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Betreft:  Verzoekschrift 0997/2009, ingediend door Martin Eschenberg (Duitse 
nationaliteit), over wijziging van de plannen voor waarschuwingsfoto's op 
sigarettenverpakkingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verlangt dat de plannen om afschrikwekkende waarschuwingsfoto's op 
sigarettenverpakkingen te plaatsen, moeten worden gewijzigd. Hij meent dat het aanbrengen 
van dergelijke foto's op verpakkingen die op straat achteloos worden weggeworpen mogelijk 
strijdig is met de regelgeving voor de bescherming van kinderen. Het doorgaan van de 
plannen zou voor hem kunnen betekenen dat hij zijn kinderen niet meer zonder toezicht op 
straat zou kunnen laten spelen uit vrees voor de effecten die de waarschuwingsfoto's op de 
kinderen zouden kunnen hebben.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Indiener verlangt dat de plannen van de Commissie om waarschuwingsfoto’s op 
tabaksverpakkingen te plaatsen worden gewijzigd, en voert daarbij aan dat schokkende 
afbeeldingen een negatieve uitwerking op kinderen kunnen hebben. Hij meent dat het 
aanbrengen van schokkende afbeeldingen op verpakkingen die op straat achteloos worden 
weggeworpen mogelijk in strijd is met de regelgeving voor de bescherming van kinderen. 
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Op grond van Richtlijn 2001/37/EG inzake Tabaksproducten1 moeten alle voor roken 
bestemde tabaksproducten een van twee algemene gezondheidswaarschuwingen ("Roken is 
dodelijk"/"Roken kan dodelijk zijn" of "Roken brengt u en anderen rondom u ernstige schade 
toe") bevatten op de voorkant van de verpakking, en nog eens een van veertien 
waarschuwingen op de achterkant. De richtlijn staat lidstaten toe om bijkomende 
waarschuwingen aan te vullen met kleurenfoto’s. In mei 2005 keurde de Commissie een 
bibliotheek van 42 foto’s goed, bestaande uit drie afbeeldingen voor elk van de 14 
bijkomende gezondheidswaarschuwingen. Op deze manier kunnen lidstaten de afbeeldingen 
kiezen die het best afgestemd zijn op hun bevolking.

Tot nu toe zijn waarschuwingsfoto’s ingevoerd in België (november 2006), Roemenië (juli 
2008) en het Verenigd Koninkrijk (oktober 2008). Letland heeft wetgeving aangenomen om 
het gebruik van waarschuwingsfoto’s vanaf maart 2010 verplicht te stellen. Verder hebben, zo 
blijkt uit informatie van de lidstaten zelf, ook Frankrijk, Hongarije, Ierland, Malta, Polen en 
Spanje plannen om in de nabije toekomst waarschuwingsfoto’s in te voeren. 

In haar tweede verslag2 over de toepassing van de tabaksproductenrichtlijn 2001/37/EG, dat in 
november 2007 verscheen, noemde de Commissie het verplicht stellen van 
waarschuwingsfoto’s als een van de mogelijke wijzigingen van de richtlijn. Deze maatregel 
wordt momenteel onderzocht in het kader van de doorlopende effectbeoordeling met het oog 
op de mogelijke herziening van de richtlijn. Op dit moment is het nog te vroeg om vooruit te 
lopen op de resultaten van dit onderzoek. 

Er zijn aanwijzingen dat waarschuwingsfoto’s krachtiger zijn dan enkel tekst om het publiek 
te informeren over en bewust te maken van de gezondheidsrisico’s van tabak, waardoor 
mensen worden aangemoedigd te stoppen en worden ontmoedigd te gaan roken of weer te 
gaan roken. Foto’s helpen om mensen een beeld te geven van de aard van aan tabak 
gerelateerde aandoeningen en gezondheidsboodschappen duidelijker en beklijvender over het 
voetlicht te brengen.

Nu reclame is verboden zijn tabaksverpakkingen een voornaam instrument geworden voor de 
marketing van tabaksproducten, die zich met name richt op potentiële nieuwe rokers 
(kinderen en jongeren). Visuele gezondheidswaarschuwingen op tabaksverpakkingen zijn 
bedoeld om de positieve associaties met tabak op te heffen en daarmee kunnen ze kinderen en 
jongeren er derhalve mogelijk van weerhouden om te gaan roken. 

De bibliotheek van de Commissie bevat een breed scala aan foto’s, en het is aan de lidstaten 
om de foto’s te kiezen die het best passen bij hun rokende bevolking, rekening houdende met 
culturele praktijken, gevoeligheden en context.

De Commissie neemt nota van de door indiener kenbaar gemaakte bezorgdheid over de 
mogelijke negatieve uitwerking van waarschuwingsfoto’s op tabaksverpakkingen op 
kinderen. De Commissie is echter van mening dat deze bezorgdheid moet worden afgezet 
tegen het voornaamste doel van de waarschuwingen, namelijk om kinderen en jongeren te 
beschermen tegen het reclamepotentieel van tabaksverpakkingen en ze er op die manier van te 

                                               
1 PB L 194 van 18.7.2001, blz.26.
2 COM (2007)754.
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weerhouden te gaan roken. Lidstaten kunnen bovendien op deze bezorgdheid inspelen door 
foto’s te selecteren die afgestemd zijn op de specifieke socio-culturele kenmerken van het 
land.


