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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1736/2012, ktorú predkladá Therese Misch, nemecká štátna 
občianka, o ochrane proti účinkom fajčenia

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície sa domnieva, že európske opatrenia na ochranu osôb proti účinkom 
fajčenia nebudú účinné. Myslí si, že tieto opatrenia by mali byť namierené nie proti fajčiarom, 
ale proti tabakovým spoločnostiam. Predkladateľka petície sa napríklad domnieva, že by sa 
mal zakázať návykový nikotín vo výrobkoch na fajčenie. Myslí si, že tieto spoločnosti nemajú 
najmenší problém vyrábať beznikotínové výrobky, ale nechcú, lebo fajčiari im zabezpečujú 
veľké zisky. Predkladateľka petície sa na vlastné náklady pokúšala prestať fajčiť, ale 
nepodarilo sa jej to, a pýta sa, prečo sa liečba závislosti od alkoholu hradí zo zdravotného 
poistenia, ale terapie na pomoc ľuďom, aby prestali fajčiť, sa neuhrádzajú. Predkladateľka 
petície vyzýva na čestnejší prístup k problémom súvisiacim s fajčením a na to, aby sa tento 
problém riešil pri zdroji, ktorým sú tabakové spoločnosti.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie doručená 20. septembra 2013

Poznámky Komisie 
Komisia nedávno predložila návrh revízie smernice o tabakových výrobkoch, ktorej cieľom je 
zjednodušiť fungovanie vnútorného trhu s príslušnými výrobkami a z hľadiska ochrany 
zdravia znížiť atraktivitu týchto výrobkov a zabezpečiť, aby boli občania primerane 
informovaní o zdravotných rizikách súvisiacich s ich spotrebou. 
S ohľadom na výrobky obsahujúce nikotín, ako sú terapie zamerané na náhradu nikotínu 
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alebo elektronické cigarety, cieľom návrhu je zosúladiť prístup prijatý členskými štátmi v 
súvislosti s týmito výrobkami pri súčasnom zabezpečení toho, aby mohli naplno rozvinúť svoj 
potenciál ako výrobky určené na ukončenie fajčenia, a to ich podriadením právnemu rámcu 
pre lieky, ak hranica nikotínu presiahne určité obmedzenia. Z hľadiska ochrany zdravia sa 
návrh v prvom rade zameriava na predchádzanie spotrebe tabaku v prípade mladých ľudí a 
zabezpečenie toho, aby existujúci používatelia tabakových výrobkov mali alternatívu v 
primerane regulovaných terapiách zameraných na náhradu nikotínu. O návrhu vrátane otázok 
týkajúcich sa výrobkov obsahujúcich nikotín sa diskutuje v Rade a v Európskom parlamente. 
Konečný výsledok týchto rokovaní zatiaľ nie je známy.  
Rozhodnutia o úhrade výkonov zdravotnej starostlivosti patria predovšetkým do právomoci 
členských štátov. 

Záver
Komisia si myslí, že jej návrh revízie smernice o tabakových výrobkoch poskytuje dostatočné 
právne ustanovenia týkajúce sa tabakových výrobkov a výrobkov obsahujúcich nikotín. 


