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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1659/2012, ingediend door Svetla Kostadinova (Bulgaarse 
nationaliteit), namens het Bulgaarse Instituut voor Markteconomie, over een 
voorstel ten aanzien van gestandaardiseerde verpakkingen voor tabaksproducten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is van mening dat de voorgestelde wijziging aan Richtlijn 2001/37/EG betreffende 
tabaksproducten zorgvuldig moet worden bestudeerd, in het bijzonder het vraagstuk van 
gestandaardiseerde verpakkingen. Zij is namelijk van mening dat de voorgestelde maatregelen 
de problemen niet zullen oplossen, maar juist tegen het beoogde doel indruisen en de 
mededinging belemmeren.

Zij stelt tevens dat dergelijk beleid een precedent kan scheppen voor maatregelen in andere 
sectoren die eveneens zogeheten "schadelijke" producten en diensten voortbrengen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Indienster is in de eerste plaats gekant tegen de invoering van neutrale verpakking in de 
voorgestelde herziening van Richtlijn 2001/37/EG (richtlijn tabaksproducten). Bijgevoegd 
verslag werd uitgevoerd vóór de aanneming van het voorstel door de Commissie (DG 
SANCO heeft het verslag op 28 november 2012 ontvangen) en heeft dus niet betrekking op 
het eigenlijke voorstel waarover momenteel in de Raad en het Parlement wordt onderhandeld. 
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Opmerkingen van de Commissie 

Op 19 december 2012 heeft de Commissie een voorstel voor een herziene richtlijn 
tabaksproducten aangenomen. Deze aanneming werd voorafgegaan door een grondige analyse 
van de economische, sociale en gezondheidsgevolgen van de beleidsmaatregelen. In het 
effectbeoordelingsverslag dat bij het voorstel van de Commissie is gevoegd, wordt een 
uitgebreid overzicht gegeven van het bewijs dat bijvoorbeeld waarschuwende afbeeldingen 
doeltreffender zijn dan waarschuwingsteksten om het bewustzijn over de gezondheidsrisico's 
te vergroten en een gedragsverandering te motiveren.

Het voorstel is een ambitieuze, maar evenwichtige inspanning om de grootste vermijdbare 
gezondheidsbedreiging in de EU (de consumptie van tabak), die in de EU jaarlijks 
verantwoordelijk is voor bijna 700 000 doden, te voorkomen. Op het vlak van 
volksgezondheid beoogt het voorstel jongeren te ontmoedigen met roken te beginnen. 
Hieromtrent is de Commissie bezorgd over het feit dat 70% van de rokers beginnen te roken 
voor de leeftijd van 18 jaar en 94% voor de leeftijd van 25 jaar. De etiketterings- en 
verpakkingsbepalingen beogen in de eerste plaats ervoor te zorgen dat gezondheidsinformatie 
beter wordt overgebracht aan de consument, hetgeen beginnen roken ontmoedigt en het 
stoppen met roken vergemakkelijkt.

In het voorstel wordt niet voorzien in de invoering van neutrale verpakking op EU-niveau, 
maar wordt de lidstaten wel toegestaan dit in te voeren.

Conclusie

In het voorstel van de Commissie wordt "neutrale verpakking" niet op EU-niveau ingevoerd. 
Over het voorstel, met inbegrip van de kwesties in verband met de verpakking van 
tabaksproducten, wordt momenteel onderhandeld in de Raad en het Europees Parlement. Het 
uiteindelijke resultaat van deze deliberaties moet nog worden bepaald.


