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Ref.: Petiția nr. 1874/2012, adresată de Karla Kamp, de cetățenie germană, privind 
inițiativele de combatere a fumatului ale Parlamentului European

1. Rezumatul petiției

Petiționara își exprimă temerile cu privire la faptul că revizuirea Directivei privind tutunul va 
avea ca rezultat clasificarea produselor din tutun ca droguri letale și interzicerea țigaretelor 
mentolate și subțiri. Petiționara, ea însăși fumătoare, nu înțelege de ce UE ar trebui să îi 
interzică să fumeze țigarete de acest tip. Deși este conștientă de efectele nocive, petiționara 
consideră că decizia de a fuma sau de a se abține de la fumat este personală, subliniind faptul 
că alte produse și stiluri de viață la fel de nocive nu sunt supuse unor dispoziții legale atât de 
stricte precum tutunul și fumatul. Ea susține că măsurile de reglementare neflexibile de 
această natură vor conduce la prăbușirea economiei de piață și consideră că fumătorii sunt 
victime ale discriminării și ale încălcării drepturilor lor individuale. Petiționara 
concluzionează că, în acest caz, UE își depășește atribuțiile atunci când își protejează cetățenii 
săi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Propunerea Comisiei din decembrie 2012 privind revizuirea Directivei privind produsele din 
tutun are la bază articolul 114 din tratat și se justifică prin necesitatea de a aborda deficiențele 
pieței interne privind produsele din tutun. Din punctul de vedere al sănătății, obiectivul 
principal este protejarea tinerilor. 70 % dintre fumători încep să fumeze înainte de a împlini 
18 ani, din punct de vedere statistic fiind puțin probabil ca consumatorii care au împlinit 
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vârsta de 24 de ani să înceapă să fumeze. Riscul constă în faptul că a deveni fumător este mult 
mai ușor decât a renunța la fumat după ce se instalează dependența. Cu alte cuvinte, din 
punctul de vedere al sănătății, obiectivul principal este de a descuraja tinerii să devină 
fumători. În acest sens, propunerea se axează pe „produsele de inițiere”, de exemplu pe 
țigaretele subțiri destinate tinerelor sau pe țigaretele puternic aromatizate, precum cele 
mentolate. 

Este evident faptul că tutunul poate fi controlat și cu ajutorul altor măsuri, precum creșterea 
taxelor sau punerea în aplicare a unei legislații privind publicitatea. Acest fapt nu înseamnă 
totuși că măsurile propuse sunt ineficiente, astfel cum demonstrează experiența altor 
jurisdicții la nivel mondial.

Concluzii

Având în vedere faptul că propunerea legislativă este în prezent discutată în Consiliu și în 
Parlament, Comisia nu mai este în poziția de a o asista pe petiționară. În orice caz, Comisia 
consideră că măsurile propuse sunt proporționale. 


