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Het EU-registratiesysteem  
voor geneesmiddelen

Het Europees regulatoir systeem voor geneesmiddelen 
is gebaseerd op een netwerk van ongeveer 50 regelge-
vende instanties uit de 31 EER-landen (28 EU-lidstaten 

plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), de Europese Com-
missie en het EMA. Het is dit netwerk dat het EU-regulatoir  
systeem uniek maakt.

Het netwerk wordt ondersteund 
door een pool van duizenden 
deskundigen uit heel Euro-
pa. Daardoor kan voor de 
regulering van genees-
middelen in de EU gebruik 
worden gemaakt van de 
best mogelijke weten-
schappelijke expertise en 
kan wetenschappelijk ad-
vies van de hoogste kwaliteit 
worden gegeven.

Het EMA en de lidstaten werken  
samen en delen expertise bij de beoordeling van 
nieuwe geneesmiddelen en van nieuwe veiligheidsinformatie.  
Ze zijn ook van elkaar afhankelijk voor de uitwisseling van infor-
matie bij de regulering van geneesmiddelen, bijvoorbeeld met 
betrekking tot het melden van bijwerkingen van geneesmid-
delen, het toezicht op klinische proeven, het uitvoeren van 
inspecties bij geneesmiddelenfabrikanten en de naleving van 
goede klinische praktijken (GCP), goede praktijken bij het ver-
vaardigen (GMP), goede distributiepraktijken (GDP) en goede 
praktijken op het gebied van geneesmiddelenbewaking (GVP). 
Dit functioneert goed omdat de EU-wetgeving vereist dat 
elke lidstaat te werk gaat volgens dezelfde regels en vereis-
ten ten aanzien van het vergunnen en bewaken van 
 geneesmiddelen.

IT-systemen die alle partijen in  
het netwerk met elkaar verbinden,  
maken het makkelijker informatie 
uit te wisselen over aspecten zo-
als het bewaken van de veiligheid 
van geneesmiddelen, het toelaten 
van en toezicht houden op klini-
sche proeven of de naleving  
van goede fabricage- en  
distributiepraktijken.

Vergunningen voor het in de handel 
brengen

Om de volksgezondheid te beschermen en te waarbor-
gen dat Europese burgers toegang hebben tot kwalitatief 

 
In dit boekje wordt uitgelegd hoe het Europees regulatoir systeem voor geneesmiddelen werkt. 
Het beschrijft hoe de geneesmiddelen1 in de Europese Unie (EU) vergund en bewaakt worden en 
hoe het Europees regulatoir netwerk voor geneesmiddelen – een partnerschap tussen de Europese 
Commissie, de geneesmiddelenautoriteiten in de EU-lidstaten en de Europese Economische Ruimte 

(EER) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) – zich inspant om ervoor te zorgen dat patiënten in de EU 
toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardige, effectieve en veilige geneesmiddelen.

hoogwaardige, veilige en effectieve geneesmiddelen, moeten 
alle geneesmiddelen worden vergund voordat ze in de EU in de 
handel kunnen worden gebracht. Het Europese systeem kent ver-
schillende wegen waarlangs deze vergunning kan worden 
verkregen.

Via de centrale procedure kan een 
geneesmiddel in de handel worden ge-
bracht op basis van één enkele, in de 
hele EU geldige beoordeling en vergun-
ning voor het in de handel brengen. 
Farmaceutische bedrijven dienen één 
enkele vergunningsaanvraag in bij het 
EMA. Het Comité voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik (CHMP) of het Comité 
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) 
van het EMA voert vervolgens een wetenschappelijke beoorde-
ling van de aanvraag uit en doet een advies aan de Europese 
Commissie over het al dan niet verlenen van een vergunning 
voor het in de handel brengen van het geneesmiddel. De centra-
le vergunning voor het in de handel brengen is, als zij eenmaal 
door de Europese Commissie is verleend, geldig in alle EU-lid-
staten. Voor de meeste innovatieve geneesmiddelen is de toe-
passing van de centrale procedure verplicht. Dit geldt ook voor 
geneesmiddelen voor zeldzame ziekten.

De meeste geneesmiddelen die in de EU worden vergund, vallen 
niet onder de centrale procedure, maar worden vergund door 
nationale bevoegde instanties in de lidstaten.

Wanneer een bedrijf een geneesmiddel in verschillende lidstaten 
in de handel wil brengen, kan zij een van de volgende procedures 
volgen:

• de decentrale procedure, waarbij bedrijven een 
aanvraag kunnen indienen voor de gelijktijdige vergunning 
van een geneesmiddel in meer dan één EU-lidstaat als het 
geneesmiddel nog niet in een EU-land is vergund en niet 
onder de centrale procedure valt;

• de wederzijdse-erkenningsprocedure, waarbij bedrijven 
waarvan een geneesmiddel is vergund in één EU-lidstaat, een 
aanvraag kunnen indienen voor vergunning in andere EU-
landen. Deze procedure biedt de lidstaten de mogelijkheid  
te vertrouwen op elkaars wetenschappelijke beoordelingen.

De regels en vereisten die van toepassing zijn op geneesmid-
delen zijn overal in de EU hetzelfde, ongeacht welke route is  
gevolgd voor de vergunning van een geneesmiddel. 

Een belangrijk kenmerk van het EU-regulatoir systeem voor  
geneesmiddelen is transparantie over de wer-
king en de besluitvormingsprocedure ervan. 

Voor elk geneesmiddel voor menselijk 
of diergeneeskundig gebruik waarvoor, 
na beoordeling door het EMA, een ver-
gunning voor het in de handel brengen 
is verleend of geweigerd, wordt een 
Europees openbaar beoordelingsrapport 

1. De regulering van medische hulpmiddelen valt niet onder het Europees regulatoir systeem voor geneesmiddelen.

De diversiteit van 
deskundigen betrokken 

bij de regulering van 
geneesmiddelen in de EU 
stimuleert de uitwisseling 

van kennis, ideeën en 
beste praktijken tussen 

wetenschappers, waarbij wordt 
gestreefd naar de hoogste 
normen voor de regulering 

van geneesmiddelen.

Door 
nauw samen 

te werken, zorgen 
de lidstaten voor 

minder overlap, delen 
zij de werklast en zorgen 
ze voor de efficiënte en 

effectieve regulering 
van geneesmiddelen 

overal in de EU.

Het 
EMA maakt 

één aanvraag, 
één beoordeling 

en één vergunning 
voor het in de handel 

brengen voor 
de hele EU 
mogelijk.

 
 Verschillende 

wegen naar  
vergunning:  
één pakket  

gemeenschappe-
lijke regels.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&mid=WC0b01ac0580028a47
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(European Public Assessment Report, kortweg EPAR) gepubli-
ceerd. Gegevens over de beoordeling van een geneesmiddel dat 
door een lidstaat is vergund, zijn eveneens beschikbaar in een 
openbaar beoordelingsrapport.

Prijsstelling en terugbetaling

Na het verlenen van een vergunning voor het in de 
handel bregen worden besluiten over prijs en terugbe-
taling door iedere lidstaat afzonderlijk genomen. Hierbij 

worden de mogelijke rol en het gebruik van het geneesmiddel in 
het kader van het nationale gezondheidszorgstelsel van het land 
in kwestie in aanmerking genomen.

De rol van de Europese Commissie

De Europese Commissie speelt een belangrijke rol in de re-
gulering van geneesmiddelen in de EU. De vergunning voor 
het in de handel brengen van geneesmiddelen waarvoor de 

centrale procedure is gevolgd, wordt door de Commissie verleend, 
geweigerd, gewijzigd of opgeschort op basis van een wetenschap-
pelijke beoordeling uitgevoerd door het EMA. De Commissie kan 
ook in de hele EU geldende maatregelen nemen wanneer voor een 
nationaal vergund product een veiligheidsprobleem is vastgesteld 
en wanneer na een beoordeling door het Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelen-bewaking van het EMA geharmoniseerde  
regulatoire maatregelen in alle lidstaten noodzakelijk worden 
 geacht. Ook ten aanzien van andere aspecten van geneesmiddelen-
regulering kan de Europese Commissie acties ondernemen:

• initiatiefrecht – zij kan nieuwe of gewijzigde wetgeving 
voor de farmaceutische sector voorstellen;

• tenuitvoerlegging – zij kan uitvoeringsmaatregelen 
vaststellen en toezicht houden op de juiste toepassing  
van EU-wetgeving inzake geneesmiddelen;

• mondiale reikwijdte – zij spant zich in voor goede 
samenwerking met relevante internationale partners  
en propageert het EU-regulatoir systeem wereldwijd.

De rol van het EMA

Het EMA is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke 
 beoordeling van voornamelijk innovatieve en met hoog-
waardige technologieën vervaardigde geneesmiddelen 

die door farmaceutische bedrijven zijn ontwikkeld voor gebruik 
in de EU. Het EMA is in 1995 opgericht met het oog op het op-
timaal benutten van wetenschappelijke middelen in heel Europa 
voor de beoordeling van, het toezicht op en de bewaking van 
geneesmiddelen. 

Deskundigen nemen deel aan de werkzaamheden van het EMA 
als leden van zijn wetenschappelijke comités, werkgroepen, we-
tenschappelijke adviesgroepen en andere ad-hoc adviesgroepen, 
of als leden van de nationale beoordelingsteams die geneesmid-
delen beoordelen. De deskundigen worden gekozen op basis van 
hun wetenschappelijke expertise en de meesten van hen worden 
door de nationale bevoegde instanties van de lidstaten aan het 
EMA ter beschikking gesteld. Patiënten en beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg worden in toenemende mate betrokken 
bij de werkzaamheden van het Geneesmiddelenbureau,  
bijvoorbeeld bij de beoordeling van geneesmiddelen.

Richtsnoeren en wetenschappelijk advies

In samenwerking met deskundigen uit zijn wetenschappe-
lijke comités en werkgroepen stelt het EMA wetenschap-
pelijke richtsnoeren op. Deze richtsnoeren zijn  

gebaseerd op actuele visies op ontwikkelingen in de biomedische  
wetenschap. Ze zijn beschikbaar voor alle ontwikkelaars van  
geneesmiddelen, waar ook ter wereld, die een aanvraag willen  
indienen voor een vergunning voor het in de handel brengen in  
de EU. De richtsnoeren dienen als leidraad voor ontwikkelingspro-
gramma’s en waarborgen dat geneesmiddelen op consistente wijze 
en volgens de hoogste kwaliteitsnormen worden ontwikkeld.

Het EMA verleent bedrijven ook productspecifiek wetenschappelijk 
advies met betrekking tot de ontwikkeling van geneesmiddelen. 
Dit is een belangrijk instrument waarmee de ontwikkeling en  
de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige, effectieve en 
veilige geneesmiddelen worden gefaciliteerd ten behoeve van  
de patiënten. Wetenschappelijk advies kan ook door nationale 
bevoegde instanties worden gegeven.

De wetenschappelijke comités van het EMA
Het EMA heeft zeven wetenschappelijke comités die zijn 
wetenschappelijke beoordelingen uitvoeren:

• het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
(CHMP)

• het Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking (PRAC)

• het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik (CVMP)

• het Comité voor weesgeneesmiddelen (COMP)

• het Comité voor kruidengeneesmiddelen (HMPC)

• het Comité voor geavanceerde therapieën (CAT)

• het Comité pediatrie (PDCO)

Nationale bevoegde instanties
De nationale bevoegde instanties, die verantwoordelijk zijn voor 
de regulering van geneesmiddelen voor menselijk en dierge-
neeskundig gebruik in de EU, coördineren hun werkzaamheden 
in een forum dat Heads of Medicines Agencies (HMA) wordt 
genoemd. De hoofden van de nationale geneesmiddelenbureaus 
werken zij aan zij met het EMA en de Europese Commissie om te 
waarborgen dat binnen het Europees regulatoir netwerk voor ge-
neesmiddelen efficiënt en effectief wordt samengewerkt en dat 
het netwerk goed functioneert. Het HMA-forum komt viermaal 
per jaar bij elkaar om belangrijke strategische kwesties voor het 
netwerk te bespreken, zoals de uitwisseling van informatie, ont-
wikkelingen op IT-gebied en het delen van beste praktijken, en 
om de wederzijdse-erkenningsprocedure en de decentrale proce-
dure te stroomlijnen.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb
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Vergunning van en toezicht  
op fabrikanten

Fabrikanten, importeurs en groothandelaars van genees-
middelen in de EU mogen deze activiteiten niet uitvoeren 
zonder vergunning. De regulatoire instanties van elke 

lidstaat zijn verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen 
voor dergelijke activiteiten die op hun grondgebied plaatsvinden. 
Alle vergunningen voor het vervaardigen en invoeren van genees-
middelen worden geregistreerd in EudraGMDP, de openbare  
Europese gegevensbank die door het EMA wordt beheerd.

Fabrikanten die worden vermeld in het aanvraagdossier van een 
geneesmiddel dat in de EU in de handel zal worden gebracht, 
worden geïnspecteerd door een bevoegde EU-instantie. Dit geldt 
ook voor fabrikanten die buiten de EU gevestigd zijn, tenzij er een 
overeenkomst inzake wederzijdse erkenning (mutual recognition 
agreement, kortweg MRA) van kracht is tussen de Europese Unie 
en het land waar de fabricage plaatsvindt.  De bevindingen  
van de inspectie kunnen door alle lidstaten worden ingezien  
en zijn in heel de EU openbaar toegankelijk via EudraGMDP.

De gelijkwaardigheid van de inspectoraten in de verschillende  
lidstaten wordt op diverse manieren gewaarborgd en gehandhaafd, 
onder meer door gemeenschappelijke wetgeving, gemeenschappe-
lijke goede praktijken bij vervaardiging, gemeenschappelijke  
procedures voor inspectoraten, technische ondersteuning,  
vergaderingen, trainingen en interne en externe audits.

Om in de EU te mogen worden ingevoerd, moet een werkzaam 
bestanddeel van een geneesmiddel vergezeld zijn van een schrif-
telijke verklaring van de bevoegde instantie van het land waar het 
is geproduceerd, waarin wordt bevestigd dat de toegepaste goede 
praktijken bij het vervaardigen (GMP)  ten minste gelijkwaardig  
is aan de erkende EU GMP-normen.  Voor bepaalde landen,  
waarvan de regulatoire systemen voor het toezicht op fabrikanten 
van werkzame bestanddelen door de EU zijn beoordeeld en  
gelijkwaardig zijn bevonden, geldt een vrijstelling.

Voor elk lot geneesmiddelen moet, voordat het in de EU kan 
worden vrijgegeven voor de markt, een officiële verklaring zijn 
afgegeven dat het is vervaardigd en gecontroleerd in overeen-
stemming met goede praktijken bij het vervaardigen en conform 
de vergunning voor het in de handel brengen. Als het product 
is vervaardigd buiten de EU en is ingevoerd, moet het in de EU 
een volledige analyse ondergaan, tenzij tussen de EU en het uit-
voerende land een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning 
(MRA) van kracht is. 

Het bewaken van de veiligheid van 
geneesmiddelen

Het Europees regulatoir systeem voor geneesmiddelen 
bewaakt de veiligheid van alle geneesmiddelen die op de 
Europese markt verkrijgbaar zijn tijdens hun volledige 

levensduur.

Het EMA heeft een comité dat speciaal gewijd is aan de veiligheid 
van geneesmiddelen voor menselijk gebruik: het Risicobeoor-
delingscomité voor geneesmiddelenbewaking, of kortweg PRAC. 
Als bij een geneesmiddel dat in meer dan één lidstaat is vergund 
zich een veiligheidsprobleem voordoet, worden in de gehele EU 
dezelfde regulatoire maatregelen getroffen en krijgen patiënten 
en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in alle lidstaten 
hetzelfde advies.

Alle vermoedelijke bijwerkingen die door patiënten en beroepsbe-
oefenaren in de gezondheidszorg worden gemeld, moeten worden 
ingevoerd in EudraVigilance, het online EU-informatiesysteem 
dat door het EMA wordt beheerd en waarin rapporten over ver-
moedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen worden verzameld, 
beheerd en geanalyseerd. Deze gegevens worden voortdurend 
door het EMA en de lidstaten gecontroleerd om eventuele nieuwe 
veiligheidsinformatie te identificeren.

Meldingen van vermoedelijke bijwerkingen van centraal vergun-
de geneesmiddelen worden door het EMA openbaar toegankelijk 
gemaakt via de Europese gegevensbank van rapporten over 
vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen. Op deze website 
kunnen gebruikers alle rapporten over vermoedelijke bijwerkingen 
inzien die bij EudraVigilance zijn ingediend. 

Het PRAC heeft een ruime bevoegdheid die alle aspecten van 
geneesmiddelenbewaking bestrijkt. Het comité speelt niet alleen 
een rol bij de risicobeoordeling, maar verschaft ook advies en 
doet aanbevelingen aan het Europees regulatoir netwerk voor 
geneesmiddelen over het plannen van risicomanagement en de 
afweging van voordelen en risico’s van geneesmiddelen na het  
in de handel brengen ervan.

Klinische proeven

De verantwoordelijkheid voor de toelating van en het 
toezicht op een klinische proef berust bij de lidstaat waar 
de proef plaatsvindt. De Europese gegevensbank van 

klinische proeven (EudraCT) houdt bij voor welke klinische 
proeven in de EU een toelating is verleend. De gegevensbank 
wordt door nationale bevoegde instanties en sponsors van klini-
sche proeven gebruikt voor het registreren van informatieproto-
collen en resultaten van klinische proeven. Via het  
EU-register van klinische proeven maakt het EMA een deel  
van deze informatie openbaar toegankelijk.

Internationale samenwerking

In nauwe samenwerking met de lidstaten spannen de 
Europese Commissie en het EMA zich ervoor in sterke 
banden te smeden met partnerorganisaties overal ter 

wereld. Met deze activiteiten wordt beoogd de tijdige uitwisse-
ling van  wetenschappelijk en regulatoire expertise te stimuleren 
en in heel de wereld best praktijken op regulatoire gebied te 
ontwikkelen.

De Europese Commissie en het EMA werken samen met de  
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan uiteenlopende za-
ken. Daarbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals 
genees-middelen die bedoeld zijn voor markten buiten de EU 

Openbare hoorzittingen  
Op grond van de geneesmiddelenbewakingswetgeving 
van de EU kan het PRAC tijdens veiligheidsbeoordelingen 
van geneesmiddelen openbare hoorzittingen houden als 
het dit zinvol acht. Openbare hoorzittingen zijn bedoeld om 
het comité perspectieven, kennis en inzicht te verschaffen 
met betrekking tot de manier waarop geneesmiddelen in 
de klinische praktijk worden gebruikt, en op die manier de 
besluitvorming van het comité te ondersteunen. 

http://www.adrreports.eu/
https://eudract.ema.europa.eu
https://eudract.ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000491.jsp&mid=WC0b01ac058058f32d
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_001432.jsp&mid=WC0b01ac0580a221a4
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(geneesmid-delen die worden beoordeeld in het kader van de 
zogeheten ‘ artikel 58-procedure’ van het EMA), de kwaliteit van 
geneesmiddelen en de ontwikkeling van algemene internationale 
benamingen. 

Een van de belangrijkste fora voor de EU voor multilaterale  
internationale samenwerking is de Internationale Raad voor de 
harmonisatie van de technische voorschriften voor geneesmid-
delen voor menselijk gebruik (International Council for Harmoni-
sation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human 

Use of kortweg ICH), waarin de regulatoire authoriteiten voor  
geneesmiddelen en de farmaceutische industrie van Europa,  
Japan en de Verenigde Staten samenkomen. De ICH zet zich 
in voor de harmonisering van veiligheids-, kwaliteits- en 
werkzaamheidsvereisten als de belangrijkste criteria voor 
het goedkeuren en vergunnen van nieuwe geneesmiddelen. 
Het  equivalente forum voor geneesmiddelen voor diergenees-
kundig gebruik is de Veterinary International Conference on 
 Harmonization (VICH).

Het EMA en veel nationale bevoegde instanties zijn eveneens 
 betrokken bij de Pharmaceutical Inspection Convention en de 
 Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (gezamenlijk 
«POC/S» genoemd), een intensieve internationale samenwer-
king tussen instanties voor geneesmiddeleninspectie op het ge-
bied van GMP.

Regulatoire samenwerking en de uitwisseling van informatie  
met internationale regelgevers vinden ook plaats via het  
International Pharmaceutical Regulators’ Forum (IPRF).

Onlangs is een strategisch forum op het niveau van wereld-
wijde instanties opgericht: de internationale coalitie van 
 geneesmiddelenautoriteiten (International Coalition of 
Medicines Regulatory Authorities  of ICMRA). De ICMRA is 
een vrijwillige entiteit op uitvoerend niveau van geneesmid-
delenautoriteiten overal ter wereld die zich bezighoudt met 
 strategische coördinatie, promotie en leiderschap.

Er bestaan ook een aantal bilaterale samenwerkingsovereen-
komsten die de uitwisseling van belangrijke informatie over  
geneesmiddelen tussen regelgevers binnen en buiten de EU  
vergemakkelijken.

Europese Economische
Ruimte (EER) omvat de

28 Lidstaten van de
Europese Unie plus:

Lidstaten van de Europese Unie: 28

De Europese Unie – kernfeiten

Luxemburg

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus  Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland

Italy Latvia Lithuania Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United KingdomLuxemburg

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus  Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland

Italy Latvia Lithuania Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Iceland Liechtenstein Norway

Ondersteuning van regulatoire wetenschap 
buiten de EU – de artikel 58-procedure

Het CHMP kan, in samenwerking met de WHO, wetenschappe-
lijke beoordelingen uitvoeren en adviezen uitbrengen over ge-
neesmiddelen die uitsluitend bedoeld zijn voor gebruik buiten de 
EU. Bij de beoordeling van deze geneesmiddelen hanteert het 
CHMP dezelfde strenge normen als voor geneesmiddelen die be-
doeld zijn voor gebruik in de EU. Geneesmiddelen die in aanmer-
king komen voor deze procedure, die is afgeleid van artikel 58 
van de oprichtingsverordening van het Geneesmiddelenbureau, 
worden gebruikt om ziekten te voorkomen of te behandelen die 
van invloed zijn op de wereldwijde volksgezondheid. Voorbeel-
den hiervan zijn vaccins die in het uitgebreid programma van de 
WHO voor immunisering worden gebruikt of die worden ingezet 
ter bescherming tegen een voor de volksgezondheid prioritaire 
ziekte, en geneesmiddelen voor ziekten die de WHO als doel-
ziekten beschouwt, zoals hiv/aids, malaria of tuberculose.

De Europese 
Unie (EU) heeft via 

een gestandaardiseerd 
systeem van wetten die 
op al haar lidstaten van 

toepassing zijn een interne markt 
ontwikkeld. Ten aanzien van de 

vergunning van geneesmiddelen 
en het toezicht op de veiligheid 

daarvan gelden voor alle 
lidstaten dezelfde regels 

en geharmoniseerde 
procedures.

Toetreding tot 
de EU betekent dat 

het toetredende land 
zich ertoe verbindt het 
‘acquis communautaire’ 

(het geheel van wetten en 
richtsnoeren van de EU) 
toe te passen, zodat alle 

EU-lidstaten dezelfde 
normen hanteren. 

Bevolking:  
meer dan 500 miljoen

BBP:  
12,9 biljoen EUR

Officiële talen:  
24

Geneesmiddelenautoriteiten:  
50+
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