
Politiek gevecht orn i
bescherming medicijnen

De Europese Commissie heeft op 10 december hei Europees Parlement een
ontwerpverordening voorgelegd die de farmaceutische industr ie een
langere bescherming wil .geven voor de geneesmiddelen die zi j  op de markt
brengt. Het l i jkt een technische zaak te zi jn maar de pol i t iek heeft zich er
intussen meester van gemaakt. De Nederlandse staatssecretaris voor
Volksgezondheid Simons heeft al laten weten dathi jerniet meeakkoord kan
gaan, de Duitse en Spaanse regering wil len er ook niets van weten.

t t r

El't ro r'tt '9*

Het Par lement heeÍ t  in eerste lez ing de
ontwerpverordening met enkele wi jz ig ingen
goedgekeurd,  maar de Neder landse socia l is t
Alman Metten die z ich zeer intensief  met deze
zaak heef t  bemoeid,  meent dat  intussen
zovelen z i jn wakker geworden dat  b i j  de
tweede lezing ta l  van bezwaren zul len
opduiken,  en vermoedel i jk  heeÍ t  intussen de
Raad van ministers a l  inbegrepen.

Kor: t  samengevat komt de kr i t iek van Metten
en van z i jn chr isten-democrat ische Eelgische
col lega Raf Chanter ie h ierop .  neer:  een
langere bescherming,  dus al leen verkoop-
recht  van een medic i jn,  belet  dat  b innen
redel i  j  ke termi jn concu rrerende bedr i jven een
goedkoper a l ternat ief  op de markt  kunnen
brengen. Pogingen van l idstaatreger ingen,
zoals de Neder landse,  om de kosten van het
medic i jngebruik te drukken, worden ge-
dwarsboomd. Beide Europar lementar ièrs
hebben in een debat op l0decembergewezen
op de zeer omvangr i jke en ef fect ief  gebleken
pogingen van de farrnaceut ische industr ieom
nat ionale en Europar lementar iêrs te beïn-
v loeden; datzel Íde is  gebeurd ten aanzien van
de Europese Cbmmissie.  Een c i taat  u i t  de
speech van Melten: het voorstel van de
Europese Commissie komt ui tdekokervande
ESFIA, de Europese farmaceut ische industr ie
en de Commissie is  zo eer l i jk  dat  zel Í  toe te
geven' .  Chanter ie in hetzel Íde debat:  'Het

voorstel van de Europese Commissie speelt
kerstman voor de farmaceutische industrie'.

Het verwijt aan de farmaceutische industrie is
dat zii als argument heeÍt gebruikt een
ver lenging van de beschermingsper iode in de
Verenigde Staten en in Japan. Op z ich is  dat
ju ist ,  maardiever lenging geldt  voorv i j f  jaarals
het  om nieuwe medic i jnen gaat  en s lechts
voor twee jaar voor medicijnen die al op de
markt ziln- De farmaceutische industrie in
Europa vroeg tien jaar en de Commissie ging
daar op in.

Bovendien, aldus Metten, mag de concurre-
rende industrie in de Verenigde Staten alle
voorbereidingen treffen orn na aÍloop van een
octrooirecht  gereed tezi jn methetopde markt
brengen van goedkopere alternatieven;
daarvan is in het voorstel van de Europese

Commissie geen .  sprake.  Nog enkele
gegevens die h i j  in  het  debat noemde: het
gemiddeld.e wipl? iv??l t ,vql
Ía rmaceu tische ind r rstrie is tien oe- rr^p.n t 
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aancleel  In cte omzpi  v^n r lê nrnmot iekoj ten
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I  tn weOerland is er op elke zeven artsen een
I artsenbezoeker van de industrie; aldus wordt

I I  per arts een bedrag van ruim twint igduizend
N per iaar uitgegeven voor promotie. Kan men
I dan nog spreken van een bedri j fstak die een
^ extra bescherming nodig heeÍt? Metten meent

dat een verlengin! uan áe bescherming.naar
Amerikaans voorbeeld bi l l i jk.  is; Chanterie

bepleitte daarbij een zo selectieÍ mogeti'te
u i t voe r i ng .  -  l  , , . i

Staatssecretaris Simons had intussen over
deze kwestie een brieÍ geschreven waaruit
Metten in . een toelichting na- het debat
citeerde. De staatssecretaris acht 
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het

Commissievoorstel onjuist omdat het aan alle
medicijnen een verlengde beschermingsduur .
wil geven; hij noemt de onderbouwing van het ,
voorstel zwak: de gekozen'benadering is .
onaanvaardbaar.
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In de praktijk geldt een octrooirecht voor
twint ig jaar. Omdat medici inen na de datum
van ingang van dat recht nog moeten worden
ontwikkeld en goedgekeurd voor ze op de
markt kunnen verschijnen, is de effectieve
beschermingsduur meestal acht tot tien jaar.
In het voorstel van de Commissie zou dat
achtt ien jaar kunnen worden. De omzetvande
geneesmiddelenindustr ie in Europa beloopt
een bedrag van 86 miljoen gulden per jaar.

Het antwoord van Commissaris Ripadi Meana
op alle kritiek was zee( mager. De
geneesmiddelenindustr ie zit  in een bi jzonde-
re situatie. Meer aandacht had hij voor
pogingen om de beschermingsduur ook te
verlengen voor gewasbeschermingsmidde-
len. Dat wees hi ivan de hand want men moer
niet al ler lei zaken bi j  elkaar brengen, wil  men
succes boeken in de Raad van ministers waar
de besluiten rnoeten worden genomen.

Metten en Chanterie kregen getl , t(  met nun
voorspell ing dat bi j  een grote meerderheid
van de Europarlementariërs de bekendheid
met de gestelde problematiek gering was. Op
het laatste moment kon worden bereikt dat de
verlenging van de beschermingsduur al leen
zal gelden voor echt nieuwe geneesmiddelen.
Vermoed wordt dat bi jdeverdere behandeling
van dit  voorstel van vele kanten zal worden
geprobeerd alsnog wiizigingen in te brengen.
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