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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1738/2012 af Lara Sabel, tysk statsborger, om et forbud mod 
mentolcigaretter og tynde cigaretter

1. Sammendrag

Andrageren frygter, at mentolcigaretter og tynde cigaretter vil blive forbudt, når 
tobaksdirektivet revideres. Andrageren, som selv ryger, kan ikke se, hvorfor EU skulle 
forbyde hende at ryge disse cigaretter. Hun mener, at et sådant forbud er et brud på den 
grundlæggende ret til frit at udvikle ens personlighed uden at skade andre mennesker. Hun 
mener, at EU går for vidt, når det fortæller modne og ansvarlige borgere, hvad de må og ikke 
må.

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 

Videnskabelige studier og markedsdata har vist, at aromastoffer har indflydelse på og 
tilskynder folk til at begynde at ryge. Aromastoffer som mentol påvirker sandsynligvis folk til 
at begynde at ryge, at blive afhængige og at foretrække et bestemt mærke, og de gør det 
sværere at holde op med at ryge. Særligt mentol gør tobaksvarer mere velsmagende og kan 
give et forkert indtryk af deres skadelige virkning. Medlemsstaterne er begyndt at træffe 
foranstaltninger, der skal regulere eller begrænse aromastoffer som mentolkapsler i Tyskland 
og vanilje i Frankrig. Derfor er det nødvendigt at foretage en harmonisering for at opnå en 
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ensartet tilgang. Derudover anbefaler retningslinjerne fra rammekonventionen om 
tobakskontrol også parterne, herunder EU og Tyskland, at gribe ind på dette område.

Hvad angår tynde, cigaretter har flere studier vist, at tynde cigaretpakker bliver associeret med 
at være feminin, elegant og slank. Ydermere er det påvist, at former (f.eks. slank) og farver 
(f.eks. lyserød, sort, denimblå) på de individuelle cigaretter kan give indtryk af, at de er 
mindre skadelige. En undersøgelse viste, at rygere af 'tynde' cigaretter var mere tilbøjelige til 
at tro, at nogle cigaretter kunne være mindre skadelige, og at deres eget mærke måske var lidt 
mindre skadeligt. Vildledende oplysninger er allerede forbudt i henhold til det nuværende 
tobaksvaredirektiv. 

Det indre marked for tobaksvarer er allerede harmoniseret i henhold til det nuværende 
tobaksvaredirektiv, og Kommissionens forslag opdaterer og udvider blot den eksisterende 
harmonisering. Forslaget lever også op til EU-rettens grundlæggende rettigheder. De 
forpligtelser, som bliver pålagt producenterne og distributørerne af tobaksvarer i denne 
henseende, er nødvendige for at forbedre det indre markeds funktionsmåde, samtidig med at 
der sikres en høj sundhedsbeskyttelse.

Konklusion

Kommissionens forslag til revision af tobaksvaredirektivet - herunder bestemmelserne om 
mentolcigaretter og tynde cigaretter - drøftes i øjeblikket af Europa-Parlamentet og Rådet. Det 
endelige resultat af disse forhandlinger kendes endnu ikke. 


