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Kick-off meeting artikel 15 TPD

Vergaderdatum en -tijd

26 februari 2019, 13:00 tot 16:00 uur.

Vergaderplaats

Atos, Burgemeester Rijnderslaan 30, Amstelveen

Aanwezig

marktdeelnemers, Atos en Worldline, Ministerie van
vwS

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Artikel 15 van de Europese Tabaksproductenrichtlijn (TPD) verplicht het
aanbrengen van een unieke identificatiemarkering op alle verpakkingseenheden
van tabaksproducten. Deze verplichting geldt volgens de TPD voor sigaretten en
shagtabak vanaf 20 mei 2019 en voor andere tabaksproducten vanaf 20 mei
2024. Het Ministerie van VWS is trekker van de implementatie van artikel 15 van
de TPD in Nederlandse wetgeving. Onderdeel hiervan is dat een instantie
aangewezen wordt die de unieke identificatiemarkeringen gaat aanmaken en
afgeven. Atos gaat dit namens VWS doen.
Op 26 februari 2019 heeft Atos een kick-off-bijeenkomst georganiseerd waar
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de handel in tabaksproducten
geïnformeerd zijn over de technische aspecten van het systeem om
identificatiemarkeringen aan te vragen. Tijdens deze bijeenkomst is een
demonstratie gegeven door Worldline (een bedrijfsonderdeel van Atos) over het
bestelsysteem voor de unieke identificatiemarkeringen. De lengte van de
identificatiemarkering wordt 26 karakters. Atos zal informatie over de
dienstverlening verstrekken via een nieuw op te zetten website.
VWS heeft de implementatie van artikel 15 in Nederlandse wetgeving kort
toegelicht. Dit gebeurt door de Tabaks- en rookwarenwet aan te passen. Deze
aanpassing ligt nu bij de Raad van State voor advies. Tevens is de ratificatie van
het FCTC-protocol tegen illegale handel in gang gezet en VWS is daar eveneens
trekker van. Ten slotte is gememoreerd dat de overheid gehouden is aan artikel
5.3 FCTC en daarom niet kan ingaan op beleidsmatige overwegingen bij de
implementatie van artikel 15 TPD of enig ander onderwerp dat gerelateerd is aan
tabak. Technische uitvoeringsvragen zullen schriftelijk beantwoord worden via de
website ‘Duidelijkheid over contacten met tabaksindustrie’.
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Vragen
Tijdens de bijeenkomst zijn enkele vragen gesteld. Deze vragen worden in dit
verslag beantwoord.
Er is gevraagd naar de tarieven die Atos zal rekenen aan afnemers van unieke
identificatiemarkeringen.
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De prijs per unieke identificatiemarkering bedraagt € 0,001110000000.
Er is tevens gevraagd of de unieke identificatiemarkering aangebracht moet zijn
op een tabaksproduct dat v66r 20 mei 2019 in de EU is geproduceerd maar dat op
20 mei 2019 in Nederland in de handel wordt gebracht.
Het antwoord is nee. Uitvoeringsverordening (EU) 2018/574 geeft aan dat
sigaretten en shagtabak die v66r 20 mei 2019 in de Unie zijn geproduceerd of
ingevoerd, en die niet voorzien zijn van een unieke identificatiemarkering, tot en
met 20 mei 2020 vrij in omloop kunnen blijven. Voor andere tabaksproducten dan
sigaretten en shagtabak die vâér 20 mei 2024 in de Unie zijn geproduceerd of
ingevoerd en die geen unieke identificatiemarkering bevatten, geldt dat zij tot en
met 20 mei 2026 vrij in omloop mogen blijven. Daarnaast geldt dat de
Nederlandse toezichthouder slechts dan zal kunnen handhaven of sanctioneren
zodra artikel 15 van de TPD is geïmplementeerd in de Tabaks- en rookwarenwet.
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