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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1738/2012, ktorú predkladá Lara Sabel, nemecká štátna občianka, 
o zákaze mentolových a tenkých cigariet

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície sa obáva, že po revidovaní smernice o tabakových výrobkoch sa 
zakážu mentolové a tenké cigarety. Predkladateľka petície, ktorá je fajčiarka, nevidí dôvod, 
prečo by jej EÚ mala zakazovať fajčiť tento druh cigariet. Myslí si, že takýto zákaz porušuje 
jej základné právo na slobodný rozvoj osobnosti bez toho, aby spôsobovala ujmu iným 
ľuďom. Domnieva sa, že EÚ zachádza priďaleko, ak sa snaží dospelým a zodpovedným 
občanom prikazovať, čo majú robiť.

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 

Vedecké štúdie a údaje o trhu dokázali, že príchute ovplyvňujú a zvyšujú počet začínajúcich 
fajčiarov. Príchute ako mentol pravdepodobne stimulujú začatie fajčenia, návyk, 
uprednostňovanie značky a sťažujú skončenie s fajčením. Najmä mentol robí tabakové 
výrobky chutnejšími a môže vyvolať falošný dojem o ich neškodnosti. Členské štáty začali 
prijímať opatrenia na reguláciu/obmedzenie príchutí, akými sú mentolové kapsuly v Nemecku 
a vanilka vo Francúzsku.  Na dosiahnutie jednotného prístupu je preto nevyhnutné 
zosúladenie. Rámcový dohovor o kontrole tabaku a usmernenia na jeho vykonávanie 
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odporúčajú jeho zmluvným stranám vrátane EÚ a Nemecka, aby prijali opatrenia v tejto 
oblasti.

 V súvislosti s tenkými cigaretami sa niekoľkými štúdiami potvrdilo, že balenia tenkých 
cigariet sa spájajú so ženskosťou, eleganciou a štíhlosťou. Okrem toho sa zistilo, že tvary 
(napr. tenký) a farby (napr. ružová, čierna, džínsová modrá) jednotlivých cigariet môžu 
vyvolať dojem, že sú menej škodlivé. Jedna štúdia zistila, že je pravdepodobnejšie, že fajčiari 
tenkých cigariet uveria, že niektoré cigarety môžu byť menej škodlivé a že ich vlastná značka 
môže byť o niečo menej škodlivá. Klamlivé prvky sú už zakázané v rámci existujúcej 
smernice o tabakových výrobkoch. 

Vnútorný trh s tabakovými výrobkami je už harmonizovaný v rámci súčasnej smernice o 
tabakových výrobkoch a návrh Komisie jednoducho aktualizuje a rozširuje existujúcu úroveň 
harmonizácie. Návrh je tiež v súlade so základným právom právnych predpisov EÚ. 
Povinnosti uložené výrobcom, dovozcom a distribútorom tabakových výrobkov v tejto 
súvislosti sú nevyhnutné na zlepšenie fungovania vnútorného trhu pri súčasnom zaistení 
vysokej úrovne ochrany zdravia.

Záver

O návrhu Komisie revidovať smernicu o tabakových výrobkoch vrátane ustanovení 
o mentolových a tenkých cigaretách sa v súčasnosti diskutuje v Európskom parlamente 
a Rade. Konečný výsledok týchto rokovaní zatiaľ nie je známy. 


