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Betreft: Gemotiveerd advies van het Griekse parlement 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 het Griekse parlement inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

De speciale permanente commissie Europese Zaken, de permanente commissie Sociale 
Zaken en de permanente commissie Productie en Handel van het Griekse parlement

zijn op 20 februari 2013 onder voorzitterschap van de vicevoorzitter van het parlement, 
Ioannis Tragakis, in een gezamenlijke vergadering bijeengekomen ter bespreking 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).

 De leden van bovengenoemde commissies hebben het volgende in overweging genomen:

- de tekst van het voorstel voor een richtlijn,

- de informatienota´s van het Ministerie van Volksgezondheid en het Ministerie van 
Landbouw en Voedsel,

- de mondelinge toelichting van de Minister van Volksgezondheid dhr. Andreas Likourentzos,

- de mondelinge toelichting van de secretaris-generaal voor Volksgezondheid mvr. Christina 
Papanikolaou,

- de mondelinge toelichting van de secretaris-generaal voor Landbouw en Internationale 
Betrekkingen dhr. Dimitris Melas,

en zijn unaniem tot het volgende standpunt gekomen:

Rechtsgrondslag

Het algemene doel van het voorstel, dat Richtlijn 2001/37/EG herziet, is de functionering van 
de interne markt te verbeteren en, meer in het bijzonder a) reeds geharmoniseerde gebieden te 
actualiseren b) werk te maken van nog niet onder de tabaksproductrichtlijn (TPR) vallende 
productgerelateerde maatregelen en c) ervoor te zorgen dat de bepalingen van de richtlijn niet 
worden ontweken door het in de handel brengen van producten die niet aan de TPR voldoen. 
Het is bijgevolg correct om artikel 114 VWEU als rechtsgrondslag te nemen. De bescherming 
van de volksgezondheid wordt slechts terloops genoemd in lid 3 van artikel 114 en vormt niet 
het hoofddoel van dit lid, waarin wordt bepaald dat de Commissie bij haar in lid 1 van 
artikel 114 bedoelde voorstellen op het gebied van de volksgezondheid zal uitgaan van een 
hoog beschermingsniveau.  
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Standpunten - Opmerkingen

Met betrekking tot de wezenlijke inhoud van de bepalingen van het voorstel wordt het 
volgende opgemerkt:

 Uitbanning van bepaalde producten (artikel 12)
Het voorstel voorziet in de uitbanning van bepaalde tabaksproducten die geacht worden 
misleidend te zijn, zoals sigaretten met een diameter van minder dan 7,5 mm of 
mentholsigaretten. Uit de desbetreffende rapporten blijkt evenwel niet dat deze 
maatregelen bijdragen aan de doelstelling van de richtlijn. Zij vormen daarentegen een 
inbreuk op de interne markt en de vrije mededinging in de tabakssector. Het ligt namelijk 
voor de hand dat de desbetreffende rokers om in hun behoeften te voorzien ofwel 
tabaksproducten met de gebruikelijke diameter zullen kopen, dat wil zeggen producten 
van de grote tabaksindustrieën, ofwel hun toevlucht zullen nemen tot illegale producten 
die niet onder de controleprocedures vallen waar de Europese tabaksindustrieën aan zijn 
onderworpen en die mogelijk schadelijker zijn voor de gezondheid van de consument. Een 
bijkomend gevolg van de toename van de illegale handel is de daling van de 
overheidsinkomsten. 
Er moet worden opgemerkt dat deze bepaling aanvankelijk, tijdens de fase van de 
openbare raadpleging, niet in de voorstellen voor de herziene richtlijn was opgenomen, 
hetgeen in strijd is met de door de Europese Commissie voorziene procedure voor 
"slimme regelgeving". Bijgevolg hebben de belanghebbenden (stakeholders) geen 
mogelijkheid gehad om hun argumenten hieromtrent naar voren te brengen.
 Waarschuwende teksten op de verpakking - gecombineerde waarschuwingen -
minimumafmetingen - het gebruik van fotomateriaal (artikelen 8 en 9)

De maatregelen die het voorstel voor een richtlijn introduceert met betrekking tot het 
percentage van de oppervlakte dat de waarschuwing moet beslaan en de 
minimumafmetingen van de waarschuwing, gaan in de richting van een volledige 
standaardverpakking en leiden derhalve tot de afschaffing van bepaalde soorten 
verpakkingen, hetgeen op geen enkele manier bijdraagt aan de doelstellingen van de 
voorgestelde richtlijn. Uniforme afmetingen van de verpakking in combinatie met foto´s 
die 75% van de verpakking beslaan, leiden tot verstoring van de mededinging en 
bevoordelen de merken van multinationale ondernemingen. Het ontbreken van variatie 
met betrekking tot de verpakking en de onmogelijkheid om handelsmerken zichtbaar op 
de verpakking aan te brengen, leiden ertoe dat de concurrentie wordt beperkt tot de prijs, 
hetgeen in het nadeel werkt van de kwaliteit van de tabaksproducten en, bijgevolg, van de 
volksgezondheid. (Volgens de Eurobarometer wordt de keuze voor een specifiek product 
bepaald door a) de smaak van de tabak b) het specifieke merk c) de prijs d) het nicotine-, 
teer- en koolmonoxidegehalte, en e) de verpakking).
Opgemerkt zij dat ook de bepaling omtrent de minimumafmetingen van de 
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waarschuwingen niet tijdens de openbare raadpleging aan de orde is gesteld.
 Bepalingen betreffende de traceerbaarheid en veiligheidskenmerken
De bepalingen van artikel 14 van het voorstel gaan verder dan de desbetreffende 
bepalingen van het Protocol betreffende de illegale handel in tabaksproducten dat in 
november 2012 door de Wereldgezondheidsorganisatie is opgesteld en waaraan de EU een 
doorslaggevende bijdrage heeft geleverd.
 Kennisgeving van nieuwe tabaksproducten (artikel 17)
Het richtlijnvoorstel staat het in de handel brengen van nieuwe tabaksproducten weliswaar 
onder voorwaarden toe, doch verbiedt het te vermelden dat een product minder schadelijk 
voor de gezondheid van consumenten is, ook wanneer dit wetenschappelijk is aangetoond. 
Dit verbod is in strijd met de secundaire doelstelling van het voorstel betreffende een hoog 
beschermingsniveau van de volksgezondheid, aangezien het een belemmering vormt voor 
innovatieve ontwikkelingen ten behoeve van producten die minder schadelijk voor de 
gezondheid zijn.

Evenredigheidsbeginsel

Er bestaat twijfel over de vraag of het evenredigheidsbeginsel wordt geëerbiedigd, dat wil 
zeggen of dezelfde resultaten niet zouden kunnen worden bereikt met minder ingrijpende 
maatregelen. In de bepaling met betrekking tot het verbod op mentholsigaretten en op 
sigaretten met een diameter van minder dan 7,5 mm wordt bijvoorbeeld niet uiteengezet of het 
mogelijk zou zijn de twijfels omtrent misleidende producten weg te nemen door een speciale 
aanduiding op de verpakking, vergelijkbaar met de waarschuwingen. 

 Subsidiariteitsbeginsel

Wat betreft het subsidiariteitsbeginsel is het nuttig na te gaan a) of er wezenlijke verschillen 
bestaan tussen het nationale tabaksbeleid van de 27 EU-lidstaten zodat harmonisering op dit 
gebied nodig is en b) of de maatregelen die het herziene voorstel introduceert bijdragen aan de 
nagestreefde doelstelling, dat wil zeggen een betere functionering van de interne markt.

Noch uit de gegevens in de toelichting bij het voorstel voor een richtlijn noch uit de gegevens 
in het effectbeoordelingsverslag blijkt dat de verschillen tussen het nationaal beleid van de 
lidstaten zo wezenlijk zijn dat kan worden beweerd dat de werking van de interne markt wordt 
bedreigd en dat een interventie van de EU-wetgever daarom is gerechtvaardigd. Dit zou 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer bepaalde tabaksproducten in sommige lidstaten verboden 
en in andere lidstaten vrij verkrijgbaar zouden zijn, of wanneer de verpakkingen van 
tabaksproducten van land tot land dusdanige verschillen zouden vertonen dat met recht 
beweerd zou kunnen worden dat de werking van de interne markt wordt bedreigd, hetgeen 
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echter noch uit de toelichting, noch uit het effectbeoordelingsverslag naar voren komt.

In de toelichting wordt vermeld dat bij de verzameling van gegevens in het kader van de 
openbare raadpleging een belangrijke rol is gespeeld door campagnes om burgers te 
mobiliseren, gericht tegen de in de TPR voorziene hervormingen. Ook wordt verwezen naar 
de onderzoeksgegevens van de Eurobarometer van mei 2012 waaruit blijkt dat een groot deel 
van de EU-burgers voorstander is van maatregelen ter bestrijding van het tabaksgebruik. Maar
in hetzelfde onderzoek antwoordt 65% van de Europese burgers ontkennend op de vraag of 
waarschuwingen op de verpakkingen van sigaretten van invloed zijn op de houding van 
consumenten ten aanzien van roken, terwijl 70% niet gelooft dat deze waarschuwingen 
jongeren ervan weerhouden te gaan roken. Uit deze gegevens blijkt dat burgers zelf het 
weliswaar noodzakelijk vinden om maatregelen ter nemen ter bestrijding van het roken, maar 
dat de door de Commissie voorgestelde maatregelen niet bijdragen aan de verwezenlijking 
van de door haar gestelde doelen, dat wil zeggen het waarborgen van een hoog 
beschermingsniveau van de volksgezondheid.

Maar ook voor wat betreft de primaire doelstelling van het richtlijnvoorstel, i.e. het verbeteren 
van de werking van de markt, kan worden vastgesteld dat de in het wetgevingsvoorstel 
voorziene en hierboven gedetailleerd beschreven bepalingen, niet alleen niet resulteren in 
gelijke concurrentievoorwaarden op de markt, maar dat zij daarentegen een 
concurrentieverstorende werking hebben en inbreuk maken op de interne markt.

In artikel 24, lid 2 wordt de nationale wetgever bovendien de ruimte geboden om 
voorschriften te hanteren die strenger zijn dan de voorschriften in het voorstel, hetgeen 
overduidelijk in strijd is met het hoofddoel inzake de harmonisatie van de nationale 
beleidslijnen. 

Tot slot voorziet het voorstel in een groot aantal (16) gedelegeerde handelingen voor de 
Europese Commissie, waarvan verscheidene betrekking hebben op wezenlijke onderdelen van 
het wetgevingsvoorstel, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van het maximale teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalte. De verstrekking van "blanco mandaten" voor onbepaalde tijd met 
betrekking tot essentiële wetgevingsbepalingen is in strijd met artikel 290 VWEU.

Bijgevolg strookt het voorstel voor een richtlijn in zijn huidige vorm niet met het 
subsidiariteitsbeginsel, aangezien noch uit de toelichting noch uit het 
effectbeoordelingsverslag blijkt dat de nagestreefde doelstellingen doeltreffender kunnen 
worden verwezenlijkt op het niveau van de Europese Unie.


