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

GEMOTIVEERD ADVIES 

tot vaststelling van de onverenigbaarheid met het subsidiariteitsbeginsel 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)0788

Gezien het Verdrag van Lissabon, en met name de artikelen 5 en 12 VEU, alsmede de aan het 
Verdrag gehechte protocollen nr. 1 en 2,

Gezien de Roemeense grondwet, en met name artikel 148,

Gezien besluit nr. 11/2011 van de Kamer van Afgevaardigden,

Gezien het ontwerp van gemotiveerd advies zoals op 20 februari 2013 goedgekeurd door de 
Commissie voor Europese zaken van de Kamer, 

Gezien het standpunt van de regering, zoals uiteengezet bij regeringsnota van 18 februari 
2013,

Gezien de goedkeuring d.d. 26 februari 2013 van het presidium van de Kamer,

heeft de Kamer van Afgevaardigden, overeenkomstig artikel 40 van haar besluit nr. 11/2011 
van 27 april 2011, het onderstaande gemotiveerd advies vastgesteld:

(1) overwegende dat de bepalingen van de voorgestelde richtlijn inderdaad van 
waarde zijn voor de verwezenlijking van het algemene doel van de EU het 
welzijn van haar volkeren te bevorderen (artikel 3 VEU), en voor de uitvoering 
van de Europa 2020-strategie, aangezien ze een positief effect op de 
productiviteit en het concurrentievermogen zullen hebben als mensen langer 
gezond en actief worden gehouden en worden geholpen om vermijdbare ziekten 
en vroegtijdig overlijden te voorkomen; 

(2) overwegende dat de regeling het lofwaardige doel heeft vooral jongeren en 
vrouwen, die kwetsbaar zijn bij tabaksgebruik, te beschermen en in de gehele 
Unie een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te 
verzekeren; 

(3) overwegende dat volgens gegevens van de Europese Commissie het percentage 
rokers onder de Europese burgers en met name onder jongeren, nog steeds hoog 
is: 28%;

(4) overwegende dat het zaak is de aandacht te vestigen op bepaalde praktijken die 
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als misleidende reclame kunnen worden aangeduid;

geeft de Kamer van Afgevaardigden niettemin uiting aan haar ernstige bedenkingen 
met betrekking tot het volgende:

1. de verlening van de bevoegdheid aan de Commissie om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen in zestien gevallen, aangezien deze inhoudelijk verder zullen gaan dan 
het verklaarde doel van de richtlijn, zodat het regelgevingsrecht op het niveau van de 
lidstaten de jure wordt ingeperkt, terwijl dat niveau dichter bij de burger gelegen is; 

2. de redenering dat de voorgestelde aanvullende maatregelen tot een vermindering van 
het tabakgebruik zou leiden, terwijl de flexibiliteit van de consumptie onvoldoende 
onderzocht is: een roker van sigaretten die met de nieuwe richtlijn verboden zouden 
worden, zoals gearomatiseerde sigaretten en "slim-sigaretten", zou kunnen 
overstappen op andere tabaksproducten die soms wel schadelijker zijn; bovendien kan 
elke lidstaat de registratie van een merk verbieden als het misleidend is, hetgeen als 
voldoende garantie kan worden beschouwd; 

3. de beperkte acceptatie van nieuwe restricties bij de Europese burgers, zoals uit de 
openbare raadplegingen blijkt; 

4. de onderbrenging van slim-sigaretten in de categorie producten waarvoor misleidende 
reclame wordt gemaakt, terwijl die hoe dan ook als zodanig worden aangeduid; de 
eventuele afwijkende gevolgen voor vrouwen, die wel worden erkend, moeten 
bestreden worden met inachtneming van de rookgewoonten in de verschillende 
lidstaten, en ingrijpen van de Unie kan alleen maar ten koste gaan van de effectiviteit 
van maatregelen op nationaal niveau; ook de effectstudies waartoe de Commissie 
opdracht heeft gegeven wijzen erop dat de attractiviteit van producten cultureel 
bepaald is;

5. het verplicht stellen van de kubusvorm voor sigarettenpakjes is niet zozeer een 
maatregel tegen misleidende reclame als wel een standaardiseringsmaatregel met het 
oog op eenvoudiger fabricage en zou daarom beter aan de fabrikanten overgelaten 
kunnen worden; 

6. artikel 16 houdt een registratieverplichting in voor detaillisten die op afstand 
verkopen, die zowel geldt in de lidstaat waar ze gevestigd zijn als in de lidstaat waar 
zich hun potentiële consumenten bevinden, hetgeen ten koste van de vrije 
mededinging gaat; deze verplichting is onnodig streng vergeleken bij het beoogde 
doel;

7. elke lidstaat kan bovendien specifieke registratieverplichtingen invoeren, al 
naargelang de aard en omvang van de productcategorie, consumptiegewoonten en 
regionale verdeling daarvan in de desbetreffende lidstaat;

8. door de aanwezigheid van maar liefst veertig additieven in een tabaksproduct is het 
praktisch onmogelijk om het synergetisch effect op de gezondheid vast te stellen; als 
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een bepaalde combinatie van additieven en verwerkte tabak de gezondheid zou kunnen 
schaden, ligt hier een taak voor de nationale overheid, aangezien die alleen de 
prioriteit van de research kan bepalen aan de hand van de specifieke 
consumptiestructuur in de betrokken lidstaat, ofwel moet een en ander in de toekomst 
door research op Unieniveau worden vastgesteld; 

9. de voorgestelde kennisgevingsverplichting (artikel 17) is van procedurele en 
administratieve aard en er zijn geen aanwijzingen dat dit op onderscheiden wijze 
geregeld kan worden, via maatregelen op nationaal niveau; de richtlijn moet zich 
beperken tot de invoering van een kennisgevingsdoel; de aanpak van de diverse 
lidstaten mag niet door de richtlijn opzij worden gezet;

10. volgens het Roemeense merkenrecht (Wet nr. 84/1998 betreffende merken en 
geografische aanduidingen) heeft de houder van een merk het exclusieve recht op het 
gebruik van het beschermde recht; in het Verdrag van Parijs tot bescherming van de 
industriële eigendom, waarbij Roemenië partij is, is dat recht verankerd; ook de 
Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bijlage 1c bij 
de Overeenkomst van Marrakesh van 15 april 1994 tot oprichting van de 
Wereldhandelsorganisatie, omvat hetzelfde beginsel; dientengevolge zouden 
Roemenië en wellicht ook andere staten moeten verklaren waarom dit recht wordt 
ingeperkt; dergelijke verklaringen zijn in de documentatie bij de richtlijn niet te 
vinden. 

Om de onder 1 tot en met 10 genoemde redenen heeft de Kamer van Afgevaardigden besloten 
een gemotiveerd advies uit te brengen, inhoudende dat het voorstel voor een richtlijn niet 
strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Dit gemotiveerd advies is gericht tot de Roemeense regering, de voorzitter van het Europees 
Parlement, de voorzitter van de Raad en de voorzitter van de Europese Commissie.

DE VOORZITTER,

Valeriu Ștefan Zgonea


