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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over de productie van methamfetamine uit geneesmiddelen die pseudo-
efedrine bevatten1

1. De productie en distributie van methamfetamine houdt niet alleen verband met een 
productiebasis, maar ook met een groeiend aantal consumenten in veel EU-landen. In 
2013 is de consumptie van methamfetamine in de EU en in de wereld enorm gestegen.

2. De aanhoudende trend dat methamfetamine wordt geproduceerd uit pseudo-efedrine die 
wordt gehaald uit geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn, en de aankoop 
van pseudo-efedrine als belangrijkste precursor voor de productie van methamfetamine in 
de Tsjechische Republiek worden met veel Europese landen in verband gebracht, zoals 
Polen, Bulgarije, Griekenland, Turkije, Hongarije, Roemenië, Slovakije en Duitsland.

3. De toename van de productiecapaciteiten van drugslaboratoria verhoogt de hoeveelheid 
giftig afval dat daarna in het water en het milieu terechtkomt.

4. Tegenwoordig worden geneesmiddelen die pseudo-efedrine bevatten, ingevoerd via de 
zogenaamde Balkanroute.

5. Reglementering van de momenteel niet-gereglementeerde verkoop van geneesmiddelen 
die pseudo-efedrine bevatten, is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen producenten 
van methamfetamine.

6. Derhalve vragen wij de Commissie en de Raad de samenwerking te bevorderen tussen de 
lidstaten in de procedures die moeten leiden tot een beperkte toegang tot geneesmiddelen 
die pseudo-efedrine bevatten in de EU.

7. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


