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Tema: Peticija Nr. 1874/2012 dėl Europos Parlamento kovos su nerūkymu 
iniciatyvų, kurią pateikė Vokietijos pilietė Karla Kamp

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nuogąstauja, kad tabako direktyvos peržiūra baigsis tuo, kad tabako 
produktai bus priskirti mirtiniems narkotikams ir kad bus uždraustos mėtinės ir plonos 
cigaretės. Peticijos pateikėja, kuri rūko, nesupranta, kodėl ES stengiasi uždrausti jai rūkyti 
šios rūšies cigaretes. Kadangi ji žino žalingą poveikį, ji mano, kad sprendimas dėl rūkymo ar 
nerūkymo yra asmeninis, ir nurodo, kad yra kitų tokių pat žalingų produktų ir gyvenimo būdų, 
kuriems netaikomos tokios griežtos teisinės nuostatos kaip tabakui ir rūkymui. Ji mano, kad 
tokios nelanksčios reguliavimo priemonės paskatins rinkos ekonomikos griūtį, ir mano, kad 
rūkantieji patiria diskriminaciją ir asmeninių jų teisių pažeidimą. Ji mano, kad šiuo atveju ES 
pernelyg smarkiai globoja piliečius.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

2012 m. gruodžio mėn. Komisijos pasiūlymas dėl Tabako gaminių direktyvos peržiūros yra 
parengtas pagal Sutarties 114 straipsnį ir juo pagrįstai galima spręsti tabako gaminių vidaus 
rinkos trūkumus. Sveikatos požiūriu pagrindinis dėmesys skiriamas jaunų žmonių apsaugai. 
70 procentų rūkančiųjų pradeda rūkyti būdami jaunesni nei 18 metų, o pagal statistiką mažai 
tikėtina, kad 24 metų sulaukę vartotojai pradės rūkyti. Pavojų kelia tai, kad pradėti rūkyti yra 
lengviau, nei mesti išsivysčius priklausomybei. Kitaip tariant, sveikatos požiūriu pagrindinis 
tikslas yra apsaugoti jaunus žmones, kad jie nepradėtų rūkyti. Atsižvelgus į tai, pasiūlyme 
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didžiausias dėmesys skiriamas rūkyti pradėti skatinantiems gaminiams, t. y. jaunoms 
merginoms skirtoms plonoms cigaretėms ar stipriai aromatizuotoms, pavyzdžiui, mėtinėms, 
cigaretėms. 

Be abejonės, tabako kontrolę galima užtikrinti ir kitais būdais, pavyzdžiui, didesniais 
mokesčiais ar reklamos teisės aktais. Tačiau, kaip matyti iš kitų šalių jurisdikcijų patirties, tai 
nereiškia, kad pasiūlytos priemonės yra neveiksmingos.

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kad šiuo metu pasiūlymas dėl teisės akto yra svarstomas Taryboje ir 
Parlamente, Komisija toliau nebegali padėti peticijos pateikėjai. Bet kuriuo atveju pasiūlytas 
priemones Komisija laiko tinkamomis. 


