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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0847/2004, ingediend door Matthew Ball (Britse nationaliteit), namens de 
Tobacco Workers' Alliance (TWA), over de ongunstige gevolgen van artikel 3 van 
Richtlijn 2001/37/EG voor de werknemers van de tabaksindustrie in de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant uit zijn bezorgdheid over de ongunstige gevolgen van artikel 3 van Richtlijn 
2001/37/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke 
bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van 
tabaksproducten voor de mensen die in de EU in de tabaksindustrie tewerkgesteld zijn. Hij 
stelt dat de bepalingen van het artikel in de verplaatsing van banen in de tabakssector buiten 
de EU resulteren. Een fabriek in Darlington bijvoorbeeld werd reeds tot sluiting gedwongen, 
hetgeen resulteerde in het verlies van 500 banen. In de hele Unie valt nog meer banenverlies 
te verwachten, grotendeels ten gevolge van de negatieve weerslag op leveranciers en de 
plaatselijke economie. Rekwestrant beklemtoont dat deze regelgeving indruist tegen een in 
het Verdrag verankerde basisdoelstelling van de EU, namelijk de bevordering van de
economische en sociale ontwikkeling, en een hoog werkgelegenheidsniveau. Hij wijst erop 
dat in artikel 127, lid 2 van het EG-verdrag is vastgelegd dat bij het bepalen en uitvoeren van 
het beleid en de activiteiten van de Gemeenschap met de doelstelling van een hoog 
werkgelegenheidsniveau rekening moet worden gehouden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 april 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006

"Het toepasselijke Gemeenschapsrecht

Ten aanzien van de arbeidswetgeving

Op het gebied van het arbeidsrecht kunnen in het geval van herstructureringen van 
ondernemingen diverse communautaire bepalingen toepassing vinden.

In meerdere richtlijnen is voorzien in de informatie en raadpleging van de werknemers bij 
collectief ontslag1 of bij de overgang van ondernemingen2. De richtlijn tot vaststelling van een 
algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers3, die in maart 
2005 in werking is getreden, steunt het anticiperende en ononderbroken karakter van de 
informatie en raadpleging van de werknemers. De richtlijn van 1994 inzake de instelling van 
een Europese ondernemingsraad4 heeft aan deze dialoog een transnationale dimensie 
verleend.

Bovendien is in de richtlijn inzake collectief ontslag tevens een kennisgeving aan de 
autoriteiten vastgelegd en in de richtlijn inzake de overgang van ondernemingen de 
handhaving van de verkregen rechten en de overdracht van de arbeidscontracten van de 
vervreemder aan de verkrijger. De richtlijn betreffende de bescherming van de werknemers 
bij insolventie van de werkgever5 omvat bepalingen inzake de waarborg van de 
loonaanspraken.

Analyse

De Commissie is van oordeel dat in onderhavig verzoekschrift de kwestie van het op elkaar 
aansluiten van de verschillende soorten wetgeving en de communautaire beleidsvormen in het 
geding is en dat de toepassing van het communautaire arbeidsrecht in onderhavige kwestie 
niet aan de orde is.

De Commissie is zich bewust van dit probleem. Ten einde beter op de veranderingen en 
herstructureringen vooruit te lopen en deze doelmatiger te beheren, zowel vanuit economisch 
als sociaal oogpunt, heeft de Commissie op 31 maart 2005 een mededeling goedgekeurd met 

  
1 Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de

lidstaten inzake collectief ontslag, PB L 225 van 12.8.1998, blz. 16.
2 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 

lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, 
vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen, PB L 82 van 22.3.2001, blz. 16.

3 Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een 
algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap, 
PB L 80 van 23 maart 2002.  

4 Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese 
ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter 
informatie en raadpleging van de werknemers, PB L 254 van 30.9.1994.

5 Richtlijn 80/987/EEG van de Raad van 20 oktober 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever; 
richtlijn 2002/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van richtlijn 
80/987/EEG van de Raad van 20 oktober 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever. 
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als titel "Herstructureringen en werkgelegenheid"1. De mededeling komt met de instelling van 
een partnerschap voor veranderingen waarbij de sociale partners worden betrokken teneinde:

• invloed te nemen op de doorslaggevende structurele aspecten van het 
concurrentievermogen en de structurele hervormingen te laten slagen 
(aanpassingsvermogen, beroepsopleiding, anticipatie op het niveau van de sectoren, 
ondernemingsbeleid);

• invloed te nemen op de economische en sociale gevolgen van de veranderingen.

Middels deze mededeling stelt de Commissie voor om de verschillende communautaire 
beleidsvormen beter te richten en op elkaar af te stemmen om het vooruitlopen op en het 
begeleiden van de veranderingen en herstructureringen te ondersteunen. Zo is bijvoorbeeld 
een versterkte follow-up van bepaalde bedrijfssectoren gepland om de economische en sociale 
actoren te activeren in het kader van de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. 
Voor de tenuitvoerlegging van deze initiatieven heeft de Commissie met name een interne 
task force inzake herstructureringen in het leven geroepen die in april 2005 voor het eerst 
bijeen is gekomen, en heeft zij een herstructureringsforum opgericht met alle belanghebbende 
partijen, waarvan de eerste bijeenkomst in juni 2005 heeft plaatsgevonden."

4. Kanttekeningen van de rekwestrant, ontvangen op 20 maart 2006

"De Tobacco Workers Alliance (TWA) is van mening dat artikel 3 van richtlijn 2001/37/EG 
aan duizenden mensen in de EU hun baan heeft gekost. Dit is in strijd met een van de 
voornaamste doelstellingen van de Europese Unie, namelijk om de economische en sociale 
vooruitgang en een hoog werkgelegenheidsniveau te bevorderen (artikel 127, lid 2 van het 
Verdrag). De beperking van de productie voor de uitvoer van sigaretten die niet voldoen aan 
de communautaire maximumgehaltes, draagt helemaal niet bij tot de werking van de interne 
markt noch worden aldus de doelstellingen in verband met de volksgezondheid gehaald 
waarnaar met de richtlijn gestreefd wordt. Buiten de EU bestaat nog steeds vraag naar 
sigaretten waarmee de maximumgehalten van de EU overschreden worden (10 mg teer, 1 mg 
nicotine en 10 mg koolmonoxide). De tabaksfabrikanten in de EU zullen niet langer in staat 
zijn om aan de vraag naar deze producten uit hun fabrieken te voldoen, zij zullen de productie 
moeten verplaatsen en hun banen zullen naar regio's buiten Europa verdwijnen. B.A.T. heeft 
reeds fabrieken in Spennymoor en Darlington gesloten en is nu bezig met het sluiten van een 
derde fabriek in Southampton waar meer dan duizend banen zullen verdwijnen. Hierin zijn de 
gevolgen voor de plaatselijke bedrijven die de fabriek en haar infrastructuur ondersteunen en 
hiervan afhangen, niet meegerekend. Het werd aangenomen dat de externe markten zich 
zouden aanpassen aan producten die voldoen aan de EU-specificaties. Dit standpunt is 
onverdedigbaar. De tabaksindustrie opereert binnen de restricties die haar door de interne 
markt worden opgelegd. Hoewel de TWA campagne heeft gevoerd voor en heeft ingestemd 
met de volledige afwijking op het verbod tot 2007, was het onze bedoeling om de bedrijven in 
staat te stellen de productie aan te passen, maar niet om deze binnen de EU te verliezen."

  
1 COM(2005)0120 van 31.3.2005.
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5. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 10 oktober 2006

"Dit verzoekschrift drukt bezorgdheid uit over een eventueel verlies aan werkgelegenheid na 
het aflopen van de overgangsregeling als bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 2001/73/EG van 
het Europees Parlement en de Raad inzake de productie, de presentatie en de verkoop van 
tabaksproducten.

De indieners van het verzoekschrift trachten nu de steun van de Commissie te winnen voor 
een verlenging van die overgangsregeling. In dit verband wenst de Commissie de volgende 
punten te benadrukken.

De maximumgehaltes aan giftige bestanddelen in sigaretten geproduceerd in en uitgevoerd uit 
de Europese Gemeenschap zijn zorgvuldig overwogen tijdens de medebeslissingsprocedure. 
Het Europees Parlement en de Raad hebben uiteindelijk besloten voor export dezelfde 
beperkingen op te leggen als voor de interne markt (10 mg teer, 1 mg nicotine en 10 mg 
koolmonoxide per sigaret).

Het Europees Parlement en de Raad hebben besloten tot 1 januari 2007 een overgangsregeling 
toe te staan zodat de tabaksindustrie zich aan de nieuwe productspecificaties zou kunnen 
aanpassen.

De beslissing om voor productie voor de EU en voor export dezelfde grenswaarden op te 
leggen was grotendeels ingegeven door de noodzaak om de volksgezondheid te beschermen 
en om het omzeilen van de interne markt onmogelijk te maken. Daaraan is niets veranderd.

De EU is bovendien volledig partij geworden bij de Kaderovereenkomst van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de bestrijding van tabaksgebruik, die al door 130 
landen ter wereld geratificeerd is. Volgens deze kaderovereenkomst moeten we een mondiaal 
beleid voeren om tabaksgebruik te voorkomen en te beperken, bijvoorbeeld door de 
samenstelling en de uitstoot van tabaksproducten te reglementeren.

Om de overgangsregeling te verlengen zou de Richtlijn gewijzigd moeten worden. De 
Commissie is momenteel niet van plan een dergelijke wijziging voor te stellen."


