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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja baiminasi, kad persvarsčius direktyvą dėl tabako gaminių bus uždraustos 
mėtinės ir plonos cigaretės. Peticijos pateikėja, kuri pati rūko, nesupranta, kodėl ES turėtų 
uždrausti jai rūkyti tokias cigaretes. Ji mano, kad toks draudimas pažeidžia pagrindinę teisę į 
jos asmenybės vystymąsi nekenkiant kitiems žmonėms. Ji mano, kad ES pernelyg kišasi 
nurodydama subrendusiems ir atsakingiems piliečiams, kaip elgtis.

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 

Moksliniai tyrimai ir rinkos duomenys parodė, kad skonis ir kvapas turi įtakos ir skatina 
pradėti rūkyti. Kvapas ir skonis, pvz., mentolio, gali skatinti pradėti rūkyti, priprasti prie 
rūkymo arba teikti pirmenybę prekės ženklui, taip pat gali būti sunkiau mesti rūkyti. Dėl 
mentolio tabako gaminiai gali būti skanesni ir gali sudaryti klaidingą įspūdį apie jų 
kenksmingumą. Valstybės narės pradėjo taikyti priemones, kuriomis reguliuojamas ir (arba) 
ribojamas skonio ir kvapo, pvz., mentolio kapsulių Vokietijoje ir vanilės kapsulių 
Prancūzijoje, naudojimas. Todėl, siekiant priimti nuoseklų požiūrį, reikia atlikti derinimą. Be 
to, Tabako kontrolės pagrindų konvencijos įgyvendinimo gairėse konvencijos šalims, įskaitant 
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ES ir Vokietiją, rekomenduojama imtis veiksmų šioje srityje.

Aptariant plonų cigarečių klausimą, keletas tyrimų parodė, kad plonų cigarečių pakuotės 
susijusios su moteriškumu, elegancija ir lieknumu. Be to, nustatyta, kad atskirų cigarečių 
forma (pvz., plonos) ir spalva (pvz., rožinė, juoda, mėlyna) gali sudaryti įspūdį, kad jos yra 
mažiau pavojingos. Tyrimas parodė, kad plonas cigaretes rūkantys asmenys buvo linkę 
manyti, jog kai kurios cigaretės gali būti mažiau kenksmingos ir kad šių cigarečių prekių 
ženklas gali reikšti, kad jos yra šiek tiek mažiau kenksmingos. Klaidinantys aspektai jau yra 
draudžiami pagal šiuo metu galiojančią Tabako gaminių direktyvą. 

Teisės aktai, kuriais reglamentuojama tabako gaminių vidaus rinka, jau yra suderinti pagal 
dabartinę Tabako gaminių direktyvą, ir Komisijos pasiūlymu tiesiog atnaujinamas ir 
padidinamas esamas suderinimo lygis. Pasiūlymas taip pat atitinka ES teisėje įtvirtintą 
pagrindinę teisę. Šiuo atžvilgiu tabako gaminių gamintojams, importuotojams ir platintojams 
taikomi įpareigojimai yra būtini siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, kartu užtikrinant 
aukštą sveikatos apsaugos lygį.

Išvada

Komisijos pasiūlymas persvarstyti Tabako gaminių direktyvą, įskaitant nuostatas dėl mėtinių 
ir plonų cigarečių, šiuo metu yra svarstomas Europos Parlamente ir Taryboje. Galutinis šių 
svarstymų rezultatas dar nėra žinomas.“ 


