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pateikė Bulgarijos pilietė Svetla Kostadinova Bulgarijos rinkos 
ekonomikos instituto vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad pasiūlymas iš dalies pakeisti Direktyvą 2001/37/EB dėl tabako 
gaminių turėtų būti atidžiai išnagrinėtas, itin daug dėmesio skiriant paprastų pakuočių 
klausimui. Ji teigia, kad siūlomos priemonės nepadės išspręsti problemų, bet, tiesą sakant, 
pakenks direktyvos tikslui ir pažeis rinkos konkurenciją.

Peticijos pateikėja taip pat teigia, kad dėl tokios politikos galėtų būti sukurtas precedentas, 
susijęs su kituose sektoriuose, kuriuose gaminami „žalingi“ produktai ir teikiamos „žalingos“ 
paslaugos, taikomomis priemonėmis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Pirmiausia peticijos pateikėja prieštarauja pasiūlyme persvarstyti Direktyvą 2001/37/EB 
(toliau – Tabako gaminių direktyva, TGD) išdėstytą sumanymą pradėti naudoti paprastas 
pakuotes. Pridedama ataskaita buvo atlikta prieš Komisijai patvirtinant savo pasiūlymą 
(Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas ataskaitą gavo 2012 m. lapkričio 28 d.), 
todėl joje nenagrinėjamas dabartinis pasiūlymas, dėl kurio šiuo metu deramasi Taryboje ir 
Europos Parlamente.
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Komisijos pastabos

2012 m. gruodžio 19 d. Komisija patvirtino pasiūlymą dėl persvarstytos Tabako gaminių 
direktyvos. Pateikus pasiūlymą atlikta išsami politikos priemonių poveikio ekonomikai, 
socialinei sričiai ir sveikatai analizė. Poveikio vertinimo ataskaitoje, kuria papildomas 
Komisijos pasiūlymas, pateikiama išsami įrodymų, kad, pvz., didinant informuotumą apie 
tabako keliamą pavojų sveikatai ir skatinant elgsenos pokyčius, vaizdiniai įspėjimai yra 
veiksmingesni nei vien tik tekstiniai įspėjimai, apžvalga.

Šis pasiūlymas – tai plataus užmojo, tačiau suderintos pastangos spręsti didžiausio 
išvengiamo pavojaus sveikatai Europos Sąjungoje, t. y. tabako vartojimo, dėl kurio Europos 
Sąjungoje kasmet miršta beveik 700 000 žmonių, klausimą. Kalbant apie visuomenės 
sveikatą, šiuo pasiūlymu siekiama skatinti jaunimą nepradėti rūkyti. Šiuo požiūriu Komisijai 
susirūpinimą kelia tai, kad 70 proc. rūkančiųjų pradėjo rūkyti nesulaukę 18 metų ir 94 proc. –
būdami jaunesni nei 25 metų. Pirmiausia ženklinimo ir pakuočių nuostatomis siekiama 
užtikrinti, kad vartotojui būtų geriau pateikiama informacija apie sveikatą, kuri neskatina 
pradėti ir padeda lengviau mesti rūkyti.

Šiame pasiūlyme nenumatyta galimybė pradėti naudoti paprastas pakuotes Europos Sąjungos 
lygmeniu, tačiau valstybėms narėms tokia pasirinkimo galimybė leidžiama.

Išvada

Komisijos pasiūlyme nenumatyta pradėti naudoti paprastas pakuotes Europos Sąjungos 
lygmeniu. Dėl šio pasiūlymo, įskaitant su tabako gaminių pakuotėmis susijusius klausimus, 
šiuo metu vyksta derybos Taryboje ir Europos Parlamente. Galutiniai šių svarstymų rezultatai 
dar neaiškūs.“


