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BEKNOPTE MOTIVERING 

De Commissie Begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken het Parlement aan te bevelen zijn 

goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting 

namens de Europese Unie van het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in 

tabaksproducten bij het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake 

tabaksontmoediging, wat betreft de bepalingen ervan inzake verplichtingen in verband met 

justitiële samenwerking in strafzaken en de definitie van strafbare feiten. 

De Commissie begrotingscontrole beveelt de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 

binnenlandse zaken aan een begeleidende niet-wetgevingsresolutie aan te nemen die de 

volgende paragrafen bevat: 

A. overwegende dat het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in 

tabaksproducten (het "Protocol") bij het Kaderverdrag van de 

Wereldgezondheidsorganisatie inzake tabaksontmoediging een essentiële bijdrage levert 

aan de internationale inspanningen gericht op het uitbannen van alle vormen van illegale 

handel in tabaksproducten en derhalve aan de strijd tegen de ontduiking van belastingen 

en douanerechten; 

B. overwegende dat het Parlement en de Raad op 3 april 2014 goedkeuring hebben gehecht 

aan Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad1 (de 

"tabaksproductenrichtlijn"), aangezien op Unieniveau behoefte bestond aan wetgeving tot 

uitvoering van het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake 

tabaksontmoediging; 

C. overwegende dat de Unie en de lidstaten2 juridisch bindende en afdwingbare 

overeenkomsten hebben gesloten met de vier grootste tabaksproducenten in de wereld om 

iets te doen aan het probleem van smokkel en namaaksigaretten; 

D.  overwegende dat deze producenten volgens de bepalingen van deze 

meerjarenovereenkomsten samen in totaal meer dan 2 miljard EUR moeten betalen aan de 

Unie en de lidstaten die deelnemen aan de overeenkomsten om de initiatieven ter 

bestrijding van smokkel en namaak te ondersteunen; 

E. overwegende dat het volg- en traceersysteem van de tabaksproductenrichtlijn in mei 2019 

in werking zou moeten treden; 

F.  overwegende dat het Protocol in werking zal treden op de negentigste dag na de datum 

van nederlegging van de 40e akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of 

toetreding bij de depositaris; 

                                                 
1 Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge 

aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de 

presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG 

(PB L 127 van 29.4.2014, blz. 1). 
2 Met uitzondering van Zweden voor de overeenkomsten met British American Tobacco en Imperial Tobacco 

Limited. 
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G.  neemt kennis van het feit dat tot dusver 16 landen het Protocol van de 

Wereldgezondheidsorganisatie geratificeerd hebben, waaronder 5 lidstaten; 

1.  is verheugd over het ontwerp van besluit betreffende de sluiting namens de Unie van het 

Protocol en is van oordeel dat het Parlement zijn goedkeuring moet verlenen; 

2.  is met name verheugd dat het hoofddoel van het Protocol de uitbanning van alle vormen 

van illegale handel in tabaksproducten is en dat het Protocol het beginsel van 

zorgvuldigheid introduceert zoals gedefinieerd in artikel 7, dat het een doeltreffend 

vergunningensysteem invoert om greep te krijgen op de toeleveringsketen, en dat het 

bepalingen bevat over opsporing en tracering en over de preventie van witwaspraktijken; 

3.  herinnert eraan dat, overeenkomstig artikel 8 van het Protocol, dat betrekking heeft op 

opsporing en tracering, artikel 15 van de tabaksproductenrichtlijn bepaalt dat alle 

verpakkingseenheden van tabaksproducten zijn voorzien van een unieke 

identificatiemarkering, en nauwkeurig definieert welke informatie onderdeel van deze 

unieke identificatiemarkering moet uitmaken; 

4.  onderstreept dat, overeenkomstig artikel 8, punten 12 en 13, van het Protocol, de 

verplichtingen die uit hoofde van het Protocol voor een partij gelden niet door de 

tabaksindustrie vervuld of aan de tabaksindustrie gedelegeerd mogen worden, en dat elke 

partij ervoor zorgt dat zijn bevoegde autoriteiten, met name ten aanzien van het 

opsporings- en traceringssysteem, de interactie met de tabaksindustrie en degenen die de 

belangen van de tabaksindustrie vertegenwoordigen beperken tot hetgeen strikt 

noodzakelijk is voor de implementatie van de bepaling inzake opsporing en tracering; 

5. is van oordeel dat, in overeenstemming met het Protocol, de bepalingen van de 

tabaksproductenrichtlijn inzake traceerbaarheid van toepassing zijn op alle 

tabaksondernemingen in de 28 lidstaten van de Unie vanaf het productiestadium tot de 

detailhandel, en dat een wetgevings- en regelgevingssysteem voor alle producenten beter 

is dan een traceringssysteem onder controle van de industrie zelf; 

6. herinnert eraan dat de verplichtingen inzake opsporing en tracering in de 

tabaksproductenrichtlijn een nieuwe mondiale standaard op dit gebied zullen creëren; 

dringt er daarom bij de Commissie op aan te verzekeren dat er geen sprake is van een 

monopolie, maar van een open standaard waarin alle specifieke systemen kunnen worden 

geïntegreerd, op voorwaarde dat zij aan de verplichtingen van de tabaksproductenrichtlijn 

en het Protocol van de Wereldgezondheidsorganisatie voldoen; meent dat dit aspect van 

groot belang is voor het welslagen van het toekomstige verplichte opsporings- en 

traceringssysteem en van de strijd tegen illegale handel; 

7. herinnert eraan dat het Parlement op 9 maart 20161 het standpunt heeft ingenomen dat alle 

elementen die thans onder de overeenkomst met Philip Morris International (PMI) vallen 

bestreken zullen worden door het nieuwe rechtskader, dat bestaat uit de 

tabaksproductenrichtlijn en het Protocol van de Wereldgezondheidsorganisatie, en 

concludeerde dat de PMI-overeenkomst niet hernieuwd, verlengd of heronderhandeld 

moet worden; 

                                                 
1 Resolutie van het Europees Parlement van 9 maart 2016 over de tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) 

(2016/2555(RSP)). 
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8.  verzoekt de Commissie te overwegen om de overige drie overeenkomsten met 

tabaksfabrikanten te beëindigen zodra het Protocol in werking treedt; 

9.  wijst erop dat de industrie sinds de inwerkingtreding van de overeenkomsten sterkere 

controle uitoefent op productie, klanten en contractanten, opslag en distributie van 

sigaretten, en de vormen van aanvaardbare betaling voor sigaretten; 

10.  wijst erop dat sinds de sluiting van de tabaksovereenkomsten de aantallen in beslag 

genomen echte sigaretten van de vier producenten sterk zijn gedaald; merkt op dat deze 

daling niet heeft geleid tot een algehele teruggang van illegale producten op de markt van 

de Unie, omdat een steeds groter aandeel op de markten van de lidstaten wordt ingenomen 

door illegale "goedkope witte" sigaretten, die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit niet-

Europese landen, die het Protocol mogelijk niet hebben geratificeerd; verzoekt de 

Commissie derhalve vóór eind 2016 met een actieplan te komen met nieuwe maatregelen 

om dit probleem met spoed aan te pakken; benadrukt het feit dat rekening moet worden 

gehouden met de lessen die zijn getrokken uit de EU-strategie van juni 2013 inzake de 

strijd tegen illegale tabakshandel, waarvan de doelstellingen, zoals blijkt uit de 

effectbeoordeling van 24 februari 20161, niet volledig zijn gerealiseerd; 

11.  dringt er bij de Commissie op aan al haar inspanningen te richten op het overtuigen van 

de Oost-Europese landen om het Protocol te ondertekenen en te ratificeren; 

12.  acht het van fundamenteel belang dat de samenwerking tussen de lidstaten wordt 

opgevoerd, via een systeem van automatische gegevensuitwisseling; verzoekt de 

Commissie in haar jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de 

Unie gegevens op te nemen over de uitgevoerde inbeslagnames en verzoekt haar een 

algemeen beleid voor te stellen voor het aanpakken van de georganiseerde misdaad die in 

de sector van de illegale handel in tabaksproducten actief is; 

13.  verzoekt de Commissie sancties te bepalen waarbij kan worden voorzien in de intrekking 

van de banklicentie voor bankinstellingen die een actieve rol spelen bij het witwassen van 

geld dat afkomstig is van illegale handel in tabaksproducten of van belastingontwijking in 

deze sector; 

14.  betreurt dat de handhaving van de tabaksovereenkomsten door de Commissie niet 

transparant is, tot belangenconflicten kan leiden en niet onderworpen is aan 

daadwerkelijke democratische controle;  verzoekt de Commissie bijkomende proactieve 

maatregelen te nemen om haar transparantiebeleid op dit punt uit te breiden, om 

aantasting van haar geloofwaardigheid en integriteit te voorkomen; 

15.  betreurt het feit dat de lidstaten niet verplicht zijn een specifieke bestemming op te geven 

voor de inkomsten als gevolg van de tabaksovereenkomsten; is misnoegd door het feit dat 

alle gegevens over inbeslagnames van nagemaakt of illegaal materiaal geheim verklaard 

zijn en niet publiek toegankelijk zijn; 

16. verzoekt Philip Morris International (PMI) zich te houden aan zijn belofte om het volg- en 

                                                 
1 Werkdocument van de diensten van de Commissie, Technische beoordeling van de ervaring met de 

antismokkel- en antinamaakovereenkomst en algemene vrijgave van 9 juli 2004 tussen Philip Morris 

International en dochterondernemingen enerzijds en de Unie en haar lidstaten anderzijds, SWD(2016) 44 

final. 
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traceersysteem en de zorgvuldigheidsbepalingen ("ken uw klant") van de huidige 

overeenkomst te blijven toepassen, ongeacht of deze al dan niet wordt verlengd; 

17.  verzoekt de Commissie en de lidstaten om zo spoedig mogelijk na de afloopdatum van de 

PMI-overeenkomst op Europees niveau alle noodzakelijke maatregelen te treffen voor het 

volgen en traceren van PMI-tabaksproducten en te zorgen voor doeltreffende controle en 

handhaving, met inbegrip van boetes en andere passende civiel- en strafrechtelijke 

sancties, in geval van inbeslagnemingen van producten van deze fabrikant in het illegale 

circuit, totdat alle bepalingen van de tabaksproductenrichtlijn volledig afdwingbaar zijn, 

zodat er geen regelgevingsvacuüm ontstaat tussen het verstrijken van de PMI-

overeenkomst en de inwerkingtreding van de tabaksproductenrichtlijn en het Protocol van 

de Wereldgezondheidsorganisatie; 

18. meent dat het noodzakelijk is een volg- en traceersysteem in te voeren en 

zorgvuldigheidsbepalingen ("ken uw klant") alsook andere doeltreffende maatregelen toe 

te passen op in de tabaksindustrie gebruikte ruw gesneden tabak, filters en papier, als 

aanvullend middel om smokkel en namaak te bestrijden. 
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