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Комисия по петиции

30.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1736/2012, внесена от Терезе Миш, с германско гражданство, 
относно защита срещу последиците от тютюнопушенето

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията счита, че европейските мерки за защита на хората срещу 
последиците от тютюнопушенето не са ефективни. Тя счита, че тези мерки следва да 
бъдат насочени не към пушачите, а към тютюневата промишленост. Например 
вносителката на петицията счита, че водещият до пристрастяване никотин в 
тютюневите изделия следва да бъде забранен. Тя счита, че промишлеността е напълно в 
състояние да произвежда безникотинови изделия, но че не желае да стори това, тъй 
като от пушачите се печелят много пари. Вносителката на петицията се е опитала сама 
да се откаже от тютюнопушенето, но не е успяла и си задава въпроса защо терапиите за 
отказване от алкохола се поемат от здравноосигурителните фондове, а терапиите, 
помагащи на хората да се откажат от тютюнопушенето – не се поемат. Вносителката 
призовава за по-честен подход към проблемите, свързани с тютюнопушенето, както и 
за това проблемът да бъде решен при източника, като източникът е тютюневата 
промишленост.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 септември 2013 г.

Коментари на Комисията 
Комисията наскоро представи предложение за преразглеждане на Директивата относно 
тютюневите изделия, което има за цел да улесни вътрешния пазар на съответните 
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изделия и, от гледна точка на опазване на здравето, да намали привлекателността на 
тези изделия и да гарантира, че гражданите са подходящо информирани относно 
рисковете за здравето, свързани с тяхната консумация. 
По отношение на изделията, съдържащи никотин, като никотино-заместващи терапии и 
електронни цигари предложението има за цел да хармонизира подхода, възприет от 
държавите членки по отношение на тези изделия, като същевременно гарантира, че те 
могат да развият пълния си потенциал като продукти за преустановяване на употребата, 
като ги включат в правната рамка за лекарствени продукти, ако прагът на никотина 
превиши определени граници. Следователно от гледна точка на опазване на здравето 
предложението основно има за цел да предотврати увеличаването на консумацията на 
тютюневи изделия сред младите хора и да гарантира, че съществуващите потребители 
на тютюневи изделия имат алтернатива под формата на подходящо регламентирани 
никотино-заместващи терапии. Предложението, включително тези въпроси, свързани 
със изделията, съдържащи никотин, подлежи на обсъждане в Съвета и Европейския 
парламент. Окончателният резултат от тези разисквания все още не е известен.  
Решенията за възстановяване на разходите за здравни грижи са основно от 
компетентността на държавите членки. 

Заключение
Комисията счита, че нейното предложение за преразглеждане на Директивата относно 
тютюневите изделия предвижда подходящи регулаторни разпоредби, които обхващат 
тютюневите изделия и изделията, съдържащи никотин. 


