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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0721/2011 af Vincent Grünberg, tysk statsborger, om legalisering af 
tobak til oral brug

Andragende 0794/2011 af Joaquim Boadas de Quintana, spansk statsborger, for 
"Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives musicals 
(FECASARM)", om en ændring af artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/37/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer

1. Sammendrag af andragende 0721/2011

Andrageren slår til lyd for ophævelse af forbuddet imod oral brug af tobak i Europa. Ifølge 
ham er et totalt forbud imod tobak, der ikke ryges eller tykkes, som f.eks. snus, ikke rimeligt. 
Selv om andrageren indrømmer, at snus ikke er sundt, er risikoen ved brug af denne tobak 
ifølge ham mindre end ved røgtobak, idet den ikke medfører nogen fare for andre (ingen 
passiv rygning). Desuden ville staterne ved ophævelse af forbuddet kunne opnå betydelige 
indkomster fra afgifter.

Sammendrag af andragende 0794/2011

Andrageren ønsker en ændring af artikel 8 i direktiv 2001/37/EF, hvori det er bestemt, at 
"Medlemsstaterne forbyder markedsføring af tobak, som indtages oralt, jf. dog artikel 151 i 
akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse" med henblik på at gøre en 
undtagelse for snustobak. Andrageren hævder, at denne type tobak er mindre skadelig for 
helbredet end tobak, som ryges eller tygges, har mulighed for at modvirke de negative 
økonomiske konsekvenser af forbuddet imod rygning på offentlige steder og ikke påvirker 
ikkerygere. Andrageren mener, at forbuddet imod salg af snus er i modstrid med princippet 
om varernes frie bevægelig i Europas indre marked. Indstillinger
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2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0721/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. november 
2011).
Andragende 0794/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. november 
2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

Andrageren slår til lyd for at ændre direktivet om tobaksprodukter 2001/37/EF, for så vidt 
som tobak til oral brug, som ikke ryges eller tygges som f.eks. snus kan markedsføres i alle 
EU-medlemsstater. Andrageren hævder, at forbuddet mod snus er urimeligt, da 
sundhedsrisikoen ved brug af denne tobak ifølge ham er mindre end tobak, som ryges, både 
for brugerne (ingen inhalation af røg) og for andre (ingen passiv rygning). 
Andrager 721/2011 hævder tillige, at snus ikke fremmer påbegyndelse af rygning, og at 
landene kunne opnå betydelige indkomster fra afgifter, hvis forbuddet blev ophævet. 
Andrager 794/2011 hævder, at snus har mulighed for at modvirke de negative økonomiske 
konsekvenser af forbuddet imod rygning på offentlige steder.  Han mener tillige, at forbuddet 
mod salg af snus er i modstrid med princippet om varernes frie bevægelighed i Europas indre 
marked.

Forbuddet mod markedsføring af tobak til oral brug (snus) i EU indførtes i 1992 for at sikre, 
at det indre marked fungerer korrekt, samtidig med at der opretholdes et højt niveau af 
sundhedsbeskyttelse. På dette tidspunkt havde tre medlemsstater allerede forbudt snus. 
Begrundelsen for at forbyde snus i 1992 var at stoppe udbredelsen af forbruget af produkter, 
der er sundhedsskadelige, som var nye på medlemsstaternes markeder og ansås for at være 
særlig attraktive for unge. Forbuddet mod brug af tobak til oral brug blev gennemført i artikel 
8 i direktiv 2001/37/EF.

Forbuddet mod tobak til oral brug 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 sundhedsbeskyttelse. I dommen henviste Domstolen til de vídenskabelige 
oplysninger, der var til rådighed for Fællesskabets lovgivning på tidspunktet for vedtagelsen 
af direktivet. 

De sundhedsskadelige virkninger af tobak til oral brug (snus) og andre røgfrie 
tobaksprodukter er blevet bekræftet af Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt 
identificerede sundhedsrisici (VKNNPS) den 6. februar 20081. VKNNPS konkluderer, at 
røgfri tobak kan forårsage cancer med bugspytkirtel som det vigtigste målorgan, øger risikoen 
for død efter hjerteinfarkt og er afhængighedsskabende. Brugere viser abstinenssymptomer, 
som ligner symptomer set hos rygere. 

Kommissionen er klar over, 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 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf
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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 
underminerer rygestoppolitikker, da det kan anvendes, hvor der er rygeforbud.

Kommissionen er for øjeblikket ved at revidere tobaksvaredirektiv 2001/37/EF. Spørgsmålene 
vedrørende tobak til oral brug, herunder snus, er ved at blive undersøgt i forbindelse med 
indvirkningsvurderingen i den kommende revísion. I tilslutning til de sundhedsmæssige og 
sociale indvirkninger af forskellige politikoptioner, vil indvirkningsvurderingen også 
analysere disses økonomiske indvirkninger og deres betydning for det indre markeds 
funktion.


