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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1813/12 af Krisztian Pifko, ungarsk statsborger, og 2857 online-
medunderskrivere om retablering af frihandel med væsker til elektroniske 
cigaretter i Ungarn

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at ungarske toldere har tilbageholdt og beslaglagt produkter til 
elektroniske cigaretter på befaling af statssekretariatet for sundhed under ministeriet for 
menneskelige ressourcer. Dette skridt blev taget uden ændringer i den gældende lov, efter at 
det i årevis havde været tilladt at handle med de pågældende varer. Andrageren hævder, at 
denne lov krænker principperne i EU-lovgivningen (fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser), da den sætter lokale erhvervsdrivende og producenter i anden række, 
eftersom det er let at anskaffe disse produkter fra andre lande. Han anmoder Europa-
Parlamentet om at undersøge lovligheden af de statslige myndigheders handling. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2013

Nikotinholdige varer er på nuværende tidspunkt underlagt forskellig lovgivning i 
medlemsstaterne. Så vidt Kommissionen er orienteret, er forholdet i Ungarn, at nikotinholdige 
produkter med et nikotinindhold på over 1,5 mg pr. enhed, som ikke indeholder 
tobaksekstrakt og/eller som opgives som værende beregnet til rygestop-behandling, anses for 
lægemiddel "ved dets virkning" som defineret i artikel 1, nr. 2) i direktiv 2001/83/EF om 
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fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler1. Nikotinholdige elektroniske cigaretter 
(hvoraf de fleste formentlig ligger over tærsklen på 1,5 mg) ser således ud til i Ungarn at blive 
betragtet som lægemidler i kraft af deres virkning, og tillades i henhold til 
direktiv 2001/83/EF.

På nuværende tidspunkt er det op til medlemsstaterne, under efterprøvelse ved domstolene, at 
afgøre, hvilken retlig ordning der skal finde anvendelse i klassificeringen af nikotinholdige 
produkter såsom e-cigaretter2. Det falder derfor uden for Kommissionens forvaltningsområde 
af skride ind. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0067:DA:PDF

2 C-109/12 - Laboratoires Lyocentre, præmis 42, 45, 47. [2013] Endnu ikke offentliggjort.


