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1. Sammendrag

Andrageren mener, at de europæiske foranstaltninger til beskyttelse af personer mod 
konsekvenserne af rygning ikke er effektive. Hun mener, at sådanne foranstaltninger bør 
rettes ikke mod rygerne, men mod tobaksindustrien. Hun mener f.eks., at den vanedannende 
nikotin i tobaksvarer bør forbydes. Hun mener, at industrien udmærket kan fremstille 
nikotinfrie produkter, men at den ikke ønsker at gøre det, fordi den tjener mange penge på 
rygerne. Andrageren har selv for egen regning prøvet at holde op med at ryge, men det 
lykkedes ikke, og hun undrer sig over, at behandlingstilbud til alkoholikere betales af 
sygekasserne, men at behandlingstilbud til rygere ikke gør. Andrageren kræver en mere ærlig 
tilgang til de problemer, der er forbundet med rygning, og at problemet løses ved kilden, altså 
tobaksindustrien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

Kommissionens bemærkninger 
Kommissionen har for nyligt fremsat et forslag til revision af tobaksvaredirektivet, som har til 
formål at fremme det indre marked for de pågældende produkter, og ud fra et 
sundhedsmæssigt synspunkt at mindske deres tiltrækning samt at sikre, at borgere er 
hensigtsmæssigt informerede om de sundhedsrisici, der er forbundet med forbruget af 
tobaksvarer. 
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Hvad angår nikotinholdige produkter som nikotinprodukter til rygeafvænning eller e-
cigaretter, har forslaget til formål at harmonisere de tiltag, som de enkelte medlemsstater har 
taget i forhold til disse produkter, mens det sikrer, at deres fulde potentiale som rygestop-
produkter kan udvikles ved at underlægge dem de retlige rammer for lægemidler, hvis 
nikotinindholdet overstiger et vist niveau. Fra et sundhedsmæssigt synspunkt sigter forslaget 
således mod at forhindre, at unge indleder et tobaksforbrug, og mod at sikre, at de mennesker, 
der allerede er tobaksforbrugere, har et alternativ i tilstrækkeligt regulerede nikotinprodukter 
til rygeafvænning. Forslaget og herunder de dele, der har med nikotinholdige produkter at 
gøre, bliver drøftet i Rådet og i Europa-Parlamentet. Det endelige resultat af disse drøftelser 
er endnu uvist.  
Afgørelser vedrørende godtgørelse af udgifter til medicinske foranstaltninger hører fortrinsvis 
under medlemsstaternes kompetenceområde. 

Konklusion

Kommissionen mener, at dens forslag om en revision af tobaksvaredirektivet indeholder 
passende lovbestemmelser på området for tobaksvarer og nikotinholdige produkter. 


