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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja mano, kad ES priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti žmones nuo 
rūkymo poveikio, nebus veiksmingos. Ji mano, kad tokios priemonės turėtų būti nukreiptos ne 
į rūkalius, bet į tabako pramonę. Pavyzdžiui, peticijos pateikėja mano, kad reikėtų uždrausti 
naudoti nikotiną, prie kurio priprantama, tabako produktuose. Ji mano, kad šios pramonės 
įmonės tikrai gali gaminti produktus be nikotino, tačiau nenori to daryti, nes iš rūkalių 
uždirbama daug pinigų. Pati peticijos pateikėja savo lėšomis bandė mesti rūkyti, tačiau jai 
nepavyko ir jai kyla klausimas, kodėl atpratimo nuo alkoholio terapija apmokama sveikatos 
draudimo lėšomis, o pagalbos žmonėms mesti rūkyti terapija – ne. Peticijos pateikėja ragina 
sąžiningiau vertinti su rūkymu susijusias problemas ir spręsti problemą jos kilmės vietoje –
tabako pramonėje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Komisijos pastabos 
Komisija neseniai pateikė pasiūlymą dėl Tabako gaminių direktyvos persvarstymo, kuriuo 
siekiama palengvinti atitinkamų gaminių vidaus rinkos veikimą ir sveikatos apsaugos požiūriu 
sumažinti šių gaminių patrauklumą, taip pat užtikrinti, kad piliečiai būtų tinkamai 
informuojami apie jų sveikatai kylantį pavojų, susijusį su šių gaminių vartojimu. 
Dėl nikotino turinčių gaminių, pvz., nikotino pakaitiniam gydymui skirtų gaminių ir 
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elektroninių cigarečių, pažymėtina, kad pasiūlymu siekiama suderinti valstybių narių priimtą 
požiūrį į šiuos gaminius ir kartu užtikrinti, kad jie galėtų visapusiškai veikti kaip priemonės, 
skirtos padėti mesti rūkyti, jiems taikant vaistų teisinę sistemą, jei nikotino kiekis viršija tam 
tikras ribas. Taigi sveikatos apsaugos požiūriu pasiūlymu pirmiausia siekiama užkirsti kelią 
tabako vartojimui tarp jaunų žmonių ir užtikrinti, kad esami tabako gaminių vartotojai turėtų 
tinkamai reglamentuotų nikotino pakaitiniam gydymui skirtų gaminių alternatyvą. 
Pasiūlymas, įskaitant klausimus, susijusius su nikotino turinčiais gaminiais, yra svarstomas 
Taryboje ir Europos Parlamente. Galutinis šių svarstymų rezultatas dar nėra žinomas. 
Sprendimai dėl intervencinių sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo visų pirma 
priklauso valstybių narių kompetencijai. 

Išvada

Komisija mano, kad jos pasiūlyme dėl Tabako gaminių direktyvos persvarstymo pateikiamos 
tinkamos reglamentavimo nuostatos, apimančios tabako ir nikotino turinčius gaminius.“ 


