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Betreft: Gemotiveerd advies van de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden inzake het 
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 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
((COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Tsjechische Kamer van 
Afgevaardigden inzake bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Parlement van de Tsjechische Republiek
KAMER VAN AFGEVAARDIGDEN

2013
Zesde zittingsperiode

RESOLUTIE nr. 282

van de Commissie Europese zaken,
41e vergadering van 24 januari 2013

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
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 18068/12, COM(2012) 788 def/
___________________________________________________________________________

De Commissie Europese zaken heeft, gehoord de toelichting van mevr. Jaroslava 
Beneš-Špalková, vice-minister van Landbouw, en van mevr. Dr Ferdinanda Polák, vice-
minister van Gezondheid, gehoord het verslag van de afgevaardigde Jan Bauer, en na debat, 
haar 

goedkeuring gehecht aan de volgende resolutie.

Jaroslav Lobkowicz Jan Bauer 
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Verificateur Rapporteur en voorzitter van de commissie
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Bijlage bij resolutie nr. 282

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
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 

COM(2012) 788 def (doc. 18068/12 van de Raad)
Interinstitutioneel dossier 2012/0366 (COD)

 Rechtsgrondslag:
Artikel 114 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

 Datum van toezending door de Commissie Europese zaken aan de kamer van 
afgevaardigden:
04. 01. 2013

 Datum van behandeling in de commissie:
24. 01. 2013 (1e fase)

 Procedure:
Medebeslissing

 Voorafgaand advies van de regering (conform § 109a, 1e alinea van het reglement 
van de kamer van Afgecaardigden):
Gedateerd 21.01.2013, doorgezonden naar de Commissie Europese zaken op 23.01.2013 
via ISAP-systeem.

 Beoordeling na toetsing aan evenredigheidsbeginsel:
Het voorstel voor een richtlijn COM(2012) 788 def beantwoordt niet aan het 
evenredigheidsbeginsel (zie hierna).

 Motivering en doelstelling:

Volgens de gegevens van de Commissie is tabaksgebruik de meest voorkomende 
doodsoorzaak in de EU, een oorzaak die bovendien vermijdbaar is: ieder jaar sterven er in 
de EU 1,5 miljoen mensen als gevolg van tabaksgebruik. Naar schatting zijn 25 % van alle 
sterfgevallen aan kanker, en 15 % van alle sterfgevallen, aan tabaksgebruik toe te 
schrijven1. Vanuit utilitair oogpunt bezien is de tabaksindustrie evenwel een belangrijke 
bron van werkgelegenheid in de EU, en maken de accijnzen die op tabaksproducten 

                                               
1 Survey on Tobacco – Analytical report, Flash EB Series 253, The Gallup organisation, March 2009. Ook 
toegankelijk op (www): 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf.
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worden geheven een niet gering deel uit van de belastinginkomsten op de begroting van 
de lidstaten.1

De bevoegdheden van de EU voor regelgeving terzake van tabaksproducten berusten op 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (ex-artikel 100a 
EEG-Verdrag zoals gewijzigd bij de Eurpese Acte, ex-artikel 95 EEG-verdrag, zoals 
gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam), en niet alleen met het oog op de instelling en 
werking van de interne markt als bedoeld in artikel 114, 1e alinea, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU), maar ook met het oog op 
de bescherming van de volksgezondheid in de zin van artikel 114, derde alinea. Evenzo 
heeft heeft Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arrest in zaak C-376/98 
"Bondsrepubliek Duitsland tegen Europees Parlement en Raad van de Europese Unie" 
bevestigd dat bij de voor de instelling en werking van de interne markt te maken keuzen 
"de bescherming van de volksgezondheid doorslaggevend" is.

De EU is einde jaren 80 met de regulering van de verkoop van tabaksproducten begonnen 
middels een reeks richtlijnen2 waarin het teergehalte van tabaksproducten, het gebruik van 
pruimtabak, en de etikettering van tabaksproducten werden geregeld. In de thans geldende 
regeling 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 is deze aanvankelijk versnipperde regelgeving 
bijeengebracht en gewijzigd.

De Europese regelgeving voor de tabaksmarkt was reeds van kracht toen de daartoe 
strekkende wetgevingshandelingen voor het Europese Hof van Justitie werden 
aangevochten door tabaksfabrikanten of door lidstaten die voor de belangen van die 
fabrikanten wilden opkomen. Ondanks alle argumenten die zij aanvoerden (de eisers 
beriepen zich onder meer op het subsidiariteitsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, strijd 
met de internationale TRIPS-overeenkomst, enz.), heeft het Hof de verenigbaarheid van 
de richtlijn tabaksproducten (en van de daaraan voorgaande richtlijnen) met het EU-recht 
bevestigd3. Anderzijds hebben de fabrikanten wel gelijk gekregen waar het ging om een 
reclameverbod voor tabaksproducten, want het Hof verklaarde de richtlijn voorzover 
betrekking hebbende op reclame voor tabaksproducten4, nietig omdat de daarvoor 
gekozen rechtsgrondslag onjuist was. Hierbij houde men zich evenwel voor ogen dat de 
regelgeving inzake tabaksreclame los staat van die inzake tabaksproducten.

Er zijn nu sinds de vaststelling van richtlijn 2001/37/EG tien jaar verstreken, gedurende 
                                               
1 Volgens de controversiële kosten-batenanalyse van Arthur D. Little International, „Public Finance Balance of 
Smoking in the Czech Republic“ in opdracht van de sigarettenfabrikant Phillip Morris ČR a. s., vallen de 
financiële effecten van het tabaksgebruik voor de Tsjechische Republiek gunstig uit: 5,815 miljard euro per jaar, 
inclusief besparingen op bejaardentehuizen en pensioenen wegens de hogere mortaliteit. Te raadplegen via 
(www): http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html.
2 richtlijnen 89/622/EEG, 90/239/EEG et 92/41/EEG.
3 C-491/01 „Imperial Tobacco“: zie voor de rechtsgrondslag: punten 42 – 111, het evenredigheidsbeginsel:
punten 112 –141, subsidiariteitsbeginsel: punten 173 –185, zie ook C-210/03 „Swedish Match“: zie voor de 
rechtsgrondslag: punten 27– 45, het evenredigheidsbeginsel: punten 46 – 58, het eigendomsrecht: punten 72 –
74.
4 C-376/98, Bondsrepubliek Duitsland tegen Europees Parlement en Raad van de Europese Unie 
(„Tabaksreclame“): punten 117 en 118.
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welke periode de markt voor tabaksproducten een zekere ontwikkeling heeft gekend, in 
zowel wetenschappelijk opzicht als in internationaalrechtelijk opzicht. De Commissie 
heeft het daarom nodig geacht maatregelen inzake de tabaksmarkt te treffen die op deze 
ontwikkeling aansluiten. De Commissie reageert hiermee tevens op het herhaalde 
aandringen van het Europees Parlement en de Raad om met een voorstel te komen voor 
herziening van de huidige richtlijn inzake tabaksproducten. Dat voorstel had in de loop 
van de herfst 2012 moeten zijn uitgebracht, maar leed vertraging vanwege het 
corruptieschandaal rond precies dit voorstel, ten gevolge waarvan de commissaris John 
Dalli in opspraak kwam en zich genoopt zag af te treden1.

 Inhoud en effect:

Het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 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
(hierna : "de voorgestelde richtlijn") werd door de Commissie op 19 december 2012
uitgebracht. De tekst telt vier titels en 29 artikelen.

Titel I van de voorgestelde richtlijn omschrijft het doel van de richtlijn, namelijk de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten 
inzake tabaksproducten, en geeft definities voor de belangrijkste begrippen op dit terrein. 
De definities van de verschillende termen die in het voorstel worden gebezigd, zijn veel 
ruimer dan die in de huidige richtlijn 2001/37/EG (hierna: "huidige richtlijn"). De 
voorgestelde richtlijn bevat in totaal 36 definities, terwijl de huidige wetgeving er maar 
vijf telt. Het voorstel geeft bijvoorbeeld niet alleen en algemene definitie voor 
tabaksproducten, maar ook afzonderlijke definities voor sigaar, sigaret, cigarillo of 
pruimtabak.

Titel II handelt over de eigenlijke tabaksproducten van de voorgestelde richtlijn, dat wil 
zeggen producten die kunnen worden gebruikt voor consumptie door consumenten en die
geheel of deels uit tabak bestaan. Dit terrein is onderverdeeld in verschillende 
subterreinen, onder meer voor een beter begrip.

 Ingrediënten en emissies (artikelen 3 - 6 van de voorgestelde richtlijn)
De artikelen 3 - 6 van de voorgestelde richtlijn nemen de bepalingen uit de huidige 
richtlijn over ten aanzien van de gehalten aan teer, nicotine, koolmonoxide en andere
stoffen, alsmede de bepalingen voor de meetmethoden. In het voorstel blijft ook de 
verplichting voor tabaksproducenten en -importeurs gehandhaafd om opgave te doen van 
de ingrediënten die in de tabaksproducten worden gebruikt. Er moet voor de opgave van 
die ingrediënten een gemeenschappelijk elektronisch formaat worden gekozen (artikel 5 
van de voorgestelde richtlijn).

                                               
1 Volgens onderzoek door OLAF heeft een Maltese ondernemer, een bekende van commissaris Dalli, getracht 
financiële voordelen los te krijgen van de Zweedse onderneming Swedish Match, producent van pruimtabak, in 
ruil voor mogelijke beïnvloeding van wetgevingsvoorstellen inzake tabaksproducten, met name het exportverbod 
van pruimtabak. OLAF legde haar conclusies aan de Commissie voor en vervolgens legde de commissaris Dalli 
zijn functie neer. Door de Maltese autoriteiten wordt onderzoek ingesteld (zie de persverklaring van de Europese 
Commissie in Brussel, 16 oktober 2012. Te raadplegen via (www): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
12-788_en.htm).
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De voorgestelde richtlijn behelst ook een regeling voor de ingrediënten van 
tabaksproducten, want een dergelijke regeling ontbreekt in de huidige richtlijn nog. Dit 
terrein moet worden geregeld volgens artikel 6 van de voorgestelde richtlijn, waarvan lid 
1 de lidstaten voorschrijft, het in de handel brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma te verbieden. Dit verbod geldt echter niet voor het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
zolang de additieven geen product met een kenmerkend aroma opleveren. Drie soorten 
van additieven moeten worden verboden, namelijk (1) vitaminen en andere additieven die 
de indruk wekken dat een tabaksproduct gezondheidsvoordelen biedt of minder 
gezondheidsrisico's oplevert, (2) cafeïne en taurine en andere additieven en stimulerende 
chemische verbindingen die in verband worden gebracht met energie en vitaliteit, en (3) 
additieven die emissies kleuren. Ook moet volgens het voorstel het gebruik worden 
verboden van geur- of smaakstoffen in de bestanddelen van tabaksproducten, zoals filters, 
papier, verpakkingen of capsules, en van alle technische elementen die de smaak of de 
intensiteit van de rook kunnen wijzigen. Andere tabaksproducten dan sigaretten, 
shagtabak en rookloze tabaksproducten zijn vrijgesteld van deze verboden. Dat kan 
bijvoorbeeld gelden voor sigaren, cigarillos of pijptabak. De Commissie acht deze 
vrijstelling gerechtvaardigd omdat zulke producten hoofdzakelijk worden gebruikt door 
oudere consumenten, terwijl de voorgestelde regulering van tabaksproducten er 
hoofdzakelijk op is gericht jongeren van tabaksgebruik af te houden.

 Etikettering en verpakking (artikelen 7 - 13 van de voorgestelde richtlijn)
Een ander terrein waar de voorgestelde richtlijn verandering moet brengen is dat van de 
etikettering en verpakking van tabaksproducten. Op elke verpakkingseenheid van 
tabaksproducten en elke buitenverpakking moet een gezondheidswaarschuwing staan in de 
officiële taal of talen van de lidstaat waar het product in de handel wordt gebracht. Er moet 
ook een gecombineerde gezondheidswaarschuwing op elke verpakking worden aangebracht, 
bestaande uit een waarschuwende tekst en een kleurenfoto (art. 9 van de voorgestelde 
richtlijn). De waarschuwing moet 75 % beslaan van de buitenvoorkant en achterkant van de 
verpakkingseenheid en de buitenverpakking. De huidige richtlijn stelt alleen de 
gezondheidswaarschuwingen verplicht. De voorgestelde richtlijn geeft nogal strenge 
voorschriften waaraan de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen moeten voldoen. De 
gezondheidswaarschuwingen zijn te vinden in bijlage 1 van de voorgestelde richtlijn. Die 
boodschappen zijn identiek aan die welke door de huidige richtlijn zijn voorgeschreven. De 
bijbehorende kleurenfoto’s worden dan vastgelegd in een beeldbank die de Commissie op 
grond van een aan haar gedelegeerde bevoegdheid zal aanleggen. Bovendien moet elke 
buitenverpakking informatie bevatten over hulp bij stoppen met roken, zoals 
telefoonnummers, e-mailadressen en/of websites. Van elke verpakkingseenheid moet 50 % 
van de oppervlakte zijn bedrukt met de algemene waarschuwing: "Roken is dodelijk – stop 
nu" en de informatieve boodschap "Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker 
veroorzaken" (artikel 8 van de voorgestelde richtlijn). Voorts moeten alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten ingevolge artikel 14 van de voorgestelde richtlijn. 
van een eenduidig identificatienummer en een veiligheidskenmerk zijn voorzien.

De voorgestelde regeling kent bepaalde uitzonderingen, bijvoorbeeld voor de etikettering van 
andere rooktabak dan sigaretten en shagtabak (artikel 10 van de voorgestelde richtlijn). Voor 
de etikettering van rookloze tabaksproducten zal een bijzondere regeling gelden (artikel 11 
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van de voorgestelde richtlijn), welke deels wordt overgenomen uit de huidige richtlijn. Nieuw 
is de verplichting om een gezondheidswaarschuwing aan te brengen op de twee grootste 
oppervlakten van de verpakkingseenheid. De huidige richtlijn kent deze verplichting niet.
Waar het gaat om de beschrijving van het product is de voorgestelde regeling gedetailleerder 
en vollediger (artikel 12 van de voorgestelde richtlijn) dan die in artikel 7 van de huidige 
richtlijn, die zich beperkt tot een verbod op het gebruik van teksten, symbolen, namen, 
handelsmerken of figuratieve tekens die aangeven dat een bepaald tabaksproduct minder 
schadelijk is dan andere. Volgens de nieuwe regeling mogen de etiketten van een 
verpakkingseenheid en het tabaksproduct zelf geen enkel element of kenmerk bevatten dat 
een tabaksproduct aanprijst op een manier die onjuist, misleidend of bedrieglijk is, op een 
levensmiddel gelijkt, dan wel verwijst naar een aroma, smaak, geur- of smaakstoffen of 
andere additieven, of het ontbreken daarvan. In het voorstel wordt expliciet gesteld dat 
sigaretten met een diameter van minder dan 7,5 mm ("slim"-sigaretten) worden geacht 
misleidend te zijn.

De voorgestelde richtlijn geeft ook een nadere regeling voor de verschijningsvorm en inhoud 
van verpakkingseenheden (artikel 13). Een verpakkingseenheid sigaretten moet balkvormig 
zijn en ten minste 20 sigaretten bevatten. Een verpakkingseenheid shagtabak moet de vorm 
hebben van een buidel met klep, van nader genoemde afmetingen, en ten minste 40 g tabak
bevatten. Ook zijn er voorschriften voor het materiaal van een sigarettenverpakking en de 
sluiting van zo’n verpakking. De huidige richtlijn bevat zulke voorschriften niet.

 Voorschriften voor de traceerbaarheid en veiligheid (artikel 14 van de 
voorgestelde richtlijn)

De huidige richtlijn noemt in artikel 5, alinea 9, de verplichting om het tabaksproduct op 
passende wijze te merken met het oog op de identificatie en traceerbaarheid, door 
vermelding van het partijnummer of een gelijkwaardige vermelding op de 
verpakkingseenheid, zodat plaats en tijd van productie zich laten vaststellen. De 
Commissie is bevoegd hiertoe technische uitvoeringsmaatregelen uit te vaardigen, maar 
tot dusver heeft zij daarvan geen gebruik gemaakt.

In de voorgestelde richtlijn wordt bepaald dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten zijn voorzien van een eenduidig 
identificatienummer aan de hand waarvan de plaats en datum van productie, de fabriek, de 
voor de productie van de producten gebruikte machine en de shift of het tijdstip van 
productie zich laten bepalen (artikel 14 van de voorgestelde richtlijn). Voorts brengt de 
voorgestelde richtlijn op welomschreven manier wijziging in het Europese volg- en 
traceersysteem voor verpakte tabaksproducten in de gehele leveringsketen, met uitsluiting 
van de detailhandel. Ook moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de producenten en 
importeurs van tabaksproducten contracten met een onafhankelijke derde voor de 
gegevensopslag sluiten.
De Commissie heeft voor een onafhankelijke derde gekozen om te garanderen dat het 
systeem onafhankelijk en volledig transparant is en te allen tijde volledig toegankelijk is 
voor de lidstaten en de Commissie. In aanvulling op het volg- en traceersysteem moeten 
zichtbare veiligheidskenmerken worden aangebracht op alle tabaksproducten die in de EU 
in de handel worden gebracht, om de identificatie van authentieke producten te 
vergemakkelijken. Deze regeling zal de eerste vijf jaar nog niet gelden voor andere 
tabaksproducten dan sigaretten en shagtabak.
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 Tabak voor oraal gebruik (artikel 15 van de voorgestelde richtlijn)
In de voorgestelde richtlijn blijft de uitzondering op het verbod op het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik voor Zweden gehandhaafd, conform artikel 151 van 
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden (artikel 15 van de 
voorgestelde richtlijn, artikel 8 de la huidige richtlijn).

 Grensoverschrijdende verkoop van tabaksproducten op afstand (artikel 16 van 
de voorgestelde richtlijn)

De huidige regeling geldt niet voor grensoverschrijdende verkoop. De voorgestelde 
richtlijn bevat een geheel nieuwe regeling waarbij een detaillist die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand aan consumenten in de Unie wil verrichten, zich moet laten 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar hijzelf is gevestigd en in de 
lidstaat waar zich de daadwerkelijke of potentiële consument bevindt. De detaillist moet 
informatie verschaffen als de naam of handelsnaam, de datum waarop met de activiteit is 
begonnen, en het adres van de daarvoor gebruikte website(s). Voorts moeten detaillisten 
die op afstand verkopen, zijn uitgerust met een leeftijdscontrolesysteem dat op het tijdstip 
van de verkoop nagaat of de koper de in de nationale wetgeving van de lidstaat van 
bestemming voorgeschreven minimumleeftijd heeft.

 Nieuwsoortige tabaksproducten (artikel 17 van de voorgestelde richtlijn)
De huidige richtlijn kent generlei regeling voor nieuwsoortige tabaksproducten. Volgens 
artikel 2, punt 23, van de voorgestelde richtlijn, wordt onder "nieuwsoortig tabaksproduct" 
verstaan een ander tabaksproduct dan sigaretten, shagtabak, pijptabak, waterpijptabak, 
sigaren, cigarillo's, pruimtabak, snuiftabak of tabak voor oraal gebruik, dat in de handel wordt 
gebracht na de inwerkingtreding van deze richtlijn. Het gaat om een nieuwe regeling waarbij 
de producenten en importeurs van tabaksproducten worden verplicht de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten langs elektronische weg kennis te geven van elk nieuwsoortig tabaksproduct 
dat zij in de betrokken lidstaten in de handel willen brengen, en wel zes maanden voor de 
beoogde datum van het in de handel brengen. De kennisgeving moet vergezeld gaan van een 
gedetailleerde beschrijving van het betrokken product en van informatie over de ingrediënten 
en de emissies overeenkomstig artikel 5. Daarnaast moeten de producenten de betrokken 
bevoegde autoriteiten ook de beschikbare wetenschappelijke studies overleggen inzake de 
toxiciteit, de verslavendheid en de aantrekkelijkheid van het product, met name wat de 
ingrediënten en de emissies ervan betreft. Bovendien moeten nieuwsoortige tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht, ook aan de vereisten van de voorgestelde richtlijn voldoen.

Titel III van de voorgestelde richtlijn bevat voorschriften omtrent andere dan 
tabaksproducten, namelijk nicotinehoudende producten (artikel 18 van de voorgestelde 
richtlijn) en tot rookwaar bestemde kruidenproducten (artikel 19 van de voorgestelde 
richtlijn). Deze regelingen ontbreken in de huidige richtlijn.

Nicotinehoudende producten worden in de voorgestelde richtlijn in twee categorieën 
ingedeeld naargelang hun nicotineconcentratie. Producten met een nicotineconcentratie die de 
in artikel 18 gestelde grenswaarden overschrijdt, mogen slechts in de handel worden gebracht 
als zij zijn toegelaten overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Producten met een nicotineconcentratie beneden die 
grenswaarden zullen onder de voorgestelde richtlijn vallen en moeten worden voorzien van 
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een opschrift met de gezondheidswaarschuwing "Dit product bevat nicotine en kan uw 
gezondheid schaden", waarbij de afmetingen en het formaat van het opschrift in de 
voorgestelde richtlijn nader worden omschreven.
Voor roken bestemde kruidenproducten vallen niet onder de huidige richtlijn. Het voorstel 
bevat regels voor de etikettering van zulke producten, met name de verplichting om de 
volgende gezondheidswaarschuwing "Dit product kan uw gezondheid schaden", op de 
buitenvoorkant en -achterkant van de verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking aan te 
brengen.

Titel IV van de voorgestelde richtlijn bevatten slotbepalingen voor bijvoorbeeld 
samenwerking en handhaving (artikel 20 van de voorgestelde richtlijn). Deze titel regelt ook 
kwesties als de comitéprocedure (artikel 21 van de voorgestelde richtlijn) en de uitoefening 
van de aan de Commissie toegekende bevoegdheidsdelegatie (artikel 22 van de voorgestelde 
richtlijn). Met name de delegatie, dat wil zeggen de bevoegdheid tot uitvaardiging van 
gedelegeerde handelingen, wordt nogal gedetailleerd geregeld. Zou de richtlijn in deze vorm 
worden aangenomen, dan krijgt de Commissie bijvoorbeeld de bevoegdheid om op verzoek 
van een lidstaat of op eigen initiatief, door middel van een uitvoeringshandeling uit te maken 
of een tabaksproduct al dan niet een kenmerkend aroma heeft (artikel 6, lid 1, alinea’s 1 en 2,
van de voorgestelde richtlijn) dan wel of het om een tabaksproduct gaat met additieven die de 
toxische of verslavende werking aanmerkelijk vergroten (artikel 6, lid 7, alinea’s 7 en 8 van 
de voorgestelde richtlijn). Of de Commissie zou bijvoorbeeld door middel van een 
gedelegeerde handeling wijziging kunnen brengen in bijlage I, met de lijst van 
waarschuwende teksten (artikel 9, alinea 3, onder a) van de voorgestelde richtlijn). Krachtens 
artikel 290 VWEU kan aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om niet-
wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van 
bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling. Elementen die wel 
essentieel zijn kunnen niet bij delegatie worden vastgesteld. De hier voorgestelde 
delegatiebevoegdheid blijkt niet aan de regels van primair recht te voldoen.
Ingevolge artikel 24, tweede alinea, van de voorgestelde richtlijn, mogen de lidstaten 
strengere nationale voorschriften invoeren of handhaven wanneer daartoe dringende redenen 
in verband met de bescherming van de volksgezondheid aanwezig zijn. Zulke nationale 
voorschriften moeten dan aan de Commissie ter kennis worden gebracht.
Voor de omzetting van de richtlijn moeten de lidstaten de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen invoeren om uiterlijk op 18 maanden na de inwerkingtreding 
aan deze richtlijn te voldoen. 

 Advies van de regering van de Tsjechische Republiek:

Het Ministerie van Landbouw, door de Commissie van Europese zaken gemachtigd om de 
voorgestelde richtlijn op regeringsniveau te behandelen, heeft een negatief advies over dit 
voorstel uitgebracht. Het maakt met name bezwaar tegen het verbod van producten met een 
kenmerkend aroma, zoals ook mentholsigaretten. Ook is het ministerie gekant tegen de 
uitbreiding van de waarschuwende teksten op rookwaren, in verband met de bescherming van 
intellectuele eigendomsrechten die door internationale verdragen en het Handvest van 
fundamentele rechten en vrijheden worden gegarandeerd, alsook tegen waarschuwingen in de 
vorm van afbeeldingen. Bovendien ziet het ministerie problemen in de omvang van de 
delegatiebevoegdheden van de Commissie.
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 Tijdschema voor de behandeling van het ontwerp door de EU-instellingen:

De als bevoegd aangewezen commissie voor de behandeling van het voorstel is Europees 
Parlement is de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI). Het 
voorstel zal eveneens worden behandeld door de Commissie constitutionele zaken, de 
Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en de Commissie industrie, 
onderzoek en energie (ITRE). Het tijdschema voor de behandeling in het Europees Parlement 
is nog niet bekend.

 Conclusies:

De Commissie Europese zaken

1 . h e c h t  h a a r  g o e d k e u r i n g  a a n  het advies van de regering van de 
Tsjechische Republiek over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad 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;

2 . m a a k t  b e z w a a r tegen de omvang van de aan de Commissie gedelegeerde 
bevoegdheden waarmee zij niet-wetgevende handelingen van algemene strekking kan 
vaststellen;

3 . brengt overeenkomstig protocol (nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, een g e m o t i v e e r d  a d v i e s uit, inhoudende dat 
niet aan het subsidiariteitsbeginsel is voldaan, omdat de doelstellingen van de richtlijn 
zich ook met op lidstaatniveau te nemen maatregelen laten realiseren. Maatregelen op 
gebied van de volksgezondheid moeten, rekening houdend met verschillen tussen de 
lidstaten, worden genomen zo dicht mogelijk bij de burger, dat wil zeggen op 
lidstaatniveau overeenkomstig het bepaalde  in artikel 168, alinea 7, VWEU;

4 . d r a a g t  h a a r  v o o r z i t t e r  o p  d e z e  r e s o l u t i e ,  overeenkomstig het 
Reglement van de Kamer van afgevaardigden en via de voorzitter van de Kamer van 
afgevaardigden, t e  d o e n  t o e k o m e n  a a n de regering, de voorzitter van de 
Senaat, de Voorzitter van het Europees Parlement, de Voorzitter van de Raad van de Europese 
Unie en aan de Voorzitter van de Europese Commissie;

5. v e r z o e k t  d e  r e g e r i n g  haar op de hoogte te houden van het verloop van de 
verdere behandeling van dit document in de Raad;

6 . z e n d t  het voorstel voor een richtlijn ter behandeling door naar de Commissie 
volksgezondheid


