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Geachte Leden van de Kamercommissie EL & I
Vrijdag 9 december stuurde de minister Verhagen, van Economie, Landbouw & Innovatie, de
Kamer een brief over het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Deze brief geeft
weinig openheid over de vele blijvende inhoudelijke en procedurele controversen betreffende het
verdrag. Het gehele proces vond plaats in weinig transparante omstandigheden, het Europees
Parlement heeft hier herhaaldelijk op gewezen. Verder zijn de genoemde cijfers en aannames
omtrent de inbreuk van Intellectueel Eigendom (IE) en schade aan economieën omstreden, zeker
die van OESO waarvan is gebleken dat er geen ondersteunende data zijn.
Health Action International (HAI) zou het onbegrijpelijk vinden als Nederland overhaast en
onder druk van de Europese Commissie met een verdrag als ACTA akkoord zou gaan, zolang er
controverse bestaat over transparantie en over zowel mensen- als burgerrechten. HAI vraagt u
dan ook hier niet mee in te stemmen.
De brief van de minister gaat niet in op de problemen rond toegang to medicijnen. Graag wilde
ik u hier toch ook op wijzen. Recentelijk zijn er enkele analyses gedaan door NGOs en academici
die deze problemen uiteenzetten. Na het verwijderen of het optioneel maken van octrooien uit de
‘civil enforcement’ sectie, wat enkele ongerustheden wegneemt, blijven er toch nog veel
onopgeloste zaken wat betreft toegang to medicijnen in de ACTA tekst:
De Groenen/ European Free Alliance partij in het Europese Parlement heeft opdracht gegeven
voor een onderzoek naar ACTA en toegang tot medicijnen. Dit onderzoek, uitgevoerd door de
Washington University of Law, concludeert dat ACTA het risico en de consequenties verhoogt
van onrechtmatige doorzoekingen, aanhoudingen, aanklachten en anderen IE handhavings
praktijken voor diegenen die rekenen op de grenzen en uitzonderingen van intellectueel
eigendomsbescherming om een entree te kunnen maken in markten. Dit geldt ook voor de
distributeurs van legitieme generieke medicijnen. Dit zal op zijn beurt tot gevolg hebben dat
betaalbare medicijnen in veel landen schaarser en duurder zullen worden. Daarnaast concludeert
het onderzoek dat er serieuze problemen zijn met transparantie, en het omzeilen van WIPO en
WTO waar er duidelijke grenzen zijn gesteld aangaande het uitbouwen van TRIPS, niet in het
minste vanwege de zorgen omtrent medicijnen toegang.
http://rfc.act-on-acta.eu/access-to-medicines
Health Action International (HAI) is an independent, global network, working to increase access to
essential medicines and improve their rational use through research excellence and evidence‐based
advocacy.

Public Citizen gaf aan dat de opgevoerde voordelen van ACTA voor publiek welzijn op zijn best
marginaal zullen zijn. Ondertussen zullen de ‘opportunity costs’ voor meer effectieve
maatregelen tegen onveilige producten significant zijn. Verder kan ACTA directe kosten voor
publieke gezondheid tot gevolg hebben, door het creëren van juridische onzekerheid en de
financiële ontmoediging voor het transporteren van generieke medicijnen.
http://www.citizen.org/documents/Letter-to-Members-of-the-Committee-on-Legal-Affairs-onthe-ACTA.pdf
Oxfam deed ook een analyse en gaf recentelijk een verklaring af aangaande ACTA en publieke
gezondheid: "ACTA will undoubtedly impact access to affordable medicines in the EU and other
signatories by curbing generic competition. There are great concerns that ACTA's impact will
extend beyond those countries that initially sign the Agreement, potentially undermining access
for millions of patients in developing countries who depend on affordable, quality generics."
http://www.oxfamsol.be/fr/IMG/pdf/Oxfam_ACTA_analysis_FINAL.pdf
HAI beveelt daarom sterk aan dat Nederland de steun aan ACTA en de steun aan de keuzes die
gemaakt zijn wat betreft de onderhandelingen, herziet.
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