
29 721 Aanpassing van de Tabakswet, alsmede van
artikel V, tweede lid, van de wet van 18 april
2002 tot wijziging van de Tabakswet (Stb. 201)
aan richtlijn nr. 2003/33/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van
26 mei 2003 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten
inzake de reclame en sponsoring voor
tabaksproducten (PbEU L 152)

B VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSGE-
ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT1

Vastgesteld 5 november 2004

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot
het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende
vragen.

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met
belangstelling het onderhavige wetsvoorstel tot aanpassing van de
Tabakswet aan de richtlijn inzake reclame en sponsoring voor tabakspro-
ducten gelezen. De implementatie van artikel 3 van de richtlijn 2003/33/EG
geeft de leden aanleiding tot het stellen van enkele vragen.
Zij menen, anders dan uit de memorie van toelichting zou blijken, dat op
een onderdeel, te weten artikel 5, lid 3, onderdeel a het wetsvoorstel
inhoudelijk verdergaat dan de implementatie van de richtlijn vereist.

De memorie van toelichting stelt: «Het voorgestelde onderdeel, aanhef en
sub 1 vervangt het huidige onderdeel a, maar zorgt niet voor een
inhoudelijke wijziging». Het huidige artikel 5, lid 3a van de Tabakswet
noemt als uitzondering op het algehele verbod op reclame en sponsoring
in artikel 5, lid 1: «Mededelingen die uitsluitend voor de bedrijfstak van de
handel in tabaksproducten bestemd zijn». Naar de mening van de
commissieleden is door deze tekst iedere vorm van handelsreclame
toegestaan. Het voorgestelde gewijzigde artikel 5, lid 1a spreekt echter
van «commerciële mededelingen in de pers en andere gedrukte publi-
caties alsmede in diensten van de informatiemaatschappij».

De leden van de commissie vernemen dan ook graag van de minister of
door deze formulering niet een beperking wordt aangebracht ten opzichte
van het huidige artikel 5, lid 3a van de Tabakswet, alsmede ten opzichte
van artikel 3, lid 1 van de Richtlijn 2003/33/EEG waarin sprake is van
«publicaties» zonder enige beperking.

1 Samenstelling: Werner (CDA), Van Leeuwen
(CDA) (voorzitter), Van den Berg (SGP), Dupuis
(VVD), Swenker (VVD), (plv.voorzitter), Hamel
(PvdA), Nap-Borger (CDA), Slagter-Roukema
(SP), Schouw (D66), Putters (PvdA), Thissen
(GL).
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Vertrouwende dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord acht de
commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende
voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Van Leeuwen

De griffier van de commissie,
Janssen
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