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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1874/2012, ingediend door Karla Kamp (Duitse nationaliteit), over 
initiatieven van het Europees Parlement tegen roken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is bezorgd dat de herziening van de tabaksrichtlijn ertoe zal leiden dat 
tabaksproducten worden geclassificeerd als dodelijke drugs en dat menthol- en dunne 
sigaretten worden verboden. Indienster, die zelf rookt, begrijpt niet waarom de EU haar het 
roken van dergelijke sigaretten zou willen verbieden. Hoewel zij op de hoogte is van de 
schadelijke gevolgen, is ze van mening dat de beslissing om al dan niet te roken persoonlijk 
is. Zij wijst erop dat er voor andere, even schadelijke producten en levensstijlen niet zulke 
strenge wettelijke bepalingen bestaan als voor tabak en roken. Zij beweert dat dergelijke 
inflexibele regelgeving de markteconomie zal doen instorten en vindt dat rokers worden 
gediscrimineerd en dat hun individuele rechten worden geschonden. Zij concludeert dat de 
EU haar burgers in dit geval te zeer betuttelt

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

Het voorstel van de Commissie van december 2012 inzake de herziening van de richtlijn voor 
tabaksproducten is gebaseerd op artikel 114 van het Verdrag, en is gerechtvaardigd om 
tekortkomingen van de interne markt voor tabaksproducten tegen te gaan. Met het oog op 
gezondheid is het kernpunt de bescherming van jongeren. 70% van de rokers begint met roken 
vóór het 18e levensjaar en statistisch gezien is het onwaarschijnlijk dat consumenten die de 
leeftijd van 24 hebben bereikt, beginnen met roken. Het risico bestaat dat het eenvoudiger is 
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om te beginnen met roken dan om ermee te stoppen wanneer men eenmaal verslaafd is. Met 
andere woorden is het hoofddoel, vanuit een gezondheidsoogpunt, om jongeren te 
ontmoedigen te beginnen met roken. In dit licht richt het voorstel zich op "beginproducten", 
e.g. dunne sigaretten voor jonge meiden of sterk gearomatiseerde producten zoals 
mentholsigaretten. 

Natuurlijk kan tabaksbestrijding ook bereikt worden middels andere maatregelen, e.g. het 
verhogen van belastingen of door reclamewetgeving. Maar dit betekent niet dat de 
voorgestelde maatregelen ineffectief zijn, zoals de ervaring van andere wetgevingen in de 
wereld aantoont.

Conclusie

Rekening houdend met het feit dat het wetsvoorstel momenteel wordt besproken in de Raad 
en het Parlement, is de Commissie niet langer in de positie om nog iets voor indienster te 
kunnen betekenen. In elk geval is de Commissie van mening dat de voorgestelde maatregelen 
in proportie zijn. 


