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Betreft: Verzoekschrift 1738/2012, ingediend door Lara Sabel (Duitse nationaliteit), over 
een verbod op menthol- en dunne sigaretten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster vreest dat wanneer de tabaksrichtlijn wordt herzien, menthol- en dunne sigaretten 
zullen worden verboden. Indienster, die zelf rookt, ziet niet in waarom de EU haar zou 
moeten verbieden dergelijke sigaretten te roken. Ze is van mening dat een dergelijk verbod 
indruist tegen het fundamentele recht op de vrije ontwikkeling van haar persoonlijkheid 
zonder nadelige gevolgen voor andere mensen. Ze is van mening dat de EU te ver gaat door 
volwassen en verantwoordelijke burgers te vertellen wat zij moeten doen.

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 

Uit wetenschappelijk onderzoek en marktgegevens is gebleken dat smaakstoffen van invloed 
zijn op het rookgedrag en ertoe aanzetten om met roken te beginnen. Smaken zoals menthol 
hebben waarschijnlijk een stimulerend effect op beginnende rokers, op verslavingsgedrag en 
merkvoorkeuren en maken het moeilijker om met roken te stoppen. Vooral menthol verbetert 
de smaak van tabaksproducten en kan ertoe leiden dat het schadelijke karakter ervan wordt 
onderschat. De lidstaten zijn begonnen met de invoering van maatregelen om het gebruik van 
smaakstoffen zoals mentholcapsules in Duitsland en vanille in Frankrijk te reguleren c.q. te 
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beperken. Daarom is harmonisatie nodig om tot een consistente aanpak te komen. Ook in de 
in het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging vervatte richtsnoeren wordt de partijen bij dat 
verdrag, waaronder de EU en Duitsland, aanbevolen op dit gebied actie te ondernemen.

 In verband met dunne sigaretten hebben diverse studies aangetoond dat 
dunnesigarettenpakjes worden geassocieerd met vrouwelijkheid, elegantie en slankheid. 
Bovendien is gebleken dat de vormen (bv. dun) of kleuren (bv. roze, zwart, denimblauw) van 
losse sigaretten de indruk kunnen wekken dat ze minder schadelijk zijn. Een studie wees uit 
dat rokers van "dunne" sigaretten meer geneigd waren te denken dat sommige sigaretten 
minder schadelijk zouden kunnen zijn en dat hun eigen merk wellicht iets minder schadelijk 
zou zijn. Het verstrekken van misleidende gegevens is volgens de huidige 
tabaksproductenrichtlijn al verboden. 

De interne markt voor tabaksproducten is reeds geharmoniseerd uit hoofde van de bestaande 
tabaksproductenrichtlijn en het voorstel van de Commissie strekt er alleen maar toe het 
bestaande harmonisatieniveau te actualiseren en nog verder uit te breiden. Het voorstel is 
bovendien in overeenstemming met het fundamentele recht van de EU-wetgeving. De 
verplichtingen die in dit verband worden opgelegd aan fabrikanten, importeurs en
distributeurs van tabaksproducten zijn noodzakelijk om de werking van de interne markt te 
verbeteren en tegelijkertijd een hoog niveau van gezondheidsbescherming te garanderen.

Conclusie

Over het Commissievoorstel tot herziening van de tabaksproductenrichtlijn – inclusief de 
bepalingen inzake menthol- en dunne sigaretten – wordt momenteel door het Europees 
Parlement en de Raad overleg gevoerd. Het uiteindelijke resultaat van dit overleg is nog niet 
bekend. 


