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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0034/2013 af Andreas Mai, tysk statsborger, om forslaget om at 
behandle e-cigaretten som en tobaksvare 

Andragende 0035/2013 af Janine og Michael Leven, tyske statsborgere, om 
forslaget om at behandle e-cigaretten som en tobaksvare

Andragende 0067/2013 af Joachim Kromm, tysk statsborger, om det 
europæiske tobaksdirektiv

1. Sammendrag af andragende 0034/2013

Andrageren påpeger, at e-cigaretten ikke bør behandles som en tobaksvare, eftersom der ikke 
anvendes tobak i e-cigaretter. E-cigaretten er faktisk en fordamper, hvori en væske 
indeholdende nikotin fordampes. I lovgivningsforslaget om e-cigaretter er der fastsat en 
grænse for den mængde nikotin, som væsken må indeholde.  Brugen af e-cigaretter har 
bidraget til, at andrageren er holdt op med at ryge almindelige cigaretter. Han anfører, at hvis 
forslaget bliver accepteret, og grænsen bevares, vil det blive meget lettere for andre rygere at 
holde op med at ryge cigaretter. Han anmoder Parlamentet om ikke at betragte og behandle e-
cigaretten som en tobaksvare i lovgivningen.   

Sammendrag af andragende 0035/2013

Andrageren anmoder Parlamentet om at forhindre, at e-cigaretten bliver betragtet og 
behandlet som en tobaksvare i den europæiske lovgivning.

Sammendrag af andragende 0067/2013

Andrageren anfører, at e-cigaretter i udkastet til det europæiske tobaksdirektiv defineres som 
nikotinholdige produkter med et maksimalt nikotinindhold på 4 mg pr. ml. Alle produkter, der 
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overstiger dette niveau, anses for at være lægemidler, en afgørelse, som andrageren ikke 
forstår.  Han hævder, at elektroniske cigaretter er langt mindre skadelige end almindelige 
cigaretter. De bør følgelig kategoriseres som stimulerende midler, siger han.  Andrageren 
hævder, at formålet med e-cigaretter ikke er at hjælpe med at vænne folk af med rygning 
og/eller nikotin, men at give rygere mulighed for at ryge uden at inhalere de dermed 
forbundne giftige forbrændingsprodukter.  Ved at begrænse nikotinindholdet vil rygere være 
mindre tilbøjelige til at skifte fra deres almindelige cigaretter med alle de dermed forbundne 
negative virkninger.  Andrageren kan heller ikke se, hvordan der kan opstå en medicinsk 
virkning, når et nikotinindhold overstiger den fastsatte grænse.  Han påpeger, at en sådan 
virkning således også vil være til stede i almindelige cigaretter.  Andrageren hævder, at e-
cigaretter bør udelukkes fra tobaksdirektivets anvendelsesområde, så rygere, der ønsker at 
skifte til disse produkter, ikke mister muligheden for at indtage deres stimulans på en langt 
mindre skadelig måde.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

0034/2013: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. september 
2013). 
0035/2013: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. september 
2013). 
0067/2013: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november 
2013). 

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

“Kommissionen offentliggjorde et forslag til revision af tobaksvaredirektivet i december 
2012. Forslaget sigter på at reducere antallet af personer, der indleder et tobaksforbrug, især 
blandt unge mennesker. Desuden foreslås det, at nikotinholdige produkter (herunder e-
cigaretter), hvis nikotinindhold overstiger en vis tærskelværdi, skal være omfattet af 
lægemiddellovgivningen (direktiv 2001/83/EF), og at de øvrige nikotinprodukter skal være 
underlagt mærkningskrav.   

Kommissionen fandt det hensigtsmæssigt at foreslå at regulere nikotinholdige produkter i 
dette direktiv for at sikre, at det indre marked fungerer hensigtsmæssigt. Desuden var det 
hensigten, at disse produkter skulle udvikle deres fulde potentiale som afvænningsmidler 
under sikre og kvalitetskontrollerede forhold. Forud for vedtagelsen blev der foretaget en 
grundig undersøgelse af de økonomiske, sociale og sundhedsmæssige virkninger af de 
politiske foranstaltninger.

Konklusion

Kommissionen mener, at de foreslåede foranstaltninger vedrørende nikotinholdige produkter 
er forholdsmæssige, er i overensstemmelse med retsgrundlaget med henblik på forbedring af 
det indre markeds virkemåde og tjener til at sikre et højt niveau for beskyttelse af 
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folkesundheden. 

Kommissionsforslaget skal udgøre et incitament for nuværende rygere til at skifte fra 
almindelige cigaretter, som andrageren med rette betragter som skadelige, til 
afvænningsprodukter, som er blevet underkastet sikkerheds- og kvalitetskontroller.

 Forslaget, herunder de spørgsmål, som vedrører nikotinholdige produkter, er for øjeblikket til 
forhandling i Rådet og Europa-Parlamentet. Det endelige resultat af disse drøftelser er endnu 
uvist. Imidlertid håber man, at forhandlingerne vil udmunde i klarere retlige rammer, herunder 
for nikotinholdige produkter.”


