
CM\887653NL.doc PE478.602v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

16.12.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0721/2011, ingediend door Vincent Grünberg (Duitse 
nationaliteit), over legalisering van tabak voor oraal gebruik

Verzoekschrift 0794/2011, ingediend door Joaquim Boadas de Quintana (Spaanse 
nationaliteit), namens de "Federació Catalana d'Associacions d'Activitats 
Recreatives musicals" (FECASARM), over wijziging van artikel 8 van Richtlĳn 
2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende 
de onderlinge aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen van 
de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van 
tabaksproducten

1. Samenvatting van verzoekschrift 0721/2011

Indiener pleit voor opheffing van het verbod op tabak voor oraal gebruik in Europa. Volgens 
hem is een totaalverbod op tabak die niet wordt gerookt of gekauwd, zoals snus, niet
gerechtvaardigd. Hoewel indiener erkent dat snus niet gezond is, zijn de risico's bij gebruik 
van deze tabak volgens hem kleiner dan bij gerookte tabak, omdat er geen gevaar voor 
anderen bestaat (passief meeroken). Bovendien zouden staten bij opheffing van het verbod 
aanzienlijke inkomsten uit accijns kunnen vergaren.

Samenvatting van verzoekschrift 0794/2011

Indiener pleit voor wijziging van artikel 8 van Richtlijn 2001/37/EG, die bepaalt: "De 
lidstaten verbieden het in de handel brengen van tabak voor oraal gebruik onverminderd 
artikel 151 van de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden" om een 
uitzondering te maken voor snus [Zweedse snuff]. Indiener beweert dat deze tabak minder 
schadelijk voor de gezondheid is dan rook- of pruimtabak, de negatieve economische effecten 
van het verbod op roken in openbare gelegenheden kan tegengaan en niet-rokers niet hindert. 
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Indiener is van mening dat het verbieden van de handel in snus een inbreuk vormt op het 
beginsel van vrij verkeer van goederen op de interne markt.

2. Ontvankelijkheid

0721/2011 ontvankelijk verklaard op 3 november 2011. 
0794/2011 ontvankelijk verklaard op 16 november 2011.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011.

De indieners breken een lans voor de aanpassing van de Richtlijn betreffende tabaksproducten 
2001/37/EG voor zover dat orale tabak, die niet gerookt of gekauwd wordt, zoals snus, op de 
markt gebracht kan worden in alle EU-lidstaten. Ze stellen dat het verbod op snus niet 
gerechtvaardigd is, daar ze beweren dat de gezondheidsrisico’s door het gebruik van deze 
tabak lager is dan van gerookte tabak, zowel voor de gebruikers (geen inademing van rook) 
als voor anderen (geen passief meeroken). 
Indiener 721/2011 beweert ook dat snus het met roken beginnen niet makkelijker maakt en 
dat landen aanzienlijke inkomsten uit accijns kunnen vergaren als het verbod werd 
opgeheven. 
Indiener 794/2011 beweert dat snus de negatieve economische gevolgen van het verbod op 
roken in openbare plaatsen kan tegengaan. Indiener is van mening dat het verbieden van de 
handel in snus een inbreuk vormt op het beginsel van vrij verkeer van goederen op de interne 
markt.

Het verbod van het op de markt brengen van orale tabak (snus) binnen de EU was in 1992 
geïntroduceerd om een goed functioneren van de interne markt te verzekeren en tegelijkertijd 
een hoog niveau van gezondheidsbescherming te handhaven. Op dat moment hadden al drie 
lidstaten snus verboden. De rechtvaardiging voor het verbod op snus in 1992 was om de 
uitbreiding tegen te gaan van de consumptie van producten die schadelijk waren voor de 
gezondheid die nieuw waren voor markten van lidstaten en waarvan gedacht werd dat ze 
vooral aantrekkelijk waren voor jonge mensen. Het verbod op orale tabak was overgenomen 
door artikel 8 van Richtlijn 2001/37/EG.

Het verbod op orale tabak was goedgekeurd door het Europese Hof van Justitie in zijn 
bepaling van 14 december 2004 (Zaak C-210/03). Het Hof bevestigde dat het verbod 
proportioneel was met als doel gezondheidsbescherming. In zijn bepaling refereerde het Hof 
aan de wetenschappelijke informatie voorhanden voor de gemeenschappelijke legislatuur op 
het moment van de aanname van de Richtlijn. 

De schadelijke gevolgen voor de gezondheid van orale tabak (snus) en andere rookloze 
tabaksproducten zijn bevestigd door het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico’s (WCNG) op 6 februari 20081. Het WCNG besluit dat rookloze tabak 
kanker kan veroorzaken, met de alvleesklier als voornaamste doelorgaan, het risico op dood 
na myocardinfarct doet toenemen en verslavend is. Gebruikers vertonen 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf
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onthoudingsverschijnselen die vergelijkbaar zijn met die gezien bij rokers. 

De Commissie is zich ervan bewust dat het niveau van kankerverwekkende substanties in 
snus verlaagd is in de laatste twee decennia. Dat betekent dat de ongunstige 
gezondheidseffecten van snus kunnen verschillen van die van andere traditionele rookloze of 
gerookte tabaksproducten. Dat betekent evenwel niet dat snus een veilig of onschadelijk 
product is. Bovendien kunnen snus en andere rookloze tabaksproducten het opnemen van 
nicotine bij jonge mensen vergemakkelijken en kunnen ze beleid tot het beëindigen van roken 
ondermijnen, omdat ze kunnen gebruikt worden waar roken is verboden.

De Commissie herbekijkt op het moment de Richtlijn betreffende tabaksproducten 
2001/37/EG. De zaken aangaande orale tabak, inclusief snus, worden beoordeeld in de 
context van de effectbeoordeling van de aanstaande revisie. Naast de gezondheids- en sociale 
impact van verschillende beleidsopties, zal de effectbeoordeling ook hun economische impact 
en hun implicaties op het functioneren van de interne markt analyseren.


