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Betreft: Verzoekschrift 0034/2013, ingediend door Andreas Mai (Duitse nationaliteit), 
over het voorstel om de e-sigaret te behandelen als een tabaksproduct

Verzoekschrift 0035/2013, ingediend door Janine en Michael Leven (Duitse 
nationaliteit), over het voorstel om de e-sigaret te behandelen als een 
tabaksproduct

Verzoekschrift 0067/2013, ingediend door Joachim Kromm (Duitse 
nationaliteit), over de Europese tabaksrichtlijn

1. Samenvatting van verzoekschrift 0034/2013

Indiener vindt dat de e-sigaret niet als een tabaksproduct mag worden behandeld omdat er 
geen tabak in zit. De e-sigaret is eigenlijk een vaporisator voor de verdamping van een 
nicotinehoudende vloeistof. In het wetgevingsvoorstel voor e-sigaretten wordt een limiet 
vastgesteld voor de hoeveelheid nicotine die de vloeistof mag bevatten. Indiener is er met 
behulp van de e-sigaret in geslaagd te stoppen met het roken van normale sigaretten. Hij 
meent dat, als het voorstel wordt aanvaard en de limiet wordt gehandhaafd, andere rokers het 
roken veel gemakkelijker zullen kunnen opgeven. Hij verzoekt het Parlement de e-sigaret in 
de wetgeving niet te beschouwen of te behandelen als een tabaksproduct.

Samenvatting van verzoekschrift 0035/2013

Indieners verzoeken het Parlement de e-sigaret in de Europese wetgeving niet te beschouwen 
of te behandelen als een tabaksproduct.

Samenvatting van verzoekschrift 0067/2013

Indiener beweert dat in het ontwerp van de Europese tabaksrichtlijn e-sigaretten worden 



PE524.861v01-00 2/3 CM\1012892NL.doc

NL

omschreven als nicotinehoudende producten met een maximaal nicotinegehalte van 
4 milligram per milliliter. Alle producten waarvan het nicotinegehalte hoger ligt, worden 
aangemerkt als medicijnen. Indiener snapt deze bepaling niet. Hij voert aan dat elektronische 
sigaretten veel minder schadelijk zijn dan normale sigaretten. Hij vindt dat e-sigaretten 
dientengevolge als stimulerend middel aangemerkt zouden moeten worden. Indiener beweert 
dat e-sigaretten niet tot doel hebben mensen met roken en/of nicotinegebruik te laten stoppen, 
maar om rokers de mogelijkheid te bieden te roken zonder schadelijke verbrandingsproducten 
in te ademen. Door het nicotinegehalte aan banden te leggen, zouden rokers minder snel 
geneigd zijn om van hun gewone sigaretten af te stappen, met alle bijkomende schadelijke 
gevolgen van dien. Indiener ziet ook niet in hoe een geneeskrachtig effect zou ontstaan bij het 
overschrijden van het gestelde nicotinegehalte. Hij wijst erop dat een dergelijk effect dan ook 
aanwezig zou zijn bij gewone sigaretten. Indiener pleit ervoor dat e-sigaretten buiten het 
kader van de tabaksrichtlijn zouden moeten vallen, zodat rokers die de overstap naar deze 
producten willen maken de mogelijkheid wordt gelaten om op een minder schadelijke manier 
nicotine te consumeren.

2. Ontvankelijkheid

0034/2013: Ontvankelijk verklaard op 11 september 2013.
0035/2013: Ontvankelijk verklaard op 11 september 2013.
0067/2013: Ontvankelijk verklaard op 4 november 2013.

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

In december 2012 kwam de Commissie met een voorstel tot herziening voor de richtlijn 
betreffende tabaksproducten. Het voorstel is gericht op het terugdringen van het aantal 
beginnende tabaksconsumenten, en dan met name jongeren. Daarnaast betreft het een voorstel 
om nicotinehoudende producten (met inbegrip van elektronische sigaretten), waarvan het 
nicotinegehalte boven een bepaalde waarde ligt, onder de geneesmiddelenwetgeving 
(Richtlijn 2001/83/EG) te laten vallen en voor de overige nicotinehoudende producten 
etiketteringseisen in te stellen. 

De Commissie vond het nodig om in deze richtlijn regels in verband met nicotinehoudende 
producten op te nemen teneinde het adequaat functioneren van de interne markt te garanderen. 
Daarnaast moet de mogelijkheid om deze producten als hulpmiddel bij het stoppen met roken 
in te zetten ten volle ontwikkeld worden, op een veilige manier en met waarborging van de 
kwaliteit. De aanneming werd voorafgegaan door een grondige analyse van de economische, 
sociale en gezondheidsgevolgen van de beleidsmaatregelen.

Conclusie

De Commissie vindt de voorgestelde maatregelen betreffende nicotinehoudende producten 
evenredig en in overeenstemming met de rechtsgrondslag teneinde het functioneren van de 
interne markt te bevorderen, uitgaande van een hoog niveau van bescherming van de 
volksgezondheid. 
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Het voorstel van de Commissie zou een stimulans vormen voor rokers om te stoppen met het 
roken van conventionele sigaretten, die indiener terecht als schadelijk ziet, en over te stappen 
op producten die helpen bij het stoppen met roken en worden gecontroleerd op hun veiligheid 
en kwaliteit.

Over het voorstel, met inbegrip van de kwesties betreffende nicotinehoudende producten, 
wordt momenteel onderhandeld in de Raad en het Europees Parlement. De definitieve 
uitkomst van deze besprekingen is nog niet bekend. De beoogde uitkomst is echter een 
duidelijker juridisch kader, ook voor nicotinehoudende producten.


