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Betreft: Verzoekschrift 1736/2012, ingediend door Therese Misch (Duitse nationaliteit), 
over bescherming tegen de gevolgen van roken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is van mening dat de Europese maatregelen ter bescherming van mensen tegen de 
gevolgen van roken niet doeltreffend zullen zijn. Zij is van mening dat dergelijke maatregelen 
niet op rokers maar op de tabaksindustrie moeten worden gericht. Indienster vindt 
bijvoorbeeld dat de verslavende nicotine in rookwaren moet worden verboden. Zij denkt dat 
de industrie perfect in staat is om nicotinevrije producten te produceren, maar dat zij dit niet 
wenst te doen, omdat er veel geld wordt verdiend aan rokers. Indienster heeft zelf op eigen 
kosten geprobeerd om te stoppen met roken maar is hier niet in geslaagd en vraagt zich af 
waarom therapieën voor alcoholontwenning wel worden betaald door ziekenfondsen maar 
therapieën om mensen te helpen bij het stoppen met roken niet. Indienster vraag om een 
eerlijkere aanpak van de problemen die worden geassocieerd met roken en om het aanpakken 
van het probleem bij de bron, namelijk de tabaksindustrie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

Opmerkingen van de Commissie
De Commissie heeft onlangs een voorstel ingediend voor de herziening van de richtlijn 
betreffende tabaksproducten met als doel de interne markt voor de producten in kwestie 
vooruit te helpen en – op het vlak van gezondheidsbescherming – de aantrekkelijkheid van 
deze producten te verlagen en ervoor te zorgen dat de burger naar behoren geïnformeerd is 
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over de gezondheidsrisico's die met de consumptie van de producten samengaan.
Voor wat nicotinehoudende producten zoals nicotinevervangende therapieën en elektronische 
sigaretten betreft, is dit voorstel erop gericht de benadering van de lidstaten met betrekking tot 
deze producten te harmoniseren en ervoor te zorgen dat het potentieel van deze producten als 
hulpmiddelen voor het stoppen met roken zich ten volle kan ontplooien door ze te 
onderwerpen aan de rechtsvoorschriften voor geneesmiddelen indien het nicotinegehalte 
ervan een bepaalde drempel overschrijdt. Vanuit het standpunt van gezondheidsbescherming 
wil het voorstel in de eerste plaats verhinderen dat jongeren tabaksproducten beginnen te 
gebruiken en ervoor zorgen dat personen die dit al doen, een alternatief ter beschikking 
hebben in de vorm van afdoende gereglementeerde nicotinevervangende therapieën.
Momenteel wordt er in de Raad en het Europees Parlement over het voorstel – en dus ook 
over het onderwerp van nicotinehoudende producten – gediscussieerd. De definitieve 
uitkomst van deze debatten is nog niet bekend.
Besluiten over de terugbetaling van gezondheidsbehandelingen vallen in eerste instantie onder 
de bevoegdheid van de lidstaten.

Conclusie
De Commissie is van mening dat haar voorstel voor de herziening van de richtlijn betreffende 
tabaksproducten de nodige regelgeving omvat voor tabaksproducten en nicotinehoudende 
producten.


