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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0416/2006, ingediend door Krzysztof Andruszkiewicz (Poolse 
nationaliteit), namens British American Tobacco Polska SA, over de negatieve gevolgen 
van artikel 3 van Richtlijn 2001/37/EG voor de Poolse tabaksindustrie

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over de negatieve gevolgen van artikel 3 van de Richtlijn 
2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 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 Poolse 
tabaksindustrie. Indiener is van mening dat indien de bepalingen van dit artikel worden 
nageleefd, dit zal leiden tot een enorme verplaatsing van banen naar derde landen. Hij 
verwijst in verband hiermee naar een aantal bedrijfssluitingen in diverse EU-landen en is van 
mening dat de bepalingen van de richtlijn in strijd zijn met artikel 127(2) van het EG-Verdrag, 
dat bepaalt dat de doelstelling van een hoog werkgelegenheidsniveau in beschouwing
genomen dient te worden bij het formuleren en implementeren van beleid en activiteiten van 
de Gemeenschap. Daarom verzoekt hij het Europees Parlement ervoor te zorgen dat artikel 3 
wordt verwijderd uit de richtlijn. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Indiener is van mening dat er banen verloren zijn gegaan als gevolg van de maximumgehaltes 
voor teer, nicotine en koolmonoxide zoals vastgelegd in artikel 3 van de Richtlijn 2001/37/EG 
van het Europees Parlement en de Raad inzake de productie, de presentatie en de verkoop van 
tabaksproducten. Indiener vraagt om een aanpassing van artikel 3 van de richtlijn, waardoor 
het toegestaan wordt dat bij de productie van tabakproducten bestemd voor landen buiten de 
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Europese Unie de in artikel 3 van de richtlijn vastgelegde maximumgehaltes wel worden 
overschreden. 

De maximumgehaltes voor toxische stoffen in sigaretten die worden geproduceerd binnen, 
maar geëxporteerd naar buiten de Europese Gemeenschap zijn grondig doorgelicht in het 
cohesieproces ter voorbereiding op de richtlijn. Het Europees Parlement en de Raad hebben 
uiteindelijk besloten om voor export dezelfde gehaltes te laten gelden als voor de interne 
markt (per sigaret 10 mg voor teer, 1 mg voor nicotine en 10 mg voor koolmonoxide).

Het Europees Parlement en de Raad besloten wel om tot 1 januari 2007 een 
overgangsregeling in te stellen teneinde de bedrijfstak gelegenheid te geven zich aan te passen 
aan de gewijzigde productspecificaties.

Het besluit om voor productie binnen de EU en export dezelfde maximumgehaltes te laten 
gelden werd voornamelijk ingegeven door het belang van bescherming van de gezondheid en 
om misleiding van de interne markt te voorkomen. Aan deze redenen is niets gewijzigd. 

Daar komt nog bij dat de EU een volledige partij is geworden van de kaderovereenkomst voor 
de bestrijding van het tabaksgebruik van de Wereldgezondheidsorganisatie, welke inmiddels 
wereldwijd door 130 landen is geratificeerd. De overeenkomst verplicht ons een mondiaal 
beleid te ontwikkelen ter preventie en reductie van tabaksconsumptie, onder meer door de 
regulering van de bestandsdelen en de emissie van tabakproducten. 

De Commissie is dan ook op dit moment niet voornemens om een wijziging van artikel 3 van 
de richtlijn voor te stellen.


