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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1939/2012 af Milen Iliev, bulgarsk statsborger, om støtte til 
aromatiserede cigaretter i EU

1. Sammendrag

Andrageren er imod det foreslåede forbud mod aromatiserede cigaretter i EU. Andrageren 
mener, at rygning bør forblive en del af borgernes friheder, og at et forbud mod aromastoffer 
kan danne en farlig præcedens.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

Andrageren fremfører, at det fortsat bør være alle borgeres ret at vælge at ryge, og mener, at 
lovlige, ikkeskadelige aromastoffer bør være tilladt, idet han dog samtidig anerkender 
rygningens skadelige virkninger. Andrageren mener, at et forbud mod aromastoffer danner en 
farlig retlig præcedens, og at aromastoffer fortsat bør være en valgmulighed for forbrugerne. 
Andrageren går ind for større sundhedsadvarsler på cigaretpakkerne. 

Kommissionens bemærkninger 

Kommissionens forslag om revision af tobaksvaredirektivet sætter ikke spørgsmålstegn ved 
myndige borgeres ret til at vælge at ryge. Med forslaget søges det indre marked for 
tobaksvarer harmoniseret yderligere på en måde, som afspejler deres skadelige virkning på 
borgernes helbred. På den baggrund søger forslaget at begrænse den tiltrækningskraft, som 
visse tobaksvarer har, der har vist sig at tilskynde til og gøre det lettere at begynde at ryge, 
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især blandt unge. Som Kommissionens konsekvensvurdering har vist, gør cigaretter med 
kendetegnende aromaer, f.eks. mentol, det nemmere at begynde at ryge ved at maskere 
tobakkens beske smag og tiltrækker dermed især unge forbrugere. Dertil kommer relativt set, 
at forbruget af disse tobaksvarer er stigende på et marked, som generelt er i tilbagegang. 

Endvidere bør det understreges, at Kommissionens forslag ikke har til hensigt at forbyde, at 
tobaksvarer smager forskelligt, men derimod at forbyde tobaksvarer med kendetegnende 
aromastoffer, og at der således fortsat er mulighed for produktdifferentiering.

Konklusion

Kommissionen er af den opfattelse, at de foreslåede foranstaltninger er proportionelle og i 
overensstemmelse med retsgrundlaget om at fremme et velfungerende indre marked, samtidig 
med at folkesundheden som udgangspunkt skal befinde sig på et højt niveau. Revisionen af 
tobaksvaredirektivet er i øjeblikket genstand for forhandlinger med Rådet og Europa-
Parlamentet. Det endelige resultat af disse drøftelser er endnu uvist.


