
CM\1012888NL.doc PE524.857v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

29.11.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN
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nationaliteit), over steun voor sigaretten met aroma's in de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is tegenstander van het voorgestelde verbod op sigaretten met aroma's in de EU. Hij 
is van mening dat de keuze om te roken één van de vrijheden van burgers moet blijven en dat 
het verbod op aroma's een gevaarlijk precedent zou kunnen scheppen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

Indiener stelt dat burgers het recht moeten behouden om te kiezen voor roken en is van 
mening dat legale, onschadelijke aroma's moeten worden toegestaan, waarbij hij de door 
roken veroorzaakte schade onderkent. Indiener is van mening dat een verbod op aroma's 
een gevaarlijk juridisch precedent schept en dat de consument moet kunnen blijven 
kiezen voor aroma's. Indiener stemt in met omvangrijkere gezondheidswaarschuwingen 
op verpakkingen. 

Opmerkingen van de Commissie 

In het voorstel van de Commissie tot herziening van de richtlijn tabaksproducten wordt niet 
getornd aan het recht van alle burgers met de wettelijk toegestane leeftijd om te kiezen 
voor roken. Met het voorstel wordt een verdere harmonisering van de interne markt 
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voor tabaksproducten beoogd op een wijze die de schadelijke uitwerking van 
tabaksproducten op de gezondheid van burgers reflecteert. Als zodanig streeft het 
voorstel naar beperking van de aantrekkingskracht van bepaalde tabaksproducten 
waarvan is gebleken dat zij het beginnen met roken stimuleren en vergemakkelijken, in 
het bijzonder onder jongeren. De effectbeoordeling van de Commissie heeft uitgewezen 
dat sigaretten met kenmerkende aroma's als menthol het beginnen met roken kunnen 
vergemakkelijken. Deze sigaretten maskeren namelijk de scherpe smaak van tabak en 
zijn daarmee in het bijzonder aantrekkelijk voor jonge consumenten. Ook relatief 
gesproken neemt de consumptie van deze tabaksproducten toe, terwijl de markt voor 
tabaksproducten als geheel krimpt. 

Tevens beoogt de Commissie met haar voorstel niet de afzonderlijke aroma's te verbieden 
maar veeleer de tabaksproducten met kenmerkende aroma's, waardoor ruimte blijft 
bestaan voor productdifferentiatie.

Conclusie

De Commissie is van mening dat de door haar voorgestelde maatregelen proportioneel zijn en 
overeenstemmen met de rechtsgrond voor de bevordering van het functioneren van de 
interne markt, waarbij zij een goede volksgezondheid als uitgangspunt neemt. 
Momenteel wordt met de Raad en het Europees Parlement onderhandeld over de 
herziening van de richtlijn tabaksproducten. De definitieve uitkomst van deze debatten 
is nog niet bekend.


