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Betreft: Gemotiveerd advies van het Deense parlement inzake het voorstel voor een 
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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 het Deense parlement inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies van het Deense parlement inzake het voorstel van de Commissie voor 
herziening van de tabaksproductenrichtlijn - COM(2012)0788.

Geachte Voorzitter,

De Commissie heeft op 19 december 2012 een voorstel ingediend 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). Het voorstel voorziet in 
een omvangrijke herziening van de bestaande EU-wetgeving op dit gebied en bevat nieuwe en 
aangescherpte voorschriften inzake tabaksproducten.

De Commissie gezondheid en preventie van het Deense parlement heeft het voorstel
bestudeerd en behandeld op haar vergaderingen van 29 januari, 19 februari en 26 februari, en 
heeft op 7 februari een technische beoordeling uitgevoerd.

Op basis daarvan en gezien het feit dat de behandeling van het voorstel voor een richtlijn zich 
nog in een eerste stadium bevindt, heeft de Commissie gezondheid en preventie op 27 februari 
de volgende opmerkingen geformuleerd, die door de Commissie Europese aangelegenheden 
van het Deense parlement tijdens haar vergadering op 1 maart 2013 zijn overgenomen:

Gemotiveerd advies

Een meerderheid van de commissie, bestaande uit leden van de fracties V, DF, EL, LA en K, 
is in beginsel van oordeel dat ook in de toekomst op EU-niveau moet worden voorzien in een 
rechtskader voor de regulering van de interne markt voor tabaksproducten, waarbij het 
subsidiariteitsbeginsel moet worden geëerbiedigd. Het feit dat in het voorstel op ruime schaal 
gebruik wordt gemaakt van gedelegeerde handelingen (16 keer) zorgt er echter voor dat het in 
de praktijk erg moeilijk is de subsidiariteit ten volle te toetsen en de reikwijdte van de richtlijn 
te beoordelen. Bovendien is het op grond van het veelvuldige gebruik van gedelegeerde 
handelingen voor de nationale parlementen zeer gecompliceerd om te voldoen aan de 
krachtens het verdrag op hen rustende verplichting om toe te zien op de eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel. Deze fracties verzoeken de Commissie dan ook het aantal 
gedelegeerde handelingen, zowel in de tabaksrichtlijn als in het algemeen, te beperken.

Een minderheid in de commissie, bestaande uit leden van de fracties S, RV en SF, is van 
oordeel dat op EU-niveau moet worden voorzien in een rechtskader voor de regulering van de 
interne markt voor tabaksproducten. Deze fracties zijn daarom van mening dat het voorstel in 
overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Op grond daarvan stellen zij zich op het 
standpunt dat het niet nodig is dat het Deense parlement een gemotiveerd advies doet 
toekomen aan de Commissie.

Daarnaast heeft de Commissie gezondheid en preventie van het Deense parlement met 
betrekking tot de inhoud van het voorstel de volgende opmerkingen geformuleerd, die door de 
Commissie Europese aangelegenheden tijdens haar vergadering op 1 maart 2013 zijn 
overgenomen:
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Algemene opmerkingen

Een meerderheid van de commissie, bestaande uit leden van de fracties V, S, DF, RV, SF, LA 
en K, is van mening dat bij herziening van de huidige tabaksproductenrichtlijn een juist 
evenwicht gevonden moet worden tussen enerzijds internemarktdoelstellingen en anderzijds 
het belang van het reguleren van tabaksproducten voor de volksgezondheid. Deze fracties zijn 
het er in dit kader over eens dat het nodig is de verkoop, productie en presentatie van 
tabaksproducten aan regels te onderwerpen, rekening houdend met het feit dat burgers, en met 
name kinderen en jongeren, ontmoedigd moeten worden om tabaksproducten te gaan 
gebruiken en om alle burgers de mogelijkheid te bieden ten aanzien van deze producten 
weldoordachte keuzes te maken.

Een minderheid in de commissie, bestaande uit leden van S, RV en SV, is verder van mening 
dat er over het geheel genomen sprake is van een goed en constructief Commissievoorstel, dat 
kan bijdragen aan verbetering van de werking van de interne markt en dat tegelijkertijd een 
hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid kan waarborgen.

Een minderheid in de commissie, bestaande uit leden van EL, is van mening dat het voorstel 
van de Commissie in zijn geheel genomen goed is en kan bijdragen aan de volksgezondheid 
en zal zorgen voor meer transparantie voor gebruikers. De partij Enhedslisten (EL) is het met 
de meerderheid in de commissie eens dat het nodig is de verkoop, productie en presentatie 
van tabaksproducten aan regels te onderwerpen, rekening houdend met het feit dat burgers, en 
met name kinderen en jongeren, ontmoedigd moeten worden om tabaksproducten te gaan 
gebruiken en om alle burgers de mogelijkheid te bieden ten aanzien van deze producten 
weldoordachte keuzes te maken.

Gedelegeerde handelingen

De commissie stelt vast dat het Commissievoorstel de Commissie op zeer ruime schaal de 
bevoegdheid verleent om gedelegeerde handelingen vast te stellen. Zij constateert dat het 
voorstel deze bevoegdheid op maar liefst 16 gebieden creëert.

Volgens een meerderheid in de commissie, bestaande uit leden van V, DF, EL, LA en K, 
maakt het veelvuldige gebruik van gedelegeerde handelingen het voor de nationale 
parlementen bijzonder moeilijk om te voldoen aan de krachtens het verdrag op hen rustende 
verplichting om toe te zien op de eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel. Deze fracties 
kunnen de toepassing van dit instrument op zo grote schaal derhalve niet steunen en 
verzoeken de Commissie het aantal gedelegeerde handelingen, zowel in de 
tabaksproductenrichtlijn als in het algemeen, te beperken.

Een minderheid van de commissie (de fracties S, RV en SF) vindt dat het op grond van het 
veelvuldige gebruik van gedelegeerde handelingen in het voorstel van de Commissie moeilijk 
is om de gevolgen van de richtlijn naar behoren te beoordelen. Deze fracties dringen derhalve 
aan op een zorgvuldige beoordeling van de concrete gedelegeerde bevoegdheden, teneinde de 
mogelijkheden van de Commissie om in een later stadium de bepalingen van de richtlijn aan 
te passen zorgvuldig af te bakenen.

Verbod op tabak voor oraal gebruik
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Een meerderheid in de commissie, bestaande uit V, DF, EL, LA en K, is van oordeel dat de 
huidige tabaksproductenrichtlijn uit 2001 geen verbod op de verkoop van tabak voor oraal 
gebruik in Denemarken inhoudt. Deze fracties stellen zich op het standpunt dat verkoop van 
tabak voor oraal gebruik op grond van de thans geldende richtlijn is toegestaan en merken op 
dat het hierbij gaat om een traditioneel product. In dit licht zou de voorgestelde wijziging een 
verandering betekenen ten opzichte van de uitlegging die momenteel door Denemarken aan 
de tabaksproductenrichtlijn wordt gegeven.

Deze fracties zijn tegen een verbod op het in de handel brengen van tabak voor oraal gebruik, 
ongeacht de wijze waarop dat is verpakt. Daarnaast merken zij op dat tabak voor oraal 
gebruik minder schadelijk is voor de gezondheid dan het roken van sigaretten en bovendien 
geen gevaar voor anderen oplevert (passief roken).

Er zij in dit verband verwezen naar het gemotiveerd advies van het Zweedse parlement inzake 
deze kwestie.

Regulering van niet-tabaksproducten

Een meerderheid, bestaande uit leden van V, DF, EL, LA en K, vindt dat de richtlijn alleen 
van toepassing dient te zijn op producten die tabak bevatten en dat andere nicotinehoudende 
producten niet in het kader van de tabaksproductenrichtlijn gereguleerd dienen te worden.

Meetmethoden en informatieverstrekking over ingrediënten en emissies

De commissie is voorstander van een gemeenschappelijk Europees kennisgevingssysteem in 
het kader waarvan de tabaksindustrie het gebruik van additieven e.d. direct aan de Commissie 
rapporteert.

Een minderheid in de commissie, bestaande uit leden van V, DF, LA en K, maakt zich 
evenwel zorgen over het feit dat de lidstaten de Commissie slechts in kennis hoeven te stellen 
van de meetmethoden die zij hanteren voor andere dan teer-, nicotine- en koolmonoxide-
emissies en voor andere tabaksproducten dan sigaretten. Deze fracties vrezen dat dit ertoe zal 
leiden dat er in de 27 lidstaten aan meetmethoden uiteenlopende eisen zullen worden gesteld, 
hetgeen niet bevorderlijk is voor de goede werking van de interne markt.

Zij zijn derhalve van oordeel dat de meetmethoden voor en de informatieverstrekking over 
ingrediënten en emissies geharmoniseerd moeten worden en door de Commissie moeten 
worden vastgelegd, en niet moeten worden overgelaten aan de afzonderlijke lidstaten.

Bepalingen inzake additieven

Een meerderheid, bestaande uit leden van de fracties S, RV, SF en EL, is van mening dat het 
verstandig is additieven te verbieden die de indruk wekken dat tabaksproducten gezond zijn, 
die het product een bepaald aroma geven waardoor het gemakkelijker wordt om te beginnen 
met roken of die aantrekkelijk zijn voor kinderen.

Een minderheid, bestaande uit leden van V, DF, LA en K, is voorstander van invoering van 
strengere Europese regelgeving inzake het gebruik van additieven in sigaretten, zoals een 
verbod op tabaksproducten die kenmerken hebben van snoep, omdat die benut kunnen worden 
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om nieuwe, vaak jonge rokers aan te trekken. Deze fracties steunen derhalve een verbod op 
sigaretten waaraan grote hoeveelheden zoetstoffen of aroma's zoals vruchtensmaak zijn 
toegevoegd. Zij zijn echter geen voorstander van een verbod op zogeheten "kenmerkende 
aroma's" voor zover dit ook een verbod op gewone mentholsigaretten omvat.

Deze minderheid uit verder haar zorg over de formulering van artikel 12, leden 1 en 2, van het 
voorstel en is van oordeel dat deze bepalingen verduidelijkt moeten worden, zodat er geen 
belemmeringen voor de interne markt ontstaan omdat de bepalingen door de lidstaten 
verschillend worden uitgelegd.

De minderheid is het ermee eens dat sigaretten, cigarillo's en pijptabak van het verbod op 
tabaksproducten met een kenmerkend aroma en het verbod het gebruik van geur- en 
smaakstoffen in filters, papier enz. worden vrijgesteld. Deze fracties zijn het er echter niet 
mee eens dat de Commissie ook hier de bevoegdheid wordt toegekend om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de vrijstelling in te trekken.

Etikettering en verpakking

De commissie is van oordeel dat waarschuwende afbeeldingen een doeltreffend instrument 
zijn om de burgers voor te lichten en is het er derhalve mee eens dat gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen, bestaande uit een tekst en een afbeelding, in de EU verplicht 
worden gesteld.

Een minderheid, bestaande uit leden van V, DF, LA en K, is van mening dat de geldende 
voorschriften, te weten het verplicht aanbrengen van waarschuwende teksten ter grootte van 
niet minder dan 30% (voorzijde) en 40% (achterzijde), reeds waarborgen dat consumenten op 
een zichtbare en opvallende manier worden voorgelicht en verwacht derhalve dat 
aanscherping van de voorschriften niet veel voordelen zal opleveren. De minderheid is 
ertegen dat de mogelijkheid wordt gecreëerd om voorschriften in te voeren inzake generieke 
verpakkingen (neutrale verpakkingen) vanwege mogelijke juridische consequenties op het 
gebied van het merkenrecht en het intellectuele-eigendomsrecht.

Een minderheid is het niet eens met de bepaling dat verpakkingseenheden sigaretten ten 
minsten 20 sigaretten moeten bevatten en dat shagtabak verkocht moet worden in een buidel 
met ten minste 40 gram tabak en dat shag in blik voortaan verboden is. De fracties voeren aan 
dat het geen zaak van de interne markt is of sigaretten dun zijn en of de verpakking al dan niet 
hoekig van vorm is.

Verder is men van oordeel dat het mogelijk moet blijven op andere producten dan 
fabrieksmatig vervaardigde sigaretten een waarschuwende tekst aan te brengen door middel 
van een niet te verwijderen sticker.

Verkoop op afstand en traceerbaarheid

Een meerderheid, bestaande uit leden van S, RV, SF en EL, steunt de bepalingen in het 
voorstel ter verbetering van het toezicht op de verkoop van tabaksproducten op afstand en de 
bepalingen inzake traceerbaarheid en veiligheidskenmerken. 

Hoogachtend,
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Eva Kjer Hansen
Voorzitter van de Commissie Europese aangelegenheden


