
CM\927487NL.doc PE506.015v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie juridische zaken

19.2.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN
(21/2013)

Betreft: Gemotiveerd advies van de Italiaanse Senaat 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 een 
gemotiveerd advies toezenden aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie waarin ze uiteenzetten 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 Italiaanse Senaat inzake 
bovengenoemd voorstel.
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De commissie,

na behandeling van 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) 788 def.);

constaterend dat het hoofddoel van het voorstel voor een richtlijn bestaat in de noodzakelijke 
actualisering en aanvulling van Richtlijn 2011/37/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 5 juni 2001 inzake tabaksproducten in het licht van de wetenschappelijke, internationale 
en marktontwikkelingen die zich in de tussentijd hebben voorgedaan;

erop wijzend dat Italië sinds jaar en dag een van de landen is waar de meeste aandacht wordt 
geschonken aan de bestrijding van tabaksgebruik en de bescherming van niet-rokers, dankzij 
een rechtskader gaande van wet nr. 584 van 11 november 1975 houdende een rookverbod in 
bepaalde ruimten en in het openbaar vervoer, tot de meest recente bepalingen van artikel 7 
van wetsbesluit nr. 158 van 13 september 2012, omgezet en gewijzigd bij wet nr. 189 van 8 
november 2012, waarbij de verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder de 18 jaar wordt 
verboden en de leeftijdsgrens van 16 jaar van artikel 25 van de gecodificeerde tekst van de 
wetten inzake de bescherming van moeder en kind als bedoeld in koninklijk besluit nr. 2316 
van 24 december 1934 werd verhoogd;

rekening houdend met het feit dat de Commissie hygiëne en gezondheid van de Senaat van de 
Republiek als een van de prioriteiten van haar wetgevingswerk een bijzondere plaats heeft 
toegekend aan een wetsontwerp ter zake (handeling nr. 8 van de Senaat), houdende: 
"Bepalingen inzake de bescherming van de gezondheid en de preventie van door het gebruik 
van tabak en tabaksproducten veroorzaakte schade" waarvoor, hoewel het niet in het 
verlengde van het parlementaire werk ligt, een brede consensus tussen de diverse politieke 
stromingen werd geconstateerd waar het gaat om het ontraden van het tabaksgebruik en het 
voorkomen van door tabaksgebruik veroorzaakte schade; 

er met name op wijzend dat de kernpunten van bovengenoemd wetgevingsinitiatief niet alleen 
de verhoging van de minimumleeftijd voor het kopen en gebruiken van tabaksproducten - een 
leeftijdgrens die thans van kracht is uit hoofde van het eerder genoemde artikel 7 van 
wetsbesluit nr. 158 van 2012 - behelst, maar ook het rookverbod in scholen (artikel 5), de 
oprichting van het Fonds voor preventie en bestrijding van schadelijke effecten van 
tabaksgebruik, dat tot doel heeft voorlichtings- en preventiecampagnes te organiseren (artikel 
6), de controle op de kenmerken, de hoeveelheden en de kwaliteit van de in de handel 
gebrachte en door het publiek geconsumeerde producten - aangezien het meten en verifiëren 
van de bestanddelen van producten die afkomstig zijn van de verwerking van tabak, zoals 
teer, nicotine, en koolmonoxide, absoluut noodzakelijk zijn voor de bescherming van de 
gezondheid van de consument - en de verplichting voor fabrikanten van tabaksproducten om 
het gehalte van de in die producten vervatte stoffen te vermelden op de bijsluiter die in pakjes 
sigaretten en in de verpakking van andere tabaksproducten moet worden opgenomen (artikel 
7);

positief oordelend over de doelstellingen van het onderhavige voorstel voor een richtlijn dat, 
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door middel van een herziening van Richtlijn 2011/37/EG en met het oog op een optimaal 
gezondheidsbeschermingsniveau, reeds geharmoniseerde gebieden wil actualiseren om een 
eind te maken aan de belemmeringen die de lidstaten ondervinden als zij hun nationale 
wetgeving in overeenstemming willen brengen met nieuwe wetenschappelijke, internationale 
en marktontwikkelingen; werk wil maken van nog niet onder de TPR vallende 
productgerelateerde maatregelen in zoverre de heterogene ontwikkeling in de lidstaten heeft 
geleid tot, of waarschijnlijk zal leiden tot, versnippering van de interne markt; ervoor wil 
zorgen dat de bepalingen van de richtlijn niet worden ontweken door het in de handel brengen 
van producten die niet aan de TPR voldoen.

constaterend dat de Commissie het voorstel voor een richtlijn heeft goedgekeurd op basis van 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), met als 
doel de werking van de interne markt en een hoog niveau van bescherming van de 
volksgezondheid te waarborgen door de aandrang tot roken, vooral bij jongeren, te 
verminderen. In dit verband noemt de Europese Commissie het WHO-Kaderverdrag inzake 
tabaksontmoediging expliciet als uitgangspunt voor haar wetgevingsactie en rechtvaardigt zij 
de voorgestelde maatregelen als zijnde een waarborg voor een betere tenuitvoerlegging op 
Europees niveau van internationaal overeengekomen maatregelen;

er nogmaals op wijzend dat ons land zich in dit opzicht tot de beste van de Europese Unie 
mag rekenen omdat het, dankzij een in wezen uitgebalanceerde wetgeving en een strikt 
gecontroleerd, op concessies gebaseerd verkoopsysteem de volksgezondheidsdoelen volledig 
heeft kunnen verwezenlijken en tegelijkertijd voor de nodige belastinginkomsten zorgt.

Er zij op gewezen dat Italië zeer voortvarend gevolg heeft gegeven aan de bepalingen van het 
WHO-kaderverdrag, zowel met de invoering van de zgn. wet-Sirchia (wet nr. 3 van 16 januari 
2003) als met de regulering van de verkoop van rookartikelen via automaten en, meer 
recentelijk, met de verhoging van de minimumleeftijd voor het mogen kopen van tabak tot 18 
jaar, afgezien nog van alle wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen met het oog op de 
harmonisatie van de nationale wetgevingen. Een bijzondere vermelding verdient het feit dat 
ons land ten aanzien van rookartikelen een fiscaal beleid voert dat uitstekende resultaten heeft 
opgeleverd voor wat betreft de ontmoediging van tabaksgebruik. Uit officiële statistieken 
blijkt dat het aantal rokers in Italië tussen 2003 en 2012 gedaald is van 27,6% naar 20,8%, een 
uitstekend resultaat in vergelijking met veel andere landen van de Unie waar, ondanks het feit 
dat hun regels soms strenger zijn, nog steeds een hoger percentage van de bevolking rookt;

kennis nemend van de positieve opmerkingen van de 10de commissie, die op 16 januari 2013 
met name schrijft: "de ten principale bevoegde commissie wordt verzocht aandachtig te 
onderzoeken of het voorstel voor een richtlijn in overeenstemming is met het 
subsidiariteitsbeginsel; er wordt op gewezen dat de in het voorstel vervatte maatregelen die 
standaardisering van tabaksproducten beogen, schadelijk zijn voor het handelsmerk en het 
risico inhouden dat smokkel en namaak niet meer doeltreffend kunnen worden bestreden 
omdat producten niet langer traceerbaar zijn;

niettemin oordelend dat het voorstel voor een richtlijn in dit specifieke geval bepaalde kritieke 
aspecten lijkt te bevatten die de mening wettigen dat de in het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het uitvoeringsprotocol daarbij neergelegde beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid niet volledig geëerbiedigd zijn.
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Overeenkomstig Protocol (Nr. 2) bij het VWEU "betreffende de toepassing van de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid" is de commissie van mening dat onderhavig voorstel in 
strijd is met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, en wel om de volgende 
redenen:

1) in de eerste plaats is er sprake van een beoordelingsprobleem betreffende het 
subsidiariteitsbeginsel. Dat beginsel is van toepassing omdat de Europese Commissie artikel 
114 VWEU betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten als 
rechtsgrondslag heeft gekozen om de werking van de interne markt op basis van een hoog 
niveau van bescherming van de volksgezondheid te waarborgen (een gedeelde bevoegdheid 
van de lidstaten en de Europese Unie).

Het voorstel voor een richtlijn lijkt echter niet tot doel te hebben de wetgevingen van de 
lidstaten inzake tabaksproducten te harmoniseren of meer met elkaar in overeenstemming te 
brengen. In artikel van het voorstel wordt immers verklaard dat het de lidstaten vrij staat 
andere en strengere regels vast te stellen. Het voorstel moedigt de lidstaten ertoe aan om op 
autonoom op te treden op gebieden zoals: de meting van de diverse nicotine-, teer- en 
koolmonoxide-emissies; aanvullende proeven voor het meten van bestanddelen; de vereisten 
voor het verbod op producten die specifieke additieven bevatten; de invoering van een 
vergunningenstelsel voor nieuwe producten; de invoering van strengere regels inzake de 
verpakking (zoals bijvoorbeeld het generieke pakje). Die voorstellen kunnen leiden tot 
aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten en dus tot beperking van het vrije 
goederenverkeer. Artikel 114 VWEU is dus niet de juiste rechtsgrondslag voor dit voorstel 
voor een richtlijn.

2) Het feit dat het voorstel de lidstaten een "passende speelruimte" biedt voor de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn door de lidstaten leidt tot inconsistentie.  De bij artikel 22 
aan de Commissie verleende bevoegdheidsdelegatie lijkt overdreven ruim, zowel voor wat de 
inhoud betreft - het gaat hier om minstens 16 aspecten in verband met de productie, 
verpakking en verkoop van tabaksproducten - als qua tijdsduur, waardoor de 
wetgevingsbevoegdheid van de nationale parlementen ernstig wordt beknot.

In artikel 290 van het VWEU is het volgende bepaald: "In een wetgevingshandeling kan aan 
de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen niet-wetgevingshandelingen van 
algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van de wetgevingshandeling".

Zo wordt bijvoorbeeld bij artikel 3, lid 2, aan de Commissie de bevoegdheid toegekend om 
wetgevingshandelingen vast te stellen ten aanzien van de in lid 1 genoemde maximale 
gehalten, d.w.z. het teer-, nicotine- en koolmonoxidegehalte, van sigaretten die in de lidstaten 
op de markt worden gebracht of worden gefabriceerd; maar dat zijn essentiële onderdelen van 
de wetgevingshandeling, want zij zijn kenmerkend voor de inhoud van de producten waarop 
de richtlijn betrekking heeft.

3) Het subsidiariteitsbeginsel wordt met name geschonden op de volgende gebieden:

a) nieuwsoortige tabaksproducten: de Commissie stelt strenge beperkingen aan het op de 
markt brengen van producten met een geringer risico en ontmoedigt daarmee elke investering 
in onderzoek, innovatie en ontwikkeling, doordat zij niet alleen een specifiek 
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wetgevingskader voorstelt voor nieuwsoortige tabaksproducten, maar zelfs de reikwijdte van 
de regelgeving nog ontmoedigender maakt (zo mag de consument bijvoorbeeld niet worden 
ingelicht over het feit dat deze producten minder risico inhouden, zelfs niet als de claims met 
wetenschappelijk bewijs worden geschraagd). En dat ondanks het feit dat in overweging 8 van 
de momenteel geldende richtlijn inzake tabaksproducten wordt verklaard dat zo'n regelgeving 
noodzakelijk is: "Een herziening van het regelgevingskader dient te voorzien in een evaluatie 
van met bewijzen gestaafde beweringen over tabaksproducten die zijn ontworpen en/of op de 
markt gebracht om "het risico te verminderen", of waarvan de fabrikanten beweren dat zij de 
schade beperken".

Met dit feitelijke verbod op zgn. lager-risico- of nieuwsoortige producten maakt de Europese 
Unie het voor de lidstaten onmogelijk om een gezondheidsbeleid te voeren dat gericht is op de 
vermindering van het risico van roken.

b) Standaardisering en verbod op hele productcategorieën: De maatregelen in verband 
met de standaardisering van de sigarettenverpakking en het verkoopverbod voor hele 
productcategorieën die thans nog wettelijk toegestaan zijn, zoals dunne sigaretten, 
mentholsigaretten en pakjes van 10, zouden leiden tot standaardisering van het product. De 
Commissie verdedigt dat door te stellen dat zij de producten minder aantrekkelijk wil maken 
en dat bepaalde soorten verpakking of producten de consument zouden doen denken dat ze 
minder gevaarlijk zijn.

Het ongerechtvaardigde verbod op deze legale producten is niet alleen in strijd met de eerste 
verklaarde doelstelling van de richtlijn, nl. de bevordering van de interne markt, maar zou ook 
leiden tot producten die allemaal gelijk zijn en dus minder waarde hebben, wat a) de 
consument ertoe aanzet om over te stappen op goedkopere producten b) de concurrentie ertoe 
aanmoedigt om zich alleen maar te baseren op de prijs, waardoor de gemiddelde prijs van 
tabaksproducten zou dalen, en c) een sterke groei van de illegale markt (smokkel, namaak) tot 
gevolg zou hebben, aangezien standaardverpakkingen makkelijker na te maken zijn. De 
negatieve impact van deze factoren op de legale verkoop, de fiscus en de tabaksbranche zou 
aanzienlijk zijn. Bovendien zouden de resultaten die met het nieuwe voorstel voor een 
richtlijn worden bereikt, haaks staan op een andere fundamentele doelstelling van het 
voorstel, te weten de volksgezondheid.

Tot slot zij erop gewezen dat de Europese Unie er altijd naar gestreefd heeft geharmoniseerde 
regels voor de etikettering van producten vast te stellen, terwijl de presentatie van een product 
en de buitenverpakking altijd op het niveau van de nationale parlementen werden geregeld. 
Met dit nieuwe voorstel voor een richtlijn probeert de Europese Unie voor de eerste maal een 
vrijwel exclusieve controle over de presentatie, de vorm en het design van product en 
verpakking te verwerven, zonder dat er overigens wetenschappelijk bewijs bestaat dat zo'n 
maatregelen vanuit een volksgezondheidsoogpunt doeltreffend zijn.

Tot besluit wordt geconstateerd dat er meer aandacht moet worden besteed aan het met veel 
reclame in de handel brengen van elektronische sigaretten die, volgens een recent advies van 
het Hoger instituut voor de volksgezondheid, wel degelijk gevaar zouden kunnen opleveren in 
die zin dat zij ertoe kunnen aanzetten om met het roken van conventionele sigaretten op basis 
van tabak te beginnen en dat zij tot nicotineverslaving kunnen leiden. Dat gevaar bestaat 
vooral voor jongeren, omdat het met name voor jonge klanten makkelijk is dergelijke 
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producten op internet te vinden.

ADVIES VAN DE 10e VASTE COMMISSIE

(INDUSTRIE, HANDEL, TOERISME)

(Auteur CURSI)

16 januari 2013

De commissie,

formuleert, na behandeling van het wetgevingsvoorstel COM (2012) 788 def., met betrekking 
tot haar bevoegdheidsterreinen de volgende opmerkingen:

de ten principale bevoegde commissie wordt verzocht aandachtig te onderzoeken of het 
voorstel voor een richtlijn in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel;

er wordt op gewezen dat de in het voorstel vervatte maatregelen die standaardisering van 
tabaksproducten beogen, schadelijk zijn voor het handelsmerk en het risico inhouden dat 
smokkel en namaak niet meer doeltreffend kunnen worden bestreden omdat producten niet 
langer traceerbaar zijn.



CM\927487NL.doc 9/11 PE506.015v01-00

NL

ADVIES VAN DE 14e VASTE COMMISSIE

(BELEID VAN DE EUROPESE UNIE)

(Auteur BOLDI)

30 januari 2013

De commissie,

na behandeling van het wetgevingsvoorstel COM (2012) 788 def., en overwegende dat dit tot 
doel heeft:

Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en van 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 te herzien. Om deze 
herziening, waartoe in de richtlijn zelf (artikel 11) bepaald was, was ook gevraagd door de 
Raad (aanbeveling van 30 november 2009) en het Europees Parlement (resoluties van 15 
september 2011 en 24 oktober 2007);

diezelfde richtlijn aan te passen aan de marktontwikkelingen (opkomst van producten zoals 
elektronische sigaretten), de internationale ontwikkelingen (ingevolge de goedkeuring in mei 
2003 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging, waarbij zowel de Europese 
Unie als de lidstaten partij zijn) en de wetenschappelijke ontwikkelingen;

gezien:

het arrest van het Hof van Justitie van 10 december 2002 in de zaak C-491/01, waarin het Hof 
bevestigt dat de rechtsgrondslag van Richtlijn 2001/37/EG geldig is voor wat betreft het 
subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel;

de goedkeuring in mei 2003 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging;

de uitkomsten van de openbare raadpleging die de Europese Commissie van 24 september tot 
17 december 2010 gehouden heeft, alsook de resultaten van de Eurobarometer van mei 2012;

zich volledig scharend achter het nastreven van:

- een beleid dat jongeren ervan moet weerhouden om te beginnen met roken;

- een situatie waarin eventueel tabaksgebruik gebaseerd is op met kennis van zaken 
genomen besluiten;

instemmend met de stelling dat tabaksproducten geen gewone producten zijn, en dat gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van tabak groot belang moet worden gehecht aan de 
bescherming van de volksgezondheid, met name om het roken bij jongeren te verminderen 
(overweging 7),
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acht, voor wat haar bevoegdheidsterrein betreft en specifiek met betrekking tot het systeem 
van aan de Europese Commissie toegekende bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde 
handelingen (artikel 22), het voorstel in strijd met Protocol (nr. 2) betreffende de toepassing 
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bij het VWEU.

Artikel 22 van het voorstel bevat namelijk bevoegdheidsdelegaties met betrekking tot 
essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling die overeenkomstig artikel 290 VWEU 
niet gedelegeerd mogen worden. Dat is het geval bij de bevoegdheidsdelegaties in artikel 3, 
leden 2 en 3, artikel 6, leden 3 en 9, en artikel 18, leden 2 en 5. In de eerste twee gevallen kan 
de bevoegdheidsdelegatie ertoe leiden dat bepaalde producten in de Europese Unie niet in de 
handel mogen worden gebracht, in het derde geval dat de kwalificatie ervan voor de 
regelgeving die van toepassing is op het in de handel brengen wordt gewijzigd. In alle 
gevallen zou de bevoegdheidsdelegatie leiden tot een wijziging van het toepassingsgebied van 
de richtlijn en de onder die richtlijn vallende producten.

Er zij aan herinnerd dat artikel 114 VWEU terecht als rechtsgrondslag van de 
wetgevingshandeling is gekozen. De Europese wetgever heeft enkel en alleen binnen de 
bevoegdheden van de Unie de mogelijkheid om de bevoegdheid tot het vaststellen van 
bepaalde niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking te delegeren aan de Commissie, 
in de gevallen en op de wijze waartoe in artikel 290 VWEU is bepaald (waarin uitdrukkelijk 
wordt bepaald dat essentiële onderdelen van een gebied uitsluitend bij een 
wetgevingshandeling worden geregeld en derhalve niet het voorwerp kunnen zijn van 
bevoegdheidsdelegatie).

De bepalingen inzake bevoegdheidsdelegatie met betrekking tot de bovengenoemde essentiële 
onderdelen vormen, binnen de bevoegdheden die de Unie krachtens artikel 114 geniet, een 
buitensporige en niet-gerechtvaardigde toekenning van bevoegdheden aan de Commissie, 
waardoor er sprake is van:

- buitensporige federale onevenredigheid ten opzichte van de wetgevingsautonomie van 
de lidstaten, wier bevoegdheden in de zin van artikel 5, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie hierdoor worden geschonden;

- schending van de prerogatieven van de nationale parlementen, waaraan voor 
onbepaalde tijd het recht wordt ontnomen om zich uit te spreken over de eerbiediging 
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid in alle handelingen die in het 
kader van de bevoegdheidsdelegatie worden vastgesteld.

Met andere woorden, de Unie is weliswaar bevoegd tot het uitvaardigen van wetgeving inzake 
tabak en aanverwante producten, maar een autonoom optreden van de Commissie dat niet 
beantwoordt aan criteria van noodzaak en meerwaarde is niet gerechtvaardigd en schendt de 
bevoegdheden van de lidstaten. De medewetgevers kunnen wel verder wetgevend optreden op 
de gebieden genoemd in artikel 3, leden 2 en 3, artikel 6, leden 3 en 9, en artikel 18, leden 2 
en 5.

Met betrekking tot het systeem van bevoegdheidsdelegatie bestaat er ook ernstig voorbehoud 
over de onbeperkte tijdsduur ervan, alsook over het feit dat de Europese Commissie op eigen 
titel bepaalde vrijstellingen kan intrekken in niet nader bepaalde, generieke gevallen ("als in 
een verslag van de Commissie wordt vastgesteld dat zich een aanzienlijke verandering in de 
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omstandigheden heeft voorgedaan"). Dat is het geval in artikel 6, lid 10; artikel 10, lid 5 en 
artikel 13, lid 4.

Met betrekking tot de inhoud van de wetgevingshandeling wordt naar behoren aandacht te 
besteden aan

- de producten met een geringer risico of nieuwsoortige producten (artikelen 17-19);

- de handhaving op de markt van pakjes met minder sigaretten of van dunnere 
sigaretten.

Deze producten kunnen nuttig zijn voor een eventueel gebruik bij het ontmoedigen van of het 
stoppen met roken. Anders gezegd, de beperkingen in het aanbod van tabaksproducten of het 
standaardiseren van het aanbod leiden niet per definitie tot minder roken.  Het zou 
daarentegen kunnen leiden tot toename van smokkelpraktijken en tot moeilijkheden voor 
rokers die proberen te stoppen. 


