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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1738/2012, adresată de Lara Sabel, de cetățenie germană, privind 
interzicerea țigaretelor cu aromă de mentol și a celor subțiri

1. Rezumatul petiției

Petiționara își manifestă temerea că, în urma revizuirii Directivei privind produsele din tutun, 
țigaretele mentolate și cele subțiri vor fi interzise. Petiționara, ea însăși fumătoare, nu înțelege 
de ce UE i-ar interzice să fumeze astfel de țigarete. Ea consideră că, în măsura în care 
opțiunea ei nu prejudiciază alte persoane, această interdicție reprezintă o încălcare a dreptului 
fundamental la libera dezvoltare a personalității sale. Petiționara consideră că UE își depășește 
atribuțiile atunci când le dictează oamenilor maturi și responsabili ce să facă.

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 

Studiile științifice și datele de piață au demonstrat că aromele influențează și sporesc incidența 
fumatului. Arome precum mentolul sunt de natură să stimuleze deprinderile fumatului, 
dependența și diferențierea în funcție de marcă, îngreunând astfel renunțarea la fumat. 
Mentolul face, în mod special, ca produsele din tutun să fie mai plăcute la consum și poate 
genera o impresie falsă în ceea ce privește caracterul lor dăunător. Statele membre au început 
să adopte măsuri pentru a reglementa sau limita arome precum drajeurile mentolate în 
Germania și vanilia în Franța. Prin urmare, este necesară o armonizare pentru a ajunge la o 
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abordare coerentă. De asemenea, Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru 
controlul tutunului recomandă părților sale, inclusiv UE și Germaniei, luarea de măsuri în 
acest domeniu.

În ceea ce privește țigaretele subțiri, diverse studii au demonstrat că pachetele de țigarete 
subțiri au fost asociate cu feminitatea, eleganța și suplețea. În plus, s-a constatat că formele 
(de ex. de tip subțire) și culorile (de ex. roz, negru, albastru denim) țigaretelor individuale pot 
crea impresia că sunt mai puțin dăunătoare. Un studiu a relevat că este mai probabil ca 
fumătorii de țigarete subțiri să creadă că unele țigarete ar putea fi mai puțin dăunătoare și că 
mărcile proprii ar putea fi chiar mai puțin dăunătoare. Elementele care ar putea duce în eroare 
sunt deja interzise în temeiul Directivei în vigoare privind produsele din tutun. 

 Piața internă a produselor din tutun este deja armonizată în temeiul Directivei în vigoare 
privind produsele din tutun, iar propunerea Comisiei pur și simplu actualizează și extinde 
nivelul actual de armonizare. Propunerea este conformă, de asemenea, cu drepturile 
fundamentale înscrise în legislația UE.  Obligațiile impuse producătorilor, importatorilor și 
distribuitorilor de produse din tutun sunt necesare în acest context pentru a îmbunătăți 
funcționarea pieței interne, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a sănătății.

Concluzii

Propunerea Comisiei de revizuire a Directivei privind produsele din tutun — inclusiv 
dispozițiile cu privire la țigaretele mentolate si subțiri — este dezbătută în prezent de către 
Parlamentul European și Consiliu. Rezultatul final al acestor deliberări nu este cunoscut încă. 


