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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 Portugese parlement inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

HET PORTUGESE PARLEMENT

RESOLUTIE VAN HET PORTUGESE PARLEMENT

Hecht zijn goedkeuring aan het gemotiveerd advies over de niet-naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel in 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

In het kader daarvan wenst het Portugese parlement overeenkomstig artikel 166, lid 5, van de 
Portugese Grondwet en artikel 3, lid 3, van Wet nr. 43/2006 van 25 augustus, gewijzigd door 
Wet nr. 21/2012 van 17 mei, het hierna volgend gemotiveerd advies over de schending van 
het subsidiariteitsbeginsel in 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] aan de Voorzitters van het Europees Parlement, de 
Raad en de Europese Commissie te doen toekomen:

Het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad druist in tegen het 
subsidiariteitsbeginsel omdat de doelstelling ervan niet op een doelmatiger manier kan 
worden bereikt door deze maatregel van de Unie.

Goedgekeurd op 1 maart 2013

DE VOORZITTER VAN HET PORTUGESE PARLEMENT 
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ADVIES COM(2012)788

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

Deel I - Inleidende nota

Overeenkomstig artikel 7 van Wet nr. 43/2006 van 25 augustus, gewijzigd door Wet nr. 
21/2012 van 17 mei, betreffende toezicht, beoordeling en besluitvorming door het Portugese 
parlement in het kader van de totstandkoming van de Europese Unie, en overeenkomstig de 
methodologie voor de behandeling van de Europese initiatieven, als goedgekeurd op 20 
januari 2010, heeft de Commissie Europese aangelegenheden 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] 
ontvangen.

Het voorstel werd op grond van het beleidsgebied doorverwezen aan de Commissie 
economische zaken en openbare werken en de Commissie volksgezondheid, die het voorstel 
hebben behandeld en de verslagen die bij dit advies zijn gevoegd en er integrerend deel van 
uitmaken hebben goedgekeurd.

Aangezien het onderwerp van bijzonder belang is voor de autonome regio's werd het dossier 
ook voorgelegd aan de wetgevende vergaderingen van de autonome regio's van de Azoren en 
Madeira, die hun goedkeuring hebben gehecht aan de adviezen die bij het onderhavige advies 
zijn gevoegd en er integrerend deel van uitmaken.

DEEL II - OVERWEGINGEN

1. In het algemeen

Het voorstel in kwestie beoogt de herziening en actualisering van Richtlijn 2001/37/EG van 
het Europees Parlement 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, met als doel de werking van de interne markt 
te optimaliseren.

De algemene doelstelling van de herziening is het verbeteren van de werking van de interne 
markt, door de reeds geharmoniseerde gebieden te actualiseren, er nieuwe, nog niet door de 
bestaande richtlijn bestreken gebieden in op te nemen en ervoor te zorgen dat de wetgeving 
nageleefd wordt.

Uit het oogpunt van de volksgezondheid en overeenkomstig artikel 114 van het Verdrag 
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betreffende werking van de Europese Unie mogen de beleidsopties van de Europese Unie 
geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de burgers.

Tabak staat centraal in het Europese gezondheidsbeleid: roken kost naar schatting 700 000 
mensenlevens per jaar. De richtlijn is erop gericht de jongeren te beschermen (volgens de 
Eurobarometer 2012 begint 70% van de rokers voor hun 18e en 94% voor hun 25e) en alle 
burgers te informeren over de exacte effecten en gevolgen van het gebruik van 
tabaksproducten.

In overeenstemming met het voorstel richt de herziening van de TPR zich op de volgende 
gebieden:

a) nieuwsoortige tabaksproducten: Ingrediënten en emissies

De maximumgehaltes aan teer, nicotine en koolmonoxide alsook de meetmethoden blijven 
dezelfde als in Richtlijn 2001/37/EG.

Richtlijn 2001/37/EG bepaalt dat de lidstaten de fabrikanten en de importeurs van 
tabaksproducten verplichten informatie te verstrekken over de in deze producten gebruikte 
ingrediënten. In het voorstel in kwestie wordt dit verplichte systeem van 
informatieverstrekking over de ingrediënten gehandhaafd en wordt bovendien in een 
gemeenschappelijk elektronisch formaat voor de informatieverstrekking voorzien, terwijl de 
fabrikanten worden verplicht ondersteunende gegevens te verstrekken (bv. 
marketingverslagen).

De door de lidstaten aangerekende vergoedingen voor de verwerking van de bij hen 
ingediende informatie mogen niet hoger zijn dan de aan die activiteiten toe te schrijven 
kosten. Bovendien staat in het voorstel dat nieuwe of gewijzigde tabaksproducten niet in de 
handel mogen worden gebracht voordat de gegevens over de ingrediënten zijn ingediend. De 
ingediende gegevens, met uitsluiting van vertrouwelijke informatie, worden bekendgemaakt.

Het geharmoniseerde formaat voor de informatieverstrekking en de verplichte 
informatieverstrekking zullen een gelijk speelveld creëren en het verzamelen, de analyse en 
de monitoring van gegevens vergemakkelijken. Voorts zullen daardoor de administratieve 
lasten voor de industrie, de lidstaten en de Commissie worden verlicht en zal worden voorzien 
in een robuuster systeem voor de verwerking van gevoelige gegevens.

De regelgeving van de lidstaten betreffende additieven wordt echter door de huidige Richtlijn 
2001/37/EG niet geharmoniseerd. Daarom hebben sommige lidstaten wetgeving vastgesteld 
of overeenkomsten met de industrie gesloten waarbij bepaalde ingrediënten worden 
toegelaten of verboden. Als gevolg daarvan zijn sommige ingrediënten in sommige lidstaten 
verboden, maar in andere niet.

Het voorstel bepaalt dat tabaksproducten met kenmerkende aroma's, zoals vruchtensmaken of 
chocoladesmaak, verboden zijn.

Testpanels zullen helpen bij het besluitvormingsproces.

Additieven die in verband worden gebracht met energie en vitaliteit (cafeïne, taurine, enz.) of 
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die de indruk wekken dat de producten gezondheidseffecten hebben (bv. vitamines) zijn 
verboden. Er worden geen aroma's toegestaan in filters, papier of verpakkingen.

Tabaksproducten met verhoogde toxiciteit of verslavendheid mogen niet in de handel worden 
gebracht. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de in Reach opgenomen bepalingen en 
voorwaarden waar nodig worden toegepast op tabaksproducten.

Door het voorstel worden andere tabaksproducten dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabaksproducten, bv. sigaren, cigarillo's en pijptabak, vrijgesteld van enkele bepalingen zoals 
het verbod op producten met kenmerkende aroma's. Deze vrijstelling is gerechtvaardigd 
omdat deze producten hoofdzakelijk worden gebruikt door oudere consumenten, terwijl het er 
in dit voorstel vooral om te doen is tabaksproducten op zodanige wijze te reguleren dat zij er 
jongeren niet toe aanzetten te beginnen met het gebruik van tabak.

De vrijstelling moet worden opgeheven als zich een aanzienlijke verandering voordoet in de 
omstandigheden (wat het verkoopvolume of de prevalentie onder jongeren betreft).

Het voorstel pakt de heterogene ontwikkeling in de lidstaten met betrekking tot de 
regelgeving inzake ingrediënten aan en houdt rekening met internationale ontwikkelingen, 
zoals de bepalingen van de Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) van de 
Wereldgezondheidsorganisatie betreffende regelgeving inzake de bestanddelen van 
tabaksproducten en de daarin vervatte richtsnoeren.

b) Verpakking en etikettering

Het voorstel bepaalt dat gecombineerde waarschuwingen (afbeelding en tekst) ter grootte van 
75% van de oppervlakte moeten worden aangebracht aan beide zijden van de verpakkingen 
van tabaksproducten, en dat zij een informatieve boodschap moeten bevatten over de 
schadelijke effecten van het roken.

Het voorstel bevat ook eisen die worden gesteld aan verpakkingen, bv. balkvormig voor 
sigarettenverpakkingen en minimumaantal sigaretten per verpakking (bvb. 20).

Het voorstel zorgt er niet alleen voor dat de gezondheidswaarschuwingen doeltreffend worden 
weergegeven, maar laat ook nog een zekere ruimte op de verpakking voor de weergave van 
handelsmerken, terwijl minimum afmetingen voor reclame en verpakkingen verplicht worden.

c) Traceerbaarheid en veiligheidskenmerken

Richtlijn 2001/37/EG verleent de Europese Commissie de bevoegdheid om technische 
maatregelen vast te stellen betreffende de traceerbaarheid en de identificatie, maar er is van 
deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Daar het concept traceerbaarheid zich de afgelopen 
jaren heeft ontwikkeld, is het nodig de wetgeving aan te passen en aan te vullen wat 
traceerbaarheid en veiligheidskenmerken betreft.

Het voorstel voorziet in een Europees volg- en traceersysteem op het niveau van het pakje 
voor tabaksproducten in de gehele leveringsketen (met uitsluiting van de detailhandel).

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de fabrikanten van tabaksproducten met onafhankelijke 
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derden contracten over de opslag van gegevens sluiten om te garanderen dat het systeem 
onafhankelijk en volledig transparant is en te allen tijde volledig toegankelijk is voor de 
lidstaten en de Commissie.

Het voorstel waarborgt de overeenstemming met de voorschriften van de richtlijn, creëert een 
gelijk speelveld voor de verschillende marktdeelnemers (momenteel zijn alleen de grootste 
vier tabaksfabrikanten verplicht volg- en traceersystemen te ontwikkelen en te gebruiken), 
vergemakkelijkt het markttoezicht en stelt de consumenten in staat de authenticiteit van 
tabaksproducten te verifiëren.

d) Tabak voor oraal gebruik

Het verbod op het in de handel brengen van tabak voor oraal gebruik (zuigtabak, "snus"), 
zoals vastgesteld bij Richtlijn 2001/37/EG, wordt gehandhaafd (behalve voor Zweden).

Het bestaande verbod werd door het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2004 evenredig 
geacht wegens de schadelijke gevolgen, de onzekerheid over de vraag of tabak voor oraal 
gebruik kan dienen als vervangmiddel voor sigaretten, de verslavende en toxische 
eigenschappen van nicotine, het risicopotentieel van tabak voor oraal gebruik voor jongeren, 
en de nieuwsoortigheid van het product.

e) Grensoverschrijdende verkoop van tabaksproducten op afstand

De grensoverschrijdende verkoop van tabaksproducten op afstand valt buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 2001/37/EG.

Het voorstel bevat een verplichting tot kennisgeving voor detailhandelaren in tabaksproducten 
die van plan zijn grensoverschrijdend producten te verkopen op afstand.

Het voorstel maakt het de lidstaten mogelijk om de detailhandelaar te verplichten een 
natuurlijke persoon aan te wijzen die ervoor zorgt dat de in de betrokken lidstaten aan de 
klanten geleverde producten aan de richtlijn voldoen. Er is ook voorzien in een verplicht 
mechanisme voor het controleren van de leeftijd.

Het voorstel vergemakkelijkt legale activiteiten zonder dat verkoopkanalen worden 
opgeheven, terwijl aan de consumenten legitieme toegang wordt geboden tot tabaksproducten 
die op hun binnenlandse markt niet verkrijgbaar zijn. Het versterkt het effect op de interne 
markt doordat het voorkomt dat producten worden gekocht die niet aan de bepalingen van de 
richtlijn voldoen, onder meer wat betreft gezondheidswaarschuwingen in de juiste taal en de 
voorschriften betreffende de ingrediënten. Het heeft ook tot doel het probleem van het kopen 
van tabaksproducten door personen onder de minimumleeftijd aan te pakken. Een onbedoeld 
neveneffect is dat het voorstel de beschikbaarheid van goedkopere producten waarbij het 
nationale prijsbeleid niet wordt gevolgd, zal verminderen.

f) Nieuwsoortige tabaksproducten

Nieuwsoortige tabaksproducten zijn producten die niet onder een van de vastgestelde 
productcategorieën vallen (bv. sigaretten, shagtabak, pijptabak, waterpijptabak, sigaren, 
cigarillo's, pruimtabak, snuiftabak of tabak voor oraal gebruik) en die na de inwerkingtreding 
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van de richtlijn in de handel worden gebracht. Deze producten zullen aan de voorschriften van 
de richtlijn moeten voldoen (bv. wat etikettering en ingrediënten betreft) om een gelijk 
speelveld te garanderen, en de toepasselijke voorschriften zullen afhangen van de vraag of het 
product al of niet een verbrandingsproces impliceert.

Het voorstel voorziet ook in de verplichting tot kennisgeving van nieuwsoortige 
tabaksproducten, en de Commissie zal vijf jaar na de termijn voor de omzetting van de 
richtlijn een verslag over de marktontwikkeling voor deze producten uitbrengen.

De invoering van een kennisgevingssysteem voor nieuwsoortige tabaksproducten zou 
bijdragen tot de uitbreiding van de kennisbasis betreffende deze producten met het oog op 
eventuele toekomstige wijzigingen van de richtlijn.

g) Nicotinehoudende producten (NHP)

NHP vallen buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2001/37/EG en de lidstaten hebben tot 
dusver gekozen voor verschillende benaderingen om deze producten te reguleren, onder meer 
ze als geneesmiddelen reguleren, sommige bepalingen toepassen die voor tabaksproducten 
worden gebruikt, of geen specifieke wetgeving toepassen.

Het voorstel bepaalt dat NHP die hetzij een nicotinegehalte van meer dan 2 mg hebben, een 
nicotineconcentratie van meer dan 4 mg per ml hebben, of waarvan het bedoelde gebruik 
resulteert in een gemiddelde maximale piekplasmaconcentratie van meer dan 4 ng, alleen in 
de handel mogen worden gebracht als zij als geneesmiddelen zijn toegelaten op basis van hun 
kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid, en met een positieve risico-batenbalans.

Het voorstel heft de tussen de lidstaten bestaande verschillen in wetgeving en de verschillende 
behandeling van nicotinevervangende therapieën en nicotinehoudende producten op, vergroot 
de rechtszekerheid, consolideert de ontwikkeling die in de lidstaten aan de gang is en moedigt 
onderzoek en innovatie op het gebied van stoppen met roken aan met het doel de 
gezondheidswinst te maximaliseren.

h) Voor roken bestemde kruidenproducten

Het voorstel voorziet in aangepaste gezondheidswaarschuwingen betreffende voor roken 
bestemde kruidenproducten om de consumenten voor te lichten over de schadelijke gevolgen 
van deze producten voor de gezondheid. Bovendien mag op de verpakkingen geen informatie 
worden aangebracht die de consument in verwarring kan brengen.

2. Hoorzittingen

De firma "Tabaqueira" (dochter van Phillip Morris International), de "Empresa Madeirense de 
Tabacos" en de "Fábrica de Tabacos Micaelense", die op 29 januari deelnamen aan een 
gezamenlijke hoorzitting van de Commissie Europese aangelegenheden, de Commissie 
economie en openbare werken en de Commissie volksgezondheid, verklaarden voorstander te 
zijn van een omvattend en harmonisch rechtskader, dat, gebaseerd op feiten, efficiënt kan 
inspelen op de bezorgdheid in de samenleving in het algemeen en de gezondheidsautoriteiten 



PE506.347v01-00 8/11 CM\930214NL.doc

NL

in het bijzonder omtrent de effecten van tabaksproducten.

Bovendien waren ze van mening dat de herziening van de richtlijn inzake tabaksproducten 
(m.a.w. het voorstel voor een richtlijn van de Europese Commissie) indruist tegen het 
subsidiariteitsbeginsel en voorts op sommige punten onevenredig en onvoldoende gefundeerd 
is, geen rekening houdt met de specifieke situatie in de lidstaten en voorbijgaat aan de 
negatieve sociale en economische gevolgen ervan, die niet door gezondheidsvoordeel worden 
gecompenseerd.

Er worden vraagtekens gezet bij de wetgevingsbevoegdheid van de EU inzake sommige 
aspecten van deze materie, in de overweging dat deze beleidsopties niet verenigbaar zijn met 
de werking van de interne markt en de werking ervan zullen verstoren, met alle gevolgen van 
dien voor de werkgelegenheid, de mededinging en de belastinginkomsten, maar bovendien 
ook de volksgezondheidsdoelstellingen niet kunnen halen.

De conclusie was dat de EU geen algemene wetgevingsbevoegdheid bezit op 
gezondheidsgebied. Aangezien het gezondheidsbeleid tot de bevoegdheid van de lidstaten 
behoort, beperkt de bevoegdheid van de EU zich tot maatregelen met het oog op het 
ondersteunen, coördineren en completeren van het optreden van de lidstaten. In het VWEU 
wordt in dat opzicht bepaald dat "het optreden van de Unie (...) de verantwoordelijkheden van 
de lidstaten met betrekking tot de bepaling van hun gezondheidsbeleid [eerbiedigt]" (artikel 
168, lid 7).

Aangezien de totstandkoming en de werking van de interne markt de rechtsgrondslag van het 
voorstel voor een richtlijn uitmaakt, heeft het voorstel, dat erop gericht is wetgeving in het 
leven te roepen betreffende de interne markt (art. 114 VWEU), als enige doelstelling de 
lidstaten ertoe te verplichten diverse gezondheidsmaatregelen te nemen, waardoor het 
voorbijgaat aan de negatieve impact van deze maatregelen op de interne markt. Zij voeren aan 
dat het voorstel voor een richtlijn de mogelijkheid om producten te veranderen en te 
vernieuwen beperkt en hierdoor enkele reeds bestaande categorieën ten onrechte verbiedt; en 
dat het bovendien de lidstaten ertoe oproept nog verdere beperkingen in te voeren, zoals het 
geval is met de zgn. "generische pakjes", wat onvermijdelijk zal leiden tot een wirwar van 
wettelijke bepalingen van de 27 lidstaten en zeker niet zal bijdragen aan een vereenvoudiging 
of een verbetering van de werking van de interne markt.

Zij onderstrepen dat, door tabaksproducten met verminderd risico te verbieden, de Commissie 
de lidstaten de mogelijkheid ontneemt om autonoom eigen strategische oplossingen voor te 
stellen voor een gecontroleerde toegang voor hun eigen ingezetenen tot conventionele 
tabaksproducten.

De Commissie Europese aangelegenheden en de Commissie volksgezondheid hebben op 7 
februari een delegatie gehoord van de Japan Tobacco International (JTI), die oordeelde dat dit 
voorstel voor een richtlijn de lidstaten bevoegdheden ontneemt zonder dat het bewijs wordt 
geleverd dat de nationale parlementen niet hetzelfde doel kunnen bereiken of zelfs betere 
resultaten kunnen boeken, wat erop neerkomt dat het voorstel indruist tegen het 
subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel, omdat het veel verder gaat dan het 
oorspronkelijke doel, namelijk de totstandbrenging van de interne markt.

Het voorstel is voorgelegd aan de wetgevende vergadering van de autonome regio der 
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Azoren, in de zin van artikel 229, lid 2, van de Grondwet van de Portugese Republiek en, in 
casu, artikel 3, lid 4, van Wet nr. 43/2006 van 25 augustus, gewijzigd door Wet nr. 21/2012 
van 17 mei.

De regionale wetgevende vergadering is van mening dat het voorstel voor een richtlijn 
indruist tegen de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.

De bevoegde subcommissie van de vaste Commissie economische zaken van deze assemblee 
spreekt zich in haar advies uit tegen het voorstel voor een richtlijn aangezien het de werking 
van de interne markt zou verstoren en indruist tegen de grondrechten die in de verdragen zijn 
verankerd.

In het advies wordt ook onderstreept dat de tabaksproductie voor de archipel een bijzonder 
belangrijke activiteit is wegens de directe en indirecte werkgelegenheid, de gunstige effecten 
op de economie en de gegenereerde fiscale inkomsten; en dat zich daarom, mede op grond 
van het subsidiariteitsbeginsel, een gedifferentieerde regeling voor de autonome regio der 
Azoren opdringt.

Om al deze redenen heeft de subcommissie van de vaste Commissie economische zaken van 
de wetgevende vergadering van de autonome regio der Azoren unaniem besloten een negatief 
advies over het voorstel voor een richtlijn uit te brengen.

De laatste gezamenlijke hoorzitting met de Commissie volksgezondheid in het kader van de 
behandeling van het voorstel in kwestie, was met de ministerraad van de Poolse ambassade, 
Dariusz Dudziak, op 14 februari, die zich eveneens tegen het voorstel uitsprak, zowel wat het 
subsidiariteitsbeginsel als wat het evenredigheidsbeginsel betreft.

3. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag van het voorstel voor een richtlijn is artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie.

4. Subsidiariteitsbeginsel

Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van het EU-Verdrag treedt de Unie "slechts op indien en voor 
zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten (...) 
kunnen worden verwezenlijkt, maar (...) beter door de Unie kunnen worden bereikt. Volgens 
het subsidiariteitsbeginsel krijgen de lidstaten voorrang op de EU voor zover de lidstaten 
hiertoe de mogelijkheid hebben.

Het verdrag bepaalt ook dat de besluiten moeten worden genomen op een niveau dat zo dicht 
mogelijk bij de burger ligt, m.a.w. zoveel mogelijk op het nationale niveau. Samenvattend: de 
EU moet zorgvuldigheid betrachten en op bevoegdheidsgebieden die zij met de lidstaten deelt 
slechts optreden indien een communautaire maatregel effectief meerwaarde heeft en 
voordelen oplevert die op lokaal vlak niet mogelijk zijn.

Aangezien de volksgezondheid tot de uitsluitende bevoegdheid van de lidstaten behoort, kan 
de EU alleen het optreden van de lidstaten ondersteunen, coördineren of aanvullen.
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Afgezien daarvan eisen de verdragen dat de EU "de verantwoordelijkheden van de lidstaten 
met betrekking tot de bepaling van hun gezondheidsbeleid" eerbiedigt.

Ziehier drie voorbeelden die duidelijk aantonen dat het voorstel van de Commissie haaks staat 
op het subsidiariteitsbeginsel:

• Het "verbod" op sigaretten van een normale grootte, met name in Portugal, als gevolg 
van de bepalingen betreffende de afmetingen van de gezondheidswaarschuwingen, druist in 
tegen de voorkeur van de Portugese consumenten, te meer daar er geen verklaring of 
rechtvaardiging voor wordt opgegeven, noch op grond van het beginsel van de bescherming 
van de volksgezondheid, noch op grond van de werking van de interne markt. Er zij overigens 
op gewezen dat Portugal de lidstaat is met het laagste tabaksverbruik en het hoogste 
percentage burgers die nooit hebben gerookt, en een van de lidstaten is met het laagste 
percentage minderjarigen die roken.

• Het voorstel voor een richtlijn elimineert en verbiedt een aantal tabaksproducten (beter 
bekend onder de naam "slims", "menthol", kleine merken, shagtabak die verkocht wordt in 
verpakkingen van minder dan 40 g). Deze maatregelen dragen geenszins bij aan de goede 
werking van de interne markt.

• Het verbod op sommige producten met een verminderd risico, zonder rekening te 
houden met de feiten, wijst erop dat de EU de lidstaten belemmert hun eigen strategie met 
betrekking tot producten met verminderd risico te ontplooien. Dit is geen hypothetisch 
scenario: sommige lidstaten hebben al een rechtskader in het leven geroepen voor de 
reglementering van tabaksproducten met verminderd gezondheidsrisico. Een verbod op deze 
producten zou indruisen tegen de bevoegdheid van deze lidstaten om hun eigen 
volksgezondheidsbeleid te bepalen.

Samenvattend kan worden gesteld dat het voorstel in kwestie geen duidelijk bewijs levert van 
de voordelen van de overdracht van bevoegdheid van de nationale regelgevinginstanties naar 
de Europese Commissie. De effectieve bevoegdheidsoverdracht betreft wezenlijke onderdelen 
van de bevoegdheid van de lidstaten en wordt onnauwkeurig en zonder overtuiging 
uitgevoerd ten aanzien van de doelstellingen die de Europese Commissie wil verwezenlijken.

5. Evenredigheidsbeginsel

Volgens het evenredigheidsbeginsel mogen de inhoud en de vorm van het optreden van de EU 
niet verder gaan dan wat nodig is om de doelstellingen van het Verdrag te bereiken. Dat 
impliceert dat, wanneer er een alternatief bestaat dat het mogelijk maakt hetzelfde doel te 
bereiken, geopteerd moet worden voor de goedkoopste aanpak.

Het onderhavige voorstel voor een richtlijn gaat verder dan wat nodig is om het doel van een 
betere werking van de interne markt te verwezenlijken; hierdoor druist het in tegen de 
basisprincipes en -rechten van de marktdeelnemers (vrijheid van handelen op de markt 
volgens de mededingingsregels, vrijheid om hun producten te differentiëren, vrij gebruik van 
legitiem verworven en ontwikkelde handelsmerken en onderscheidingstekens) en de 
volwassen consumenten (o.m. de vrije individuele keuze op basis van adequate en evenredige 
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informatie).

Bovendien staat het voorstel haaks op de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, waarin wordt bepaald dat geopteerd moet worden voor de minst kostbare 
maatregel van alle beschikbare alternatieven en dat moet worden vermeden dat de erdoor 
veroorzaakte nadelen opwegen tegen het te bereiken doel.

Ondanks de vereiste bewijskracht zijn vele bepalingen van het voorstel voor een richtlijn 
duidelijk onevenredig en moeten ze daarom van de hand worden gewezen. Niets bewijst dat 
deze maatregelen - die overigens willekeurig en schadelijk zijn - de werking van de interne 
markt verbeteren of de gezondheidsdoelstelling kunnen verwezenlijken.

DEEL III - ADVIES

Op grond van wat voorafgaat en gezien het verslag van de bevoegde commissie, is de 
Commissie Europese aangelegenheden van mening dat:

1. het voorstel in kwestie indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel, omdat de EU wat de 
gedeelde bevoegdheidsgebieden betreft uitsluitend wetgevend mag optreden om 
doelstellingen te bereiken die op lokaal vlak niet bereikt kunnen worden en omdat de 
maatregel de lidstaten bevoegdheden ontneemt zonder aan te tonen dat de nationale 
parlementen niet tot hetzelfde of een beter resultaat kunnen komen, wat duidelijk indruist 
tegen het subsidiariteitsbeginsel;

2. het voorstel in kwestie druist in tegen het evenredigheidsbeginsel omdat de EU-
wetgeving niet verder mag gaan dan wat noodzakelijk is om de doelstellingen van de 
verdragen te verwezenlijken maar ook om het doel van het voorstel, met name de 
ontwikkeling van de interne markt, te bereiken, wat neerkomt op een onmiskenbare schending 
van het evenredigheidsbeginsel;

3. in het licht van wat voorafgaat en in overeenstemming met artikel 3, lid 3, van Wet nr. 
43/2006 van 25 augustus, gewijzigd door Wet nr. 21/2012 van 17 mei, de aan dit advies 
gehechte resolutie aan de voltallige vergadering wordt voorgelegd;

4. op grond van de overwegingen, de Commissie Europese aangelegenheden haar 
controle op de wetgevingsprocedure inzake het onderhavige voorstel voor een richtlijn zal 
voortzetten, in het bijzonder via uitwisseling van informatie met de regering.


