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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1736/2012, adresată de Therese Misch, de cetățenie germană, privind 
protecția împotriva consecințelor fumatului

1. Rezumatul petiției

Petiționara consideră că măsurile europene menite să protejeze oamenii de consecințele 
fumatului nu vor fi eficiente. Ea consideră că astfel de măsuri nu ar trebui să vizeze fumătorii, 
ci industria tutunului. De exemplu, petiționara consideră că ar trebui interzisă utilizarea 
nicotinei în produsele din tutun, întrucât aceasta creează dependență. În opinia petiționarei, 
industria este în perfectă măsură capabilă să fabrice produse fără nicotină, dar nu o face 
pentru că fumătorii sunt o sursă majoră de bani. Petiționara a încercat fără succes să renunțe la 
fumat pe propria cheltuială și se întreabă de ce numai tratamentele de dezalcoolizare sunt 
plătite din fondurile de asigurări de sănătate, în timp ce terapiile care ajută oamenii să renunțe 
la fumat nu sunt subvenționate. Petiționara solicită o abordare onestă a problemelor asociate 
cu fumatul și ca acestea să fie combătute la sursă, în acest caz sursa fiind industria tutunului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Observațiile Comisiei 
Comisia a prezentat recent o propunere de revizuire a Directivei privind produsele din tutun 
care vizează facilitarea pieței interne pentru produsele respective, iar din punct de vedere al 
protecției sănătății, are drept scop să reducă atractivitatea acestor produse și să se asigure că 
cetățenii sunt informați corespunzător despre riscurile de sănătate legate de consumul lor. 
În ceea ce privește produsele care conțin nicotină, cum ar fi terapiile de substituție pe bază de 
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nicotină și țigările electronice, propunerea urmărește să armonizeze abordarea adoptată de 
statele membre față de aceste produse, asigurându-se în același timp că ele pot fi utilizate în 
mod optim pentru renunțarea la fumat, prin includerea lor în cadrul juridic al medicamentelor 
în cazul în care pragul de nicotină depășește anumite limite. Astfel, din punct de vedere al 
protecției sănătății, propunerea urmărește în primul rând să prevină consumul de tutun în 
rândul tinerilor și să asigure faptul că utilizatorii existenți de produse din tutun au ca 
alternativă terapii de înlocuire a nicotinei, reglementate în mod adecvat. Propunerea, inclusiv 
aspectele legate de produsele care conțin nicotină, este discutată în Consiliu și în Parlamentul 
European. Rezultatul final al acestor deliberări încă nu este cunoscut. 
Deciziile de rambursare a intervențiilor de îngrijire medicală țin în principal de competența 
statelor membre. 

Concluzii
Comisia consideră că propunerea sa de revizuire a Directivei privind produsele din tutun 
prevede dispoziții de reglementare adecvate privind produsele din tutun și produsele care 
conțin nicotină. 


