
Wat heeft het EP gedaan op het gebied van elektronische sigaretten?

De stemming in het Parlement over de 
richtlijn inzake tabaks- en aanverwante 
producten heeft consumenten van 
elektronische sigaretten ertoe aangezet 
zich schriftelijk tot het EP te wenden. 
Vele burgers hebben hun bezorgdheid 
geuit over de nieuwe regels inzake 
e-sigaretten. 

Discussies in het EP
 
Het Europees Parlement heeft dit 
besluit niet lichtvaardig opgevat. Er is 
lang nagedacht over de voorgestelde 
regels inzake e-sigaretten. De leden 
van het Europees Parlement hebben 
geluisterd naar zowel consumenten 
als deskundigen op het gebied van 
e-sigaretten. 

Op 25 februari 2013 heeft de Commissie 
milieuzaken, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (ENVI) van het 
EP een openbare hoorzitting over 
tabaksproducten en op 7 mei 2013 een 
openbare workshop over elektronische 
sigaretten gehouden. 

Oorspronkelijk EP-standpunt 

Op 8 oktober 2013 stelde het EP zijn 
oorspronkelijke standpunt vast over het 
voorstel van de Europese Commissie 
voor een nieuwe richtlijn inzake de 
productie, de presentatie en de verkoop 
van tabaks- en aanverwante producten. 

Volgens de resolutie van het Europees 
Parlement zouden e-sigaretten moeten 
worden gereguleerd, maar niet op 
dezelfde wijze als geneesmiddelen, tenzij 
ze worden gepresenteerd vanwege 
hun genezende of preventieve 
eigenschappen. E-sigaretten die niet op 
dergelijke wijze worden gepresenteerd, 
zouden niet meer dan 30mg/ml nicotine 
mogen bevatten en voorzien moeten 

zijn van gezondheidswaarschuwingen. 
Producenten en importeurs zouden 
de bevoegde autoriteiten tevens 
een lijst moeten doen toekomen 
van al hun ingrediënten. Ten slotte 
zouden voor e-sigaretten dezelfde 
reclamebeperkingen moeten gelden als 
voor tabaksproducten.

Voltooide onderhandelingen 
 
De onderhandelingen met de Raad 
van de EU zijn op 18 december 2013 
naar tevredenheid afgesloten. Veel 
van de oorspronkelijke voorstellen van 
het Europees Parlement betreffende 
e-sigaretten blijven deel uitmaken van 
het met de Raad overeengekomen 
compromis. De wijzigingen omvatten 
de verlaging van het maximale 
nicotinegehalte tot 20 mg/ml en de 
vaststelling van het maximale volume 

van patronen voor eenmalig gebruik 
op 2 ml.  

Stemmingen in de plenaire vergadering
 
Het tussen het Parlement en de 
Raad overeengekomen compromis 
is goedgekeurd in de plenaire 
vergadering op 26 februari 2014 met 514 
stemmen vóór en 86 stemmen tegen bij 
58 onthoudingen.
 
De overeenkomst is erop gericht om 
rokers te helpen met stoppen, alsook om 
jongeren te ontmoedigen met roken te 
beginnen.
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Deze publicatie is verzorgd door de afdeling Informatieverzoeken van de burger. De inhoud is uitsluitend 
bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De hierin kenbaar gemaakte meningen vertegenwoordigen 
niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het EP. Om meer informatie aan te vragen over de artikelen 
in deze publicatie, kunt u contact met ons opnemen: www.europarl.europa.eu/askEP.

Ask EP
Informatieverzoeken van de burger

Het EP antwoordt

Kort overzicht

De afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) behandelt verzoeken om informatie over de activiteiten, de 
bevoegdheden en de organisatie van het Parlement, altijd met het doel om de burger beter inzicht te verschaffen in 
het Parlement en zijn werkzaamheden. Ask EP geeft tevens klachten van burgers door aan leden van het Europees 
Parlement en de instelling als geheel.

Dit artikel en andere antwoorden van het 
EP zijn te vinden op: http://epthinktank.eu/
author/epanswers/


