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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1874/2012, внесена от Карла Камп, с германско гражданство, 
относно инициативи на Европейския парламент срещу тютюнопушенето

1. Резюме на петицията

Вносителката се бои, че преразглеждането на директивата за тютюна ще доведе до 
това, тютюневите изделия да се класифицират като смъртоносни и ментоловите и 
тънките цигари да бъдат забранени. Вносителката, самата тя пушач, не разбира защо 
ЕС се стреми да й забрани да пуши цигари от този вид. Въпреки че е наясно с вредните 
последици, тя счита, че решението да се пуши или не е лично, като посочва, че други 
също толкова вредни продукти и начин на живот не подлежат на такива строги 
законови разпоредби като тютюна и тютюнопушенето. Тя твърди, че лишени от 
гъвкавост регулаторни мерки от този вид ще доведат до срив на пазарната икономика, и 
счита, че пушачите са изложени на дискриминация и нарушаване на други 
индивидуални права. Тя стига до заключение, че в този случай ЕС стига твърде далеч в 
ръководството на гражданите си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Предложението на Комисията от декември 2012 г. относно преразглеждането на 
директивата за тютюневите изделия се основава на член 114 от Договора и има за цел
предприемането на мерки по отношение на недостатъците на вътрешния пазар на 
тютюневи изделия. От гледна точка на здравеопазването, основното внимание е 
съсредоточено върху защитата на младите хора. 70% от пушачите започват да пушат на 
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възраст под 18 години, като е статистически невероятно достигналите възраст 24 
години да започнат да пушат. Рискът е, че е по-лесно човек да започне да пуши, 
отколкото да се откаже, след като се е пристрастил. С други думи, от здравна гледна 
точка основната цел е младите хора да бъдат разубеждавани от това, да започнат да 
пушат. В тази връзка предложението се фокусира върху „продуктите на започване“, 
например тънки цигари за млади момичета или силно ароматизирани цигари като 
ментоловите цигари.

Очевидно контрол върху тютюнопушенето може да бъде постигнат също и чрез други 
мерки, например увеличаване на данъците или законодателство в областта на 
рекламата. Но това не означава, че предложените мерки са неефективни, както показва 
опитът от други юрисдикции по света показва.

Заключение

Като се има предвид, че законодателното предложение се обсъжда в момента в Съвета 
и Европейския парламент, Комисията вече не е в състояние да съдейства на 
вносителката на петиция. При всички случаи Комисията счита, че предложените мерки 
са пропорционални.


