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Vedr.: Andragende 0155/2013 af Clive Bates, britisk statsborger, med forslag om 
ophævelse af forbuddet mod snus (tobak, som indtages oralt) uden for 
Sverige

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at Rådets direktiv 92/41/EØF om mærkning af tobaksvarer har medført 
et forbud mod salget af tobak, der indtages oralt (snus), uden for Sverige, selv om dette 
produkt har positive sundhedsmæssige virkninger for dem, der bruger det. Det bruges af 
personer, som er fast besluttet på at holde op med at ryge, og som bruger det i stedet for 
cigaretter. Han hævder, at Kommissionens forslag til revision af tobaksvaredirektivet vil 
fastholde dette forbud på grundlag af utilstrækkelig, partisk og vildledende dokumentation om 
de folkesundhedsmæssige fordele. Han anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2013). 
Kommissionen blev anmodet om oplysninger i henhold til forretningsordenens artikel 202, 
stk. 6.

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

Forbuddet mod tobak, der indtages oralt (snus), i EU blev indført i 1992 for at sikre et 
velfungerende indre marked og samtidig opretholde et højt sundhedsbeskyttelsesniveau. På 
det tidspunkt havde tre medlemsstater allerede forbudt snus. Begrundelsen for forbuddet mod 
snus i 1992 var ønsket om at forhindre udbredelsen af brugen af et sundhedsskadeligt produkt, 
der var nyt på medlemsstaternes markeder og blev vurderet som særlig tiltrækkende for unge. 
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Forbuddet mod tobak til oral indtagelse blev gennemført i artikel 8 i direktiv 2001/37/EF. 
Forbuddet mod tobak til oral indtagelse blev erklæret gyldigt af EU-Domstolen i dom af 14. 
december 2004 (Sag C-210/03). Domstolen bekræftede, at forbuddet var i overensstemmelse 
med målet om sundhedsbeskyttelse. I dommen henviste Domstolen til de videnskabelige 
oplysninger, der var til rådighed for Fællesskabets lovgivning på tidspunktet for vedtagelsen 
af direktivet.  

De sundhedsskadelige virkninger af tobak til oral indtagelse (snus) og andre røgfrie 
tobaksprodukter er blevet bekræftet af Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt 
Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS) den 6. februar 20081. Komitéen konkluderede, at 
alle røgfrie tobaksprodukter indeholder kræftfremkaldende stoffer, om end i forskelligt 
omfang, og er forbundne med en række sundhedsskadelige virkninger. Komitéen 
konkluderede endvidere, at alle røgfri tobaksprodukter øger risikoen for død efter hjerteinfarkt 
og er afhængighedsskabende.   

Kommissionen er bekendt med, at niveauet af kræftfremkaldende stoffer er blevet sænket i 
snus inden for de sidste to årtier. Dette betyder, at de negative sundhedsvirkninger af snus kan 
være forskellige fra virkningerne fra andre traditionelle røgfrie produkter eller 
tobaksprodukter, der ryges. Men det betyder ikke, at snus er et sikkert eller uskadeligt 
produkt. Ydermere kan snus og andre røgfrie tobaksvarer fremme påbegyndelse af 
nikotinbrug blandt unge og ikkerygere og dermed underminere rygestoppolitikker, da denne 
type produkter kan anvendes, hvor der er rygeforbud. Det er derfor nødvendigt at begrænse 
forbruget af disse produkter til deres traditionelle anvendelse og markeder.

Konklusion

Kommissionens forslag om at revidere EU's nuværende tobaksvaredirektiv (2001/37/EF) blev 
i løbet af 2013 drøftet mellem de lovgivende institutioner (Europa-Parlamentet og 
Ministerrådet), og der blev indgået en aftale under førstebehandlingen i december 2013.  
Denne aftale, som fastholder mod snus skal formaliseres af Europa-Parlamentet og 
Ministerrådet i løbet af foråret 2014 med henblik på et nyt EU-direktivs ikrafttræden i første 
halvdel af 2014. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf.


