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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1659/2012, внесена от Светла Костадинова, с българско 
гражданство, от името на Българския институт за пазарна икономика, 
относно предложение за неутрални опаковки на тютюневите изделия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че предложеното изменение на 
Директива № 2001/37/ЕО относно тютюневите изделия следва внимателно да се 
разгледа, като се отдели особено внимание на въпроса за неутралните опаковки, както и 
че предложените мерки няма да разрешат проблемите, а всъщност ще противоречат на 
целите и ще бъдат в ущърб за пазарната конкуренция.

Тя твърди също, че подобна политика би създала прецедент относно мерките, 
предприети в други сектори, за които се счита, че ще създадат „вредни“ продукти или 
услуги.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 юли 2013 г.. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Вносителят на петицията възразява преди всичко срещу въвеждането на неутрални 
опаковки в предложението за преразглеждане на Директива 2001/37/ЕО (Директивата 
за тютюневи изделия — ДТИ). Приложеният доклад е направен преди приемането на 
предложението от Комисията (ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“ 
получава доклада на 28 ноември 2012 г.) и съответно не е насочен към самото 
предложение, което понастоящем се обсъжда в Съвета и в Европейския парламент.
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Наблюдения на Комисията 

Комисията прие предложение за преразглеждане на ДТИ на 19 декември 2012 г. 
Приемането беше предшествано от задълбочен анализ на икономическите, социалните 
и здравните последици от политическите мерки. Докладът за оценка на въздействието, 
който допълва предложението на Комисията, съдържа подробен преглед на 
доказателства, че например картинните предупреждения са по-ефективни отколкото 
предупреждения само под формата на текст за повишаването на осведомеността 
относно рисковете за здравето, свързани с тютюнопушенето, и мотивирането на 
промяна на поведението.

Предложението е амбициозен, но балансиран опит за справяне с най-голямата 
предотвратима заплаха за здравето в ЕС — потреблението на тютюн, която е причина 
за близо 700 000 смъртни случая всяка година в ЕС. По отношение на общественото 
здраве, предложението има за цел да накара младите хора да не започват да пушат. В 
тази връзка Комисията е загрижена, че 70 % от пушачите започват да пушат на възраст 
под 18 години, а 94 % - на възраст под 25 години. Разпоредбите относно етикетирането 
и опаковането са преди всичко насочени към гарантиране на това, че свързаната със 
здравето информация се предоставя по-добре на потребителя, че тя не стимулира 
започването на пушене и улеснява спирането.

Предложението не предвижда въвеждането на неутрални опаковки на равнището на 
ЕС, но дава възможност на държавите членки да въведат такива.

Заключение

Предложението на Комисията не въвежда неутрални опаковки на равнището на ЕС. 
Предложението, което включва свързаните с опаковките на тютюневи изделия въпроси, 
понастоящем е предмет на преговори в Съвета и Европейския парламент. Крайният 
резултат от тези обсъждания подлежи на установяване.


