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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1874/012, ktorú predkladá Karla Kamp (nemecká štátna občianka), 
o iniciatívach Európskeho parlamentu zameraných proti fajčeniu

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície vyjadruje obavy, že revízia smernice o tabakových výrobkoch povedie 
k tomu, že sa tabakové výrobky zatriedia medzi smrteľné drogy a že sa zakážu mentolové 
a tenké cigarety. Predkladateľka petície, ktorá je sama fajčiarkou, nechápe, prečo by jej EÚ 
mala zakazovať fajčenie cigariet tohto typu. Je si vedomá škodlivých následkov fajčenia, 
zastáva však názor, že rozhodnutie o tom, či fajčiť alebo prestať fajčiť, je osobné, pričom 
poukazuje na to, že rovnako škodlivé výrobky a životný štýl nepodliehajú takým prísnym 
zákonným ustanoveniam ako tabak a fajčenie. Predkladateľka petície tvrdí, že nepružné 
regulačné opatrenia tohto charakteru povedú k zrúteniu trhového hospodárstva, a domnieva 
sa, že fajčiari sú vystavení diskriminácii a že sa porušujú ich práva jednotlivcov. Dodáva, že 
v tomto prípade EÚ zachádza priďaleko v starostlivosti o svojich občanov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. októbra 2013

Návrh Komisie z decembra 2012 o revízii smernice o tabakových výrobkoch vychádza 
z článku 114 zmluvy a je opodstatnený, pokiaľ ide o riešenie nedostatkov vnútorného trhu 
s tabakovými výrobkami. Zo zdravotného hľadiska sa hlavný dôraz kladie na ochranu 
mládeže. 70 % fajčiarov začína fajčiť pred dovŕšením 18 rokov, pričom zo štatistického 
hľadiska nie je pravdepodobné, že fajčiť začnú spotrebitelia, ktorí už dosiahli 24 rokov. 
Riziko spočíva v tom, že začať fajčiť je jednoduchšie, než prestať, keď je už človek závislý. 
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Inými slovami – zo zdravotného hľadiska je hlavným cieľom odradiť mladých ľudí od toho, 
aby začali fajčiť. V tejto súvislosti sa návrh zameriava na tzv. iniciačné výrobky, ako sú tenké 
cigarety pre mladé dievčatá alebo silne ochutené – napr. mentolové – cigarety. 

Kontrolu tabaku možno samozrejme dosiahnuť aj prostredníctvom iných opatrení, napr. 
zvýšením daní alebo právnymi predpismi o reklame. Neznamená to však, že navrhované 
opatrenia nie sú neúčinné, ako to ukazujú skúsenosti z iných jurisdikcií vo svete.

Záver

Keďže o legislatívnom návrhu sa v súčasnosti rokuje v Rade a Parlamente, Komisia už nie je 
v pozícii, aby mohla byť predkladateľke petície nápomocná. V každom prípade sa Komisia 
domnieva, že navrhované opatrenia sú primerané.


