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Geachte mevrouw

,

Naar wij begrepen vertegenwoordigt u onze regering tijdens de meeting van het Tobacco Product
Committee, zoals deze op maandag 16 oktober 2017 in Brussel plaatsvindt. Met dit schrijven vragen
wij daarom graag uw aandacht voor de lopende werkzaamheden van de Europese Commissie ten
aanzien van de technische uitvoering van artikel 15 van de Tabaksproductenrichtlijn. Deze zal worden
vastgelegd in gedelegeerde regelgeving (Implementing Act). In het kader van de strijd tegen de
illegale handel van tabaksproducten bevat artikel 15 de algemene verplichting voor
tabaksproducenten en de distributiesector om tabaksproducten te volgen en op te sporen tot het
punt waar de producten aan de detaillist worden verkocht (“track & trace”).
Voor de distributiesector is het cruciaal dat het gekozen “track & trace” systeem gebaseerd is op
open standaarden die de interoperabiliteit tussen alle betrokken partijen garandeert, alsook op een
effectieve en (kosten)efficiënte wijze bijdraagt aan de bestrijding van illegale tabakshandel.
Echter, wij hebben vernomen dat het voorliggende voorstel van de Europese Commissie totaal geen
rekening houdt met de internationale standaarden die door de distributiesector worden gehanteerd.
Concreet betekent dit dat distributeurs, naast bestaande scanningapparatuur voor andere producten
in hun assortiment, een 2e scanningsysteem zullen moeten opzetten dat enkel en alleen voor
tabaksproducten zal gebruikt worden.
Dit betekent onnodige extra kosten voor de distributiesector, zonder dat hiermee een bijdrage wordt
geleverd aan de strijd tegen illegale handel. Gelukkig is hiervoor een eenvoudige oplossing. Het
betreft namelijk een puur technische kwestie die gemakkelijk kan worden opgelost door de structuur
van de “unique identifier” te baseren op de internationale standaarden die door de distributiesector
worden gehanteerd, meer specifiek: ISO 15418:2016 of GS1 (SGTIN, GS1-128, SSCC) standaarden.
Wij verzoeken u dan ook met klem om bovenstaande in te brengen tijdens de vergadering van de
Tobacco Product Committee aanstaande maandag.
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