed, die de EU
samen met het IMF zal verlenen om te anticiperen op risico's voor haar betalingsbalans, op
basis van een nieuw bijstandsprogramma (precautionary assistance programme, BoP).
Hiervoor heeft Roemenië zich, op basis van een nieuw protocolakkoord, verbonden tot een
reeks hervormingen, ook in de gezondheidszorgsector (zie Memorandum of Understanding p.
15-16).
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF | DOC 3 EN HTML
Economische Partnerschapsprogramma's: Spanje, Frankrijk, Malta, Nederland,
Slovenië
In het kader van het versterkte toezicht op de lidstaten uit de Eurozone die een buitensporig
deficit vertonen dienden Spanje, Frankrijk, Malta, Nederland en Slovenië economische
partnerschapsprogramma's in. Deze werden door de Europese Commissie geëvalueerd en
de Raad nam, op voorstel van de Commissie, conclusies aan over elk van deze
programma's. Elk programma bevat een luik met hervormingen in de gezondheidssector.
(klik op elk van de landen onder "Most recent updates (15 november 2013)" hier:
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML | DOC 3 EN PDF
Macro-economische conditionaliteit in het cohesiebeleid 2014-2020: Raad
De Raad keurde in december 2013 het pakket voor het cohesiebeleid 2014-2020 goed. Dit
bevat wetgeving voor partnerschapsakkoorden tussen de Commissie en elke lidstaat, waarin
lidstaten zich verbinden om de fondsen te gebruiken voor het bereiken van de Europa 2020
doelstellingen. Via deze partnerschapsakkoorden wordt de financiering uit de structurele en

investeringsfondsen ook onderworpen aan macro-economische conditionaliteit. Indien een
lidstaat hier niet voldoende op in gaat, kan de Commissie aan de Raad vragen om de
betalingen voor de programma's geheel of gedeeltelijk te stoppen.
DOC 1 EN - FR PDF | DOC 2 EN/NL/FR HTML
Partnerschapsovereenkomsten en programma's voor het cohesiebeleid:
Standpuntnota per land van de Commissie
De Europese Commissie bereidde voor elke lidstaat een standpuntnota voor over de
ontwikkeling van een partnerschapsakkoord en programma voor de periode 2014-2020. Deze
akkoorden en programma's vormen de basis voor het verstrekken van financiële middelen uit
de structurele en investeringsfondsen. Maatregelen in de sector van gezondheidszorgen
komen in elk van deze standpuntnota's aan bod.
DOC EN HTML
Contractuele overeenkomsten tussen de EU instellingen en de lidstaten: Europese
Raad
De conclusies van de staatshoofden en regeringsleiders in de Europese Raad van december
2013 bevatten hoofdlijnen voor een akkoord over contractuele overeenkomsten onderhandeld
tussen de lidstaten en de EU instellingen en een solidariteitsmechanisme om landen te
steunen voordat ze in ernstige moeilijkheden komen. Dit systeem zou in het Europees
Semester worden ondergebracht. Het zou van toepassing zijn op alle Eurolanden die niet
onderworpen zijn aan een macro-economisch aanpassingsprogramma en open voor nietEurolanden. De overeenkomsten zouden gebaseerd zijn op de Nationale
Hervormingsprogramma's en de EU economische prioriteiten en de landenspecifieke
aanbevelingen in aanmerking nemen. Het voorstel zal verfijnd worden tegen oktober 2014.
DOC EN PDF

7 Verzekeringen
Verkoop van verzekeringsproducten: Europees Parlement
Het Europees Parlement stemde over amendementen op het voorstel tot wijziging van de
Europese regels over informatie en advies door verzekeringsmakelaars en verkopers. Over
dit voorstel moet nog overeenstemming met de Raad bereikt worden.
DOC EN PDF

8 Hof van Justitie van de Europese Unie
Verbod op voorschriftplichtige geneesmiddelen in para-apotheken: Arrest
Het Hof stelt in de gevoegde zaken C-159/12 tot 161/12 dat het verbod om
voorschriftplichtige geneesmiddelen in een para-apotheek te verkopen, in overeenstemming
met het Europees recht is. Een dergelijk verbod is gerechtvaardigd door het doel om te
verzekeren dat de bevoorrading van het publiek betrouwbaar en van goede kwaliteit is.
DOC 1 EN/FR HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML
Demografische criteria voor de opening van nieuwe apotheken: Arrest
In Oostenrijk vereist de opening van een nieuwe apotheek een voorafgaande vergunning, die
slechts wordt verleend indien er een „behoefte” is. In zijn arrest in zaak C--367/12 antwoordt
het Hof dat de vrijheid van vestiging - in het bijzonder het vereiste dat het beoogde doel
coherent wordt nagestreefd - zich verzet tegen een regeling op grond waarvan de bevoegde

autoriteiten geen rekening kunnen houden met lokale bijzonderheden.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN/NL/FR PDF
Wisselwerking tussen zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof: Arrest
In de gevoegde zaken C-512/11 en C--513/11 antwoordt het Hof op een aantal vragen over
de wisselwerking tussen zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof in toepassing van
Richtlijn 96/34/EG.
DOC EN/NL/FR HTML
Vooraf vastgestelde besteding van een belasting voor uitgaven voor gezondheidszorg:
Arrest
Volgens het Hof is een nationale wettelijke regeling tot invoering van een belasting op de
detailverkoop van minerale oliën niet conform de Europese Richtlijn over accijnsproducten
omdat deze belasting, die is bestemd voor de financiering van de uitoefening door de
overheden van hun bevoegdheden op het gebied van gezondheidszorg en milieu, uit zichzelf
niet beoogt de bescherming van de gezondheid en het milieu te waarborgen.
DOC EN/FR/NL HTML
Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen: Arrest
In zaak C--493/12 antwoordt het Hof op een aantal vragen over de toepassing van
verordening nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor
geneesmiddelen.
DOC EN/FR/NL HTML
Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen: Arrest
Volgens het Hof in zaak C--484/12 kan de houder van een basisoctrooi en een aanvullend
beschermingscertificaat van een geneesmiddel dat bestaat uit een samenstelling van
meerdere werkzame stoffen, ook een aanvullend beschermingscertificaat verkrijgen voor één
van deze werkzame stoffen die afzonderlijk ook als zodanig door dit octrooi wordt beschermd.
DOC EN/FR/NL HTML
Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen: Arrest
Ook in zaak C--443/12 beantwoordt het Hof een aantal vragen over de toepassing van
verordening nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor
geneesmiddelen.
DOC EN/FR/NL HTML
Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen: Beschikking
In zaak C--555/13 beantwoordt het Hof andermaal een aantal vragen over de toepassing van
verordening nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor
geneesmiddelen.
DOC FR/NL HTML
Beroepsregels voor artsen: Arrest
Volgens het Hof in zaak C--475/11 moeten beroepsregels voor artsen volgens welke
honoraria gepast moeten zijn en moeten worden berekend op basis van de officiële
tariefregeling en die reclame voor artsen verbieden, een doel van algemeen belang
nastreven, geschikt zijn om de verwezenlijking daarvan te waarborgen en niet verder gaan
dan noodzakelijk is om het nagestreefde doel te bereiken.
DOC EN/FR/NL HTML
Toepassing van de dienstenrichtlijn op centra voor dag- en nachtopvang voor
ouderen: Arrest
In zaak C--57/12 specifieert het Hof de uitsluiting van diensten van de gezondheidszorg van

de werkingssfeer van deze Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt.
Volgens het Hof zijn de centra voor dag- en nachtopvang die ouderen hulp en verzorging
verstrekken van de werkingssfeer van deze richtlijn zijn uitgesloten indien de activiteiten
verricht door gezondheidswerkers een hoofdbestanddeel van de door deze centra
aangeboden diensten vormen.
DOC EN/FR/NL HTML
Uitsluiting van beoefenaren van zorgberoepen van de wet op de handelspraktijken:
Conclusies van de advocaat-generaal
Volgens de advocaat-generaal in zaak C-421/12 is de Belgische wetgeving niet conform aan
de Europese Richtlijn op de oneerlijke handelspraktijken. Volgens hem is onder meer de
uitsluiting van de beoefenaren van vrije beroepen evenals tandartsen en fysiotherapeuten
van de werkingssfeer van de wet van 5 juni 2007 op de handelspraktijken is in strijd met de
Europese regelgeving.
DOC NL/FR HTML
Overheidsopdrachten en in-house-gunning: Conclusies van de advocaat-generaal
In zaak C--574/12 verduidelijkt de advocaat-generaal de toepassing van de regels in verband
met in-house-gunning van opdrachten op een de opdrachtnemer die een privaatrechtelijk
lichaam is waarvan de leden particuliere belangen hebben. Hij stelt dat de in-houseuitzondering niet van toepassing kan zijn wanneer een opdrachtnemer volgens zijn statuten
onder concurrerende voorwaarden diensten kan verlenen aan niet-aangesloten
overheidsinstanties en particulieren die 20 % van de in het voorgaande jaar vastgestelde
totale jaaromzet vertegenwoordigen.
DOC FR/NL HTML
Overheidsopdrachten voor het beheer van openbare gezondheidsdiensten:
Prejudiciële vraag
In zaak C-552/13 wordt aan het Hof de vraag gesteld of de voorwaarde in
overheidsopdrachten voor het beheer van openbare gezondheidsdiensten dat de
gezondheidsdienst uitsluitend in een welbepaalde gemeente wordt verricht waarin de
patiënten niet noodzakelijk hun woonplaats hebben, verenigbaar met het recht van de
Europese Unie.
DOC EN/FR/NL HTML
Zorgverzekering met terugwerkende kracht: Prejudiciële vraag
In zaak C-543/13 worden aan het Hof vragen gesteld in verband met beperkingen in de
Nederlandse wetgeving betreffende verzekering met terugwerkende kracht voor de
zorgverzekering.
DOC EN/FR/NL HTML

9 Mededinging
Rapport over octrooischikkingsovereenkomsten in de geneesmiddelensector:
Europese Commissie
De Europese Commissie publiceerde haar rapport voor 2012 in verband met
octrooischikkingsovereenkomsten tussen de patenthoudende bedrijven en generische
bedrijven. Volgens de Commissie daalt het aantal mogelijks problematische overeenkomsten
jaar na jaar.
DOC EN HTML

Vertragen van de commercialisering van een generische pijnstiller: Europese
Commissie
De Europese Commissie heeft Johnson & Johnson en Novartis beboet voor het vertragen
van de commercialisering van een generische pijnstiller.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN/NL/FR HTML | DOC 3 EN HTML
Advies over de distributieketen van geneesmiddelen: Frankrijk
De Franse mededingingsautoriteit publiceerde een advies over de distributieketen van
geneesmiddelen.
DOC EN PDF
Concurrentievervalsende overeenkomsten tussen groothandelaars in geneesmiddelen:
Slovenië
Het Sloveens agentschap voor de bescherming van de mededinging oordeelde dat vier
groothandelaars in geneesmiddelen concurrentievervalsende overeenkomsten hadden
gesloten.
DOC EN PDF
Boete wegens het verhinderen van de commercialisering van een generisch product:
Frankrijk
De Franse mededingingsautoriteit legt de geneesmiddelenproducent Schering-Plough €15,3
mio boete omdat ze de commercialisering van het generische middel van haar origineel
product Subutex zou verhinderd hebben.
DOC 1 FR HTML | DOC 2 EN PDF
Steun voor telegeneeskundige diensten: Duitsland
De Europese Commissie oordeelt dat de Duitse plannen om het opzetten van een platform
voor telegeneeskundige diensten in Saksen te steunen in overeenstemming zijn met de
regels voor staatssteun.
DOC EN HTML
Reglementering voor chiropractors en kinesitherapeuten: Denemarken
De Deense mededingingsautoriteit is van oordeel dat de reglementering in de sector van de
chiropractors en kinesitherapeuten de mededinging in deze sector beperkt.
DOC EN PDF
Prijsakkoorden voor tandartsinstrumenten: Hongarije
De Hongaarse mededingingsautoriteit legt W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH en sommige
van haar verdelers een boete op omdat ze overeenkomsten sloten die minimum
doorverkoopprijzen vaststelden voor tandartsinstrumenten.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF
Versterking van de mededinging in de markt van ziekenhuisdiensten: Bulgarije
De Bulgaarse Commissie voor de bescherming van de mededinging is van oordeel dat het
vastleggen van een maximum aantal bedden per zorgtype concurrentie verstorend werkt en
incentives wegneemt om de kwaliteit te verbeteren. Ook stelt ze dat het systeem waarbij het
ziekteverzekeringsfonds een contract sluit met alle ziekenhuizen die aan minimale vereisten
voldoen de concurrentie verstoort. Tenslotte vindt deze Commissie dat alle zorgverstrekkers
die aan medische criteria voldoen, onafhankelijk van hun juridisch statuut, dringende
medische hulp zouden moeten kunnen verstrekken en hiervoor door de overheid kunnen
gefinancierd worden.
DOC EN PDF

Mededinging voor ambulante zorgen: Bulgarije
De Bulgaarse Commissie voor de bescherming van de mededinging stelt dat het verbod voor
departementale ziekenhuizen om ambulante zorgen te verstrekken gefinancierd door het
nationaal ziekteverzekeringsfonds, de concurrentie beperkt.
DOC EN PDF
Ziekenhuisfusie goedgekeurd: Nederland
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) in Nederland heeft de fusie tussen de Haagse
ziekenhuizen Medisch Centrum Haaglanden (MCH) en Bronovo goedgekeurd.
DOC NL HTML
Meer gekwalificeerd verpleegkundig personeel dan voorzien in het bestek: Zweden
De Zweedse mededingingsautoriteit oordeelt dat het proportionaliteitsbeginsel geschonden is
doordat aanbieders die meer gekwalificeerd verpleegkundig personeel in dienst hebben dan
het minimum dat in het bestek werd vereist uitgesloten werden van een aan aanbesteding.
DOC EN HTML

10 Inbreukprocedures
Arbeidstijdenrichtlijn: Italië
De Commissie verwijst Italië naar het Hof voor het niet correct toepassen van de
arbeidstijdenrichtlijn op artsen in publieke gezondheidsdiensten.
DOC 1 EN/FR HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML
Arbeidstijdenrichtlijn: Spanje
De Europese Commissie heeft Spanje verzocht het recht van gerechtsartsen op beperking
van de werktijd en minimumrusttijden, zoals voorgeschreven door de arbeidstijdenrichtlijn
(2003/88/EG), te eerbiedigen.
DOC EN/NL/FR HTML
EU-richtlijn voor de preventie van letsels door scherpe medische instrumenten: Cyprus
De Commissie heeft Cyprus verzocht de EU-richtlijn betreffende de preventie van letsels door
scherpe medische instrumenten in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche (2010/32/EU)
om te zetten in nationale wetgeving.
DOC EN/NL/FR HTML

11 Allerlei
EU kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020 van start
Horizon 2020, het EU kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 20142020 ging van start met de publicatie van de werkprogramma's 2014-2015. Onderzoek
betreffende gezondheid en welzijn worden ook door dit programma gefinancierd.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML
Adviesgroep over het Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen

(TTIP): Europese Commissie
De Commissie richtte een bijzondere adviesgroep van deskundigen op die een brede waaier
aan belangen vertegenwoordigt, waaronder de gezondheidssector. Die moet de
onderhandelaars van de EU advies verstrekken in de onderhandelingen over het TTIP.
DOC EN/NL/FR HTML
TTIP onderhandelaars bediscussiëren reglementaire belemmeringen voor
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
In de tweede ronde van de onderhandelingen over het EU/VS vrijhandelsakkoord hielden de
partijen gedetailleerde gesprekken over technische en reglementaire barrières in een aantal
sectoren, waaronder die van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
DOC EN HTML
Wekelijkse update over de gezondheidsaspecten van TTIP: EPHA
EPHA start een wekelijkse briefing over ontwikkelingen in de onderhandelingen
aangaande het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) en de mogelijke
negatieve effecten die dit op de volksgezondheid zou kunnen hebben.
DOC EN HTML
Zorgverstrekking in de TTIP onderhandelingen: BMA
Diensten van de Europese commissie en de UK minister voor gezondheid antwoordden op de
bekommernissen van de British Medical Association (BMA) dat gezondheidsdiensten niet
onder het toepassingsgebied van de TTIP onderhandelingen zouden vallen.
DOC EN HTML
Vrijhandelsakkoord kan leiden tot prijsverhoging van geneesmiddelen waarschuwen
vakbonden
Het Europees Vakverbond en haar internationale tegenhangers drukken hun bezorgdheid uit
dat de VS voorstellen voor het TTIP en TTP de mogelijkheid voorzien voor
geneesmiddelenproducenten om beroep aan te tekenen tegen overheidsbeslissingen over de
prijs en het terugbetalingsniveau van producten.
DOC EN - FR HTML
Voorgestelde wetgeving betreffende databescherming: Parlementaire vraag
In een parlementaire vraag stelt het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella (S&D) een
aantal vragen over de ontwerp wetgeving betreffende databescherming, en in het bijzonder
over het ontbreken van specifieke bepalingen voor het bijhouden en uitwisselen van
gezondheidsgegevens.
DOC EN/FR HTML
Verordening over databescherming bedreigt medische wetenschap volgens een
coalitie van wetenschappers
Een coalitie van organisaties voor medisch onderzoek waarschuwt dat wetenschappelijk
onderzoek in de gezondheidssector ernstig bedreigt wordt als amendementen voorgesteld in
het Europees Parlement op de Verordening betreffende databescherming zouden
aangenomen worden.
DOC EN PDF
BTW wetgeving voor openbare diensten en belastingvrijstellingen in het algemeen
belang: Openbare raadpleging
De Europese Commissie organiseert een openbare raadpleging over een herziening van de
BTW wetgeving voor openbare diensten en belastingvrijstellingen in het algemeen belang.
DOC EN HTML

Anti-corruptierapport: Europese Commissie
De Europese Commissie publiceerde een anti-corruptie rapport. Gezondheid wordt hierin
aangeduid als een sector die kwetsbaar is voor corruptie.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML
Toekenning van het statuut van Consortium van Europese onderzoeksinfrastructuur:
Europese Commissie
De Europese Commissie heeft het statuut van Consortium van Europese
onderzoeksinfrastructuur toegekend aan vier consortia die onderzoek doen in gezondheidsen sociale wetenschappen.
DOC EN HTML
Doodsoorzaken in de EU in 2010: Eurostat
Eurostat publiceerde een overzicht van de belangrijkste doodsoorzaken in de EU in 2010.
DOC EN/FR HTML
Grensoverschrijdende gezondheidszorg: Eurohealth
Het laatste nummer van Eurohealth exploreert verschillende thema's die verband houden met
de Europese Richtlijn over patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg.
DOC EN HTML
De impact van de crisis op toegang tot gezondheidszorg: Eurofound
Eurofound publiceerde een Working Paper over de impact van de crisis op toegang tot
gezondheidszorg.
DOC EN PDF
Lening voor gezondheidsinfrastructuur in Tsjechië : Europese Investeringsbank
De Europese investeringsbank keurde een lening goed voor de Tsjechische regio Zuid
Moravia voor de cofinanciering van projecten onder meer in gezondheidsinfrastructuur.
DOC EN HTML
Lening voor het ziekenhuis van Graz : Europese Investeringsbank
De Europese Investeringsbank verstrekt een lening aan het universitaire ziekenhuis van
Graz, Oostenrijk, om haar meerjarig investeringsprogramma te financieren.
DOC EN HTML
Overeenkomst voor een programma " ziekenhuizen voor de toekomst" in Frankrijk:
Europese Investeringsbank
De Franse autoriteiten ondertekenden met de Europese Investeringsbank een memorandum
van overeenstemming over "ziekenhuizen voor de toekomst"
DOC EN HTML
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