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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 Zweedse Rijksdag inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag

Het voorstel van de Commissie 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), dat in verslag 
2012/13:SoU17 van de Commissie sociale zaken van het Zweedse parlement (Rijksdag) werd 
behandeld, is door de Rijksdag getoetst op zijn verenigbaarheid met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Het verbod op de distributie en verkoop van tabak voor oraal gebruik (snus) op de Europese 
interne markt in andere lidstaten dan in Zweden blijft in het herziene voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn gehandhaafd (artikel 15).

Het toepassingsbereik van de tabaksproductenrichtlijn moet die tabaksproducten omvatten die 
vrij op de Europese interne markt worden verhandeld. Tegen deze achtergrond is de Rijksdag 
van mening dat de regulering van tabak voor oraal gebruik moet worden overgelaten aan de 
lidstaten en dat de richtlijn daarom geen betrekking mag hebben op tabak voor oraal gebruik.

Om deze reden staat de Rijksdag op het standpunt dat de relevante onderdelen van het 
voorstel van de Commissie in hun huidige vorm niet in overeenstemming zijn met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Wat de overige delen van het voorstel betreft, is de Rijksdag van mening dat deze niet in strijd 
zijn met het subsidiariteitsbeginsel.
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Verslag van de Commissie sociale zaken van het Zweedse parlement 2012/13:SoU17

Toetsing van de subsidiariteit met betrekking tot het voorstel van de Commissie voor een 
herziene richtlijn tabaksproducten 

Samenvatting

In dit verslag toetst de Commissie sociale zaken het voorstel van de Commissie voor een 
richtlijn 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.). Het voorstel houdt een herziening in van de 
huidige tabaksproductenrichtlijn (2001/37/EG).

De commissie is van mening dat het toepassingsbereik van de tabaksproductenrichtlijn die 
tabaksproducten moet omvatten die vrij op de Europese interne markt worden verhandeld. De 
commissie stelt echter vast dat het verbod op de distributie en verkoop van tabak voor oraal 
gebruik (snus) in andere lidstaten dan Zweden nog altijd voorkomt in het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn. Tegen deze achtergrond is de commissie van mening dat de 
regulering van tabak voor oraal gebruik moet worden overgelaten aan de lidstaten en dat de 
richtlijn daarom geen betrekking mag hebben op tabak voor oraal gebruik.

De commissie staat op het standpunt dat de relevante onderdelen van het voorstel van de 
Commissie in hun huidige vorm niet in overeenstemming zijn met het subsidiariteitsbeginsel. 
De commissie stelt de Rijksdag derhalve voor om de voorzitters van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies toe te zenden overeenkomstig hoofdstuk 
10, § 6, van het reglement van de Rijksdag.

Wat de overige delen van het voorstel betreft, is de commissie van mening dat deze niet in 
strijd zijn met het subsidiariteitsbeginsel. De commissie stelt voor om het onderwerp slechts 
eenmaal te behandelen alvorens een besluit te nemen. 

Voorstel van de commissie voor een besluit van de Rijksdag

Toetsing van de subsidiariteit met betrekking tot het voorstel van de Commissie voor 
een herziene richtlijn tabaksproducten 

De Rijksdag besluit om de presidenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
het in bijlage 2 opgenomen gemotiveerde advies toe te sturen. De commissie stelt voor om het 
onderwerp slechts eenmaal te behandelen alvorens een besluit te nemen. 

Stockholm, 19 februari 2013 

Voor de Commissie sociale zaken 

Anders W Jonsson

De volgende leden namen deel aan de vaststelling van het besluit: 
Anders W Jonsson (Centrumpartij (C)), Lena Hallengren (Sociaal-Democratische Partij (S)), Saila Quicklund 
(Gematigde Partij (M)), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck 
(M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (Liberale Partij (FP)), Catharina Bråkenhielm (S), Gunnar 
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Sandberg (S), Agneta Luttropp (Groene Partij (MP)), Anders Andersson (Christen-democraten (KD)), Per 
Ramhorn (Zweedse Democraten (SD)), Eva Olofsson (Linkse Partij (V)), Metin Ataseven (M) en Solveig 
Zander (C).

Presentatie

Onderwerp en voorlopige procedure

De Rijksdag heeft de bevoegdheid om een gemotiveerd advies uit te brengen over het voorstel 
van de Commissie voor een richtlijn 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.).

De plenaire vergadering heeft het voorstel van de Commissie op 7 januari 2013 doorverwezen 
naar de Commissie sociale zaken. De termijn voor het toezenden van een gemotiveerd advies 
duurt tot 4 mei 2013.

Naar aanleiding van COM(2012)788 heeft de Zweedse regering de Rijksdag op 24 januari 
2013 een memorie van toelichting toegezonden.

Op 12 februari 2013 heeft staatssecretaris Ragnwi Marcelind de commissie informatie 
toegezonden over het standpunt van de regering inzake de tabaksproductenrichtlijn en over de 
stand van zaken met de werkzaamheden dienaangaande. 

Inhoud van het voorstel

Achtergrondinformatie

De huidige tabaksproductenrichtlijn van de EU (2001/37/EG) is in 2001 vastgesteld met het 
oog op de bestrijding van het tabaksgebruik. 

Op 19 december 2012 diende de Commissie een voorstel in voor een herziene 
tabaksproductenrichtlijn. Het algemene doel van de herziening is de werking van de interne 
markt te verbeteren. De Commissie is hierbij uitgegaan van de verwezenlijking van een hoog 
niveau van bescherming van de volksgezondheid. Met het voorstel moet worden gewaarborgd 
dat minder jongeren tabaksproducten gaan gebruiken en dat de consumentenbescherming 
wordt verbeterd. Zo moet consumenten juiste informatie worden verstrekt over de gevolgen 
van het gebruik van tabaksproducten voor de gezondheid.

Op een aantal gebieden (zoals het toegestane teergehalte in tabaksproducten) worden geen 
nieuwe regels voorgesteld. Op veel andere gebieden worden echter aanzienlijke wijzigingen 
van de bestaande bepalingen voorgesteld, zoals de smaakstoffen die aan tabaksproducten 
mogen worden toegevoegd. Daarnaast wordt voorgesteld om in het toepassingsbereik van de 
richtlijn gebieden op te nemen die niet onder de huidige richtlijn vallen, zoals voor roken 
bestemde kruidenproducten.

Bij de herziening van richtlijn 2001/37/EG ligt het accent op vijf gebieden: 1) rookloze 
tabaksproducten en uitbreiding van de productomschrijving (bv. nicotinehoudende producten 
en voor roken bestemde kruidenproducten), 2) verpakking en etikettering, 
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3) ingrediënten/additieven, 4) grensoverschrijdende verkoop op afstand, en 5) traceerbaarheid 
en veiligheidskenmerken.

Verkoop van tabak voor oraal gebruik (artikel 15)

In artikel 15 van het voorstel wordt bepaald dat de lidstaten het in de handel brengen van 
tabak voor oraal gebruik verbieden, onverminderd artikel 151 van de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden. Overeenkomstig deze akte is Zweden van dit verbod 
vrijgesteld.

De Commissie stelt dat het niet gerechtvaardigd wordt geacht over te gaan tot opheffing van 
het bestaande verbod, dat reeds in 1992 werd ingesteld en dat uit het oogpunt van de interne 
markt gerechtvaardigd was aangezien drie lidstaten tabak voor oraal gebruik reeds hadden 
verboden of een verbod ervan hadden aangekondigd wegens de schadelijke gevolgen en de 
verslavende werking van het product. Op dat moment was ook al een begin gemaakt met de 
distributie van tabak voor oraal gebruik op de markt van bepaalde lidstaten op zodanige wijze 
dat jongere mensen erdoor werden aangetrokken. Het schadelijke effect van tabak voor oraal 
gebruik is door het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG) van 
de Commissie en door andere studies bevestigd. Gezien de voortdurende ontwikkeling van 
tabak voor oraal gebruik, met name op significante wijze gearomatiseerde en in aantrekkelijke 
verpakkingen gepresenteerde tabak voor oraal gebruik op de Zweedse markt, is de Commissie 
van mening dat het risico bestaat dat nieuwe gebruikers, waaronder jongeren, deze producten 
(en ook andere tabaksproducten) gaan gebruiken.

Het bestaande verbod werd door het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2004 evenredig 
geacht wegens de schadelijke gevolgen, de onzekerheid inzake het risico van tabak voor oraal 
gebruik als vervangmiddel voor sigaretten, de verslavende en toxische eigenschappen van 
nicotine, het risicopotentieel van tabak voor oraal gebruik voor jongeren, en het feit dat het 
gaat om een nieuw soort product. [Zaak C-434/02, Arnold André GmbH & Co. KG tegen 
Landrat des Kreises Herford, 2004, Jurispr. blz. I-11825.] De Commissie is van mening dat 
deze redenering vandaag nog steeds geldig is.

Voorlopig standpunt van de regering

In haar memorie van toelichting 2012/13:FPM51 verwelkomt de regering het feit dat de 
Commissie, zoals beloofd, haar voorstel voor een herziene tabaksproductenrichtlijn nog voor 
het einde van 2012 heeft ingediend. De regering is van mening dat een herziening van de 
richtlijn kan bijdragen aan een betere consumentenbescherming en kan leiden tot meer 
duidelijkheid over de productontwikkeling; tevens moet een verduidelijking van de 
regelgeving worden bereikt, aangezien in het voorstel de verantwoordelijkheden voor de 
sector nauwkeuriger zijn omschreven en de toezichthoudende rol van de autoriteiten beter 
wordt afgebakend. 

De regering streeft naar een uniforme en verantwoorde regelgeving die geldt voor alle 
tabaksproducten. Een uniforme en verantwoorde regelgeving voor tabaksproducten houdt 
enerzijds in dat strengere regels moeten kunnen worden vastgesteld gericht op een betere 
bescherming van de volksgezondheid en een betere consumentenbescherming, en anderzijds 
dat er geen afzonderlijke regels nodig zijn om een specifiek tabaksproduct te verbieden. De 
regering is met name ingenomen met het feit dat het voorstel tot doel heeft het tabaksgebruik 
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onder jongeren te beperken en te waarborgen dat consumenten juiste informatie wordt 
verstrekt over de gevolgen van het gebruik van tabaksproducten voor de gezondheid. De 
regering is ook verheugd te kunnen vaststellen dat de Commissie voorstelt om 
gezondheidswaarschuwingen in de vorm van afbeeldingen verplicht te stellen op sommige 
tabaksproducten. Over het geheel genomen is de regering van mening dat veel van de 
voorstellen zullen bijdragen aan een vermindering van de schade die wordt veroorzaakt door 
tabak, alsmede aan een betere consumentenbescherming voor de burgers in de EU.

De regering is echter wel van mening dat bepaalde delen van het voorstel nog kunnen worden 
verduidelijkt, bijvoorbeeld de regels die gelden voor ingrediënten en additieven.

De regering betreurt dat de Commissie opnieuw afzonderlijke regels voorstelt voor bepaalde 
tabaksproducten, waaronder een voortzetting van het verbod op de distributie en verkoop op 
de Europese interne markt van tabak voor oraal gebruik (snus) in andere lidstaten dan 
Zweden. De regering had liever gezien dat het voorstel van de Commissie een uniforme en 
verantwoorde regelgeving zou formuleren die geldt voor alle tabaksproducten. Met uniforme 
regels zou het mogelijk zijn om alle tabaksproducten te beoordelen aan de hand van dezelfde 
criteria, en de regering is van mening dat hiernaar moet worden gestreefd. De regering wijst 
erop dat Zweden uit hoofde van het Toetredingsverdrag (Akte van toetreding) een permanente 
(niet tijdelijke) vrijstelling is toegekend, op grond waarvan het gebruik van tabak voor oraal 
gebruik in Zweden is toegestaan.

In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat de regering het voorstel van de 
Commissie nauwgezet zal bestuderen, onder meer wat betreft de nieuwe regels voor 
additieven in tabaksproducten, het verbod op de distributie en verkoop van tabak voor oraal 
gebruik op de Europese interne markt in andere lidstaten dan Zweden, alsmede de nieuwe 
regels inzake waarschuwende tekst en afbeeldingen.

Toetsing door de Commissie sociale zaken

Inleiding

Het subsidiariteitsbeginsel is vastgelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie. Krachtens dit artikel treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar exclusieve 
bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen 
optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de 
omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden 
bereikt.

Krachtens het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid bij het Verdrag van Lissabon zenden de Commissie, het Europees Parlement en 
de Raad hun ontwerpen van wetgevingshandelingen toe aan de nationale parlementen, om hen 
de mogelijkheid te bieden een advies in te dienen over de overeenstemming van het voorstel 
met het subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig hoofdstuk 10, § 6 van zijn reglement moet de 
Rijksdag toetsen of de wetgevingshandeling met dat beginsel strookt. 

Indien het nationale parlement van mening is dat het ontwerp niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel, kan het de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie een gemotiveerd advies toezenden. Het advies moet binnen acht weken vanaf de 
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datum waarop het ontwerp in de officiële talen van de EU beschikbaar was worden 
toegezonden. Indien ten minste vijf leden van de commissie hierom verzoeken zal de 
commissie tevens een verslag aan de plenaire vergadering toezenden.

Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel op dit onderwerp 

Beoordeling door de Commissie

De Commissie is van mening dat sommige van de in dit voorstel opgenomen gebieden reeds 
zijn geharmoniseerd, maar moeten worden geactualiseerd in het licht van wetenschappelijke, 
internationale en marktontwikkelingen. Op andere relevante gebieden worden in de lidstaten 
verschillende wetgevingsbenaderingen gevolgd, die hebben geleid tot belemmeringen voor de 
werking van de interne markt. Wat bijvoorbeeld etikettering en ingrediënten betreft, hebben 
de heterogene situaties in de lidstaten geleid tot een situatie waarin de industrie verschillende 
productlijnen voor verschillende markten moet produceren. Alleen door een geharmoniseerde 
aanpak op EU-niveau op dergelijke gebieden kunnen belemmeringen voor het 
grensoverschrijdende handelsverkeer worden verwijderd en kan versnippering worden 
vermeden, terwijl een vergelijkbaar hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid 
wordt gewaarborgd. Ten slotte is de Commissie van mening dat het voor een lidstaat zeer 
moeilijk is om op sommige gebieden unilateraal op te treden wegens de moeilijkheden om 
dergelijke maatregelen te doen naleven als in andere lidstaten andere voorschriften gelden. 
Een wettelijk bindende en in de gehele EU geldende maatregel biedt dan ook duidelijke 
voordelen. Hetzelfde geldt voor het Europese volg- en traceersysteem, wanneer 
tabaksproducten regelmatig over de grenzen heen worden verhandeld. Naar de mening van de 
Commissie draagt dit voorstel ook bij tot een grotere consistentie, zowel tussen als binnen de 
lidstaten, en tot een hoger niveau van rechtszekerheid, bijvoorbeeld op het gebied van 
nicotinehoudende producten, waarvoor de huidige rechtssituatie complex en onduidelijk is, 
waardoor het gelijke speelveld wordt ondermijnd. De Commissie stelt dat de doelstellingen 
niet voldoende kunnen worden verwezenlijkt door de lidstaten zelf, maar het best kunnen 
worden gerealiseerd op EU-niveau.

Krachtens het evenredigheidsbeginsel mogen de inhoud en de vorm van het optreden van de 
Unie niet verdergaan dan wat nodig is om de doelstellingen van het Verdrag te 
verwezenlijken (artikel 5, lid 4, VEU). De Commissie staat op het standpunt dat het voorstel 
strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Beoordeling door de regering

De regering deelt het standpunt van de Commissie en is van mening dat het voorstel strookt 
met zowel het subsidiariteits- als het evenredigheidsbeginsel.

Standpunt van de Commissie sociale zaken

De Commissie sociale zaken verwelkomt de indiening door de Commissie van een herziene 
tabaksproductenrichtlijn. Het voorstel kan op veel punten bijdragen aan het verminderen van 
de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik en kan de consumentenbescherming voor EU-
burgers versterken. Het is een goede zaak dat het voorstel tot doel heeft ervoor te zorgen dat 
minder jongeren tabak gaan gebruiken. 
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De commissie is van mening dat het toepassingsbereik van de tabaksproductenrichtlijn die 
tabaksproducten moet omvatten die vrij op de Europese interne markt worden verhandeld. De 
commissie stelt echter vast dat het verbod op de distributie en verkoop van tabak voor oraal 
gebruik in andere lidstaten dan Zweden nog altijd voorkomt in het voorstel van de Commissie 
voor een richtlijn. Tegen deze achtergrond is de commissie van mening dat de regulering van 
tabak voor oraal gebruik moet worden overgelaten aan de lidstaten en dat de richtlijn daarom 
geen betrekking mag hebben op tabak voor oraal gebruik.

De commissie is van mening dat de relevante onderdelen van het voorstel van de Commissie 
in hun huidige vorm niet in overeenstemming zijn met het subsidiariteitsbeginsel. De 
commissie stelt de Rijksdag derhalve voor om de voorzitters van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie een gemotiveerd advies toe te zenden overeenkomstig hoofdstuk 10, § 
6, van het reglement van de Rijksdag.

Wat de overige delen van het voorstel betreft, is de commissie van mening dat deze niet in 
strijd zijn met het subsidiariteitsbeginsel.

De commissie stelt voor om het onderwerp slechts eenmaal te behandelen alvorens een besluit 
te nemen. 
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Bijlage 1

Samenvatting van de beoordeelde documenten

Voorstel van de Commissie 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)

Bijlage 2

Gemotiveerd advies van het parlement (Riksdag) van het Koninkrijk Zweden

Het voorstel van de Commissie 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), dat in verslag 
2012/13:SoU17 van de Commissie sociale zaken werd behandeld, is door de Rijksdag getoetst 
op zijn verenigbaarheid met het subsidiariteitsbeginsel.

Het verbod op de distributie en verkoop van tabak voor oraal gebruik (snus) op de Europese 
interne markt in andere lidstaten dan in Zweden blijft in het herziene voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn gehandhaafd (artikel 15).

Het toepassingsbereik van de tabaksproductenrichtlijn moet die tabaksproducten omvatten die 
vrij op de Europese interne markt worden verhandeld. Tegen deze achtergrond is de Rijksdag 
van mening dat de regulering van tabak voor oraal gebruik moet worden overgelaten aan de 
lidstaten en dat de richtlijn daarom geen betrekking mag hebben op tabak voor oraal gebruik.

Om deze reden staat de Rijksdag op het standpunt dat de relevante onderdelen van het 
voorstel van de Commissie in hun huidige vorm niet in overeenstemming zijn met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Wat de overige delen van het voorstel betreft, is de Rijksdag van mening dat deze niet in strijd 
zijn met het subsidiariteitsbeginsel.


