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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1738/2012, внесена от Лара Забел, с германско гражданство, 
относно забраната на ментолови и тънки цигари

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се опасява, че при преразглеждането на Директивата за 
тютюневите изделия ментоловите и тънките цигари ще бъдат забранени. Вносителката, 
която е пушачка, не вижда причините, поради които ЕС да трябва да ѝ забранява да 
пуши такива цигари. Тя счита, че подобна забрана нарушава основното право на 
свободно развитие на нейната личност без да вреди на другите хора. Тя счита, че ЕС 
отива твърде далеч като определя какво да правят пълнолетните и отговорни граждани.

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 

Научни изследвания и пазарни данни показват, че ароматите оказват влияние върху 
започването на тютюнопушенето и го засилват. Аромати като ментол вероятно 
стимулират започването на тютюнопушенето, пристрастяването, предпочитанието към 
дадена марка и затрудняват спирането му. Ментолът по-специално прави тютюневите 
изделия по-приятни на вкус и може да даде погрешно впечатление относно тяхната 
вредност. Държавите членки са започнали да приемат мерки за 
регулиране/ограничаване на ароматите като например ментолови капсули в Германия и 
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ванилия във Франция. Следователно е необходима хармонизация с цел постигне на 
съгласуван подход. Също така насоките на Рамковата конвенция за контрол на тютюна 
препоръчват на страните по нея, включително ЕС и Германия, да предприемат действия 
в тази област.

По отношение на тънките цигари няколко проучвания са установили, че кутиите с 
тънки цигари се свързват с женственост, елегантност и слабост. Освен това е
установено, че формите (например тънки) и цветовете (например розови, черни, 
дънково сини) на отделните цигари могат да създадат впечатление, че са по-малко 
вредни. Едно проучване е стигнало до заключението, че пушачите на „тънки“ цигари 
има по-голяма вероятност да считат, че някои цигари биха могли да бъдат по-малко 
вредни и че тяхната марка може да е малко по-малко вредна. Подвеждащите елементи 
вече са забранени съгласно действащата Директива за тютюневите изделия. 

Вътрешният пазар за тютюневи изделия вече е хармонизиран съгласно действащата 
Директива за тютюневите изделия и предложението на Комисията просто актуализира 
и разширява съществуващото равнище на хармонизация. Предложението също така е в 
съответствие с основното право на законодателството на ЕС. В този контекст 
задълженията, наложени на производителите, вносителите и дистрибуторите на 
тютюневи изделия, са необходими, за да се подобри функционирането на вътрешния 
пазар, като същевременно се гарантира високо равнище на закрила на здравето.

Заключение

Предложението на Комисията за преразглеждане на Директивата за тютюневите 
изделия – включително разпоредби относно ментоловите цигари и тънките цигари, 
понастоящем се разисква от Европейския парламент и Съвета. Окончателният резултат 
от тези разисквания все още не е известен. 


