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Betreft: Gemotiveerd advies van de Italiaanse 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 Italiaanse Kamer van 
Afgevaardigden inzake bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

KAMER VAN AFGEVAARDIGDEN

Betreft: 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.)

DOCUMENT AANGENOMEN DOOR DE 14e COMMISSIE

De 14e Commissie beleid van de Europese Unie,

na behandeling van het voorstel voor een richtlijn inzake de productie, de presentatie en de 
verkoop van tabaks- en aanverwante producten (COM(2012)788 def.) uit het oogpunt van de 
naleving van het subsidiariteitsbeginsel;

vastgesteld hebbend dat het voorstel voor een richtlijn als doel heeft, door middel van een 
wijziging van Richtlijn 2001/37/EG betreffende tabaksproducten en in het licht van de 
wetenschappelijke en internationale ontwikkelingen en de ontwikkelingen van de markt, te 
streven naar een hoger niveau van bescherming van de volksgezondheid door de risico's van 
tabaksgebruik te verminderen, hoofdzakelijk onder jongeren;

constaterend echter dat de voorgestelde regeling op sommige punten indruist tegen het 
subsidiariteitsbeginsel;

overwegende in het bijzonder dat:

a) de beoordeling van de deugdelijkheid van de rechtsgrond van ontwerpwetgeving van 
de Europese Unie een voorwaarde is voor het mechanisme voor de controle op het 
subsidiariteitsbeginsel door de nationale parlementen in de zin van protocol nr. 2 gehecht aan 
het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. Derhalve moet ervan uit worden gegaan dat de nationale parlementen 
gemotiveerde adviezen kunnen aannemen in de zin van artikel 6 van bovengenoemd protocol 
wanneer zij constateren dat een beroep is gedaan op een onjuiste of ongeschikte 
rechtsgrondslag gezien de inhoud en de doelstellingen van een Europees ontwerp van 
wetgevingshandeling.

b) de rechtsgrondslag van het voorstel voor een richtlijn gelegen is in artikel 114 van het 
VWEU betreffende onderlinge aanpassing van de nationale wetgevingen inzake de invoering 
en de werking van de interne markt;

b) het Hof van Justitie zich al heeft kunnen uitspreken over de ontvankelijkheid van beroep 
betreffende deze bepaling (ex art. 95 VEU) met het oog op de goedkeuring van 
harmonisatiemaatregelen inzake reclame voor tabaksproducten (zie de arresten van 10 
december 2002, British American Tobacco (Investment*) e, Imperial Tobacco, zaak C 
491/01, jur. blz. 1- 11453, punt 60, en 12 juli 2005, Voedingssupplementen, gevoegde zaken 
C-154/04 en C-155/04, punt 28);
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c) het Hof heeft vastgesteld dat artikel 114, in combinatie met artikel 168 VWEU, het 
nemen van maatregelen die gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid toestaat op 
voorwaarde dat deze voornamelijk en daadwerkelijk tot doel hebben belemmeringen van het 
vrij verkeer van goederen of feitelijke verstoringen van de mededinging uit de weg te ruimen. 
Het beroep op artikel 114 zou echter niet gerechtvaardigd zijn wanneer de te nemen maatregel 
als voornaamste en daadwerkelijke doel de volksgezondheid is en "slechts een bijkomstig 
gevolg van de harmonisatie van de regels betreffende de interne markt is";

d) het onderhavige voorstel voor een richtlijn niet geheel beantwoordt aan de 
voorwaarden die het Hof heeft vastgesteld voor een beroep op artikel 114 aangezien talrijke 
erin vervatte bepalingen niet geschikt zijn voor het wegnemen van factoren die het vrij 
verkeer van tabaksproducten of de vrije mededinging belemmeren;

e) het voorstel in het bijzonder, doordat het de lidstaten ertoe aanmoedigt op bepaalde 
gebieden autonoom op te treden (meten van emissies van nicotine, teer en koolmonoxide; 
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 verpakkingsvoorschriften) de deur openstelt 
voor aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten en belemmering van het vrij verkeer van 
goederen;

f) de bepalingen van het voorstel 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, 
uitdrukkelijk door de Europese Commissie worden gerechtvaardigd 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 verbod op 
deze producten heeft dus niet op het oog verstoringen van de interne markt of de mededinging 
uit te sluiten, maar alleen te zorgen voor een hoger niveau van gezondheid, in tegenstelling tot 
de uitspraak van het Hof van justitie;

brengt een

GEMOTIVEERD ADVIES

uit, in de zin van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


