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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1813/12, ingediend door Krisztian Pifko (Hongaarse nationaliteit), 
gesteund door 2 857 onlinemedeondertekenaars, over herstel van de vrije handel 
in vloeistoffen voor elektronische sigaretten in Hongarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over het feit dat Hongaarse douanebeambten op instructie van het 
staatssecretariaat voor de Gezondheidszorg van het ministerie van Menselijke Hulpbronnen 
elektronische sigarettenproducten in beslag hebben genomen. Dit gebeurde zonder wijziging 
van het toepasselijk recht, nadat dezelfde goederen jarenlang vrij verhandeld mochten 
worden. Indiener stelt dat dit een inbreuk vormt op de beginselen van het EU-recht (vrij 
verkeer van goederen en diensten), omdat plaatselijke handelaren en producenten benadeeld 
worden doordat de producten gemakkelijk in andere lidstaten kunnen worden aangeschaft.
Indiener verzoekt het EP te onderzoeken of de overheidsinstanties wettig hebben gehandeld.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

Momenteel zijn nicotinehoudende producten onderworpen aan de wetgeving van de 
verschillende lidstaten. Volgens de informatie die de Commissie ter beschikking heeft, 
beschouwt Hongarije nicotinehoudende producten met een nicotinegehalte van meer dan 
1,5 mg nicotine per stuk die geen tabakextracten bevatten en/of die aangeboden worden als 
hulpmiddel om te stoppen met roken, als geneesmiddelen "naar functie", zoals vastgelegd in 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek 
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betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik1. Nicotinehoudende elektronische 
sigaretten (waarvan de meeste meer dan 1,5 mg nicotine bevatten) lijken inderdaad door 
Hongarije beschouwd te worden als geneesmiddelen naar functie volgens Richtlijn 
2001/38/EG.

Momenteel moeten de lidstaten, die onder rechterlijk toezicht handelen, beslissen welke 
wettelijke regeling moet worden toegepast voor het indelen van nicotinehoudende producten, 
zoals elektronische sigaretten2. Bijgevolg valt het niet binnen de bevoegdheid van de 
Commissie om op te treden. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0067:NL:PDF
2 C-109/12, Laboratoires Lyocentre, punt 42, 45, 47, 2013. Nog niet gepubliceerd.


