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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1939/2012, внесена от Милен Илиев, с българско гражданство, 
относно подкрепа за ароматизираните цигари в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят е против предложената забрана на ароматизираните цигари в ЕС. Той 
счита, че гражданите следва да могат да избират да пушат като част от своите свободи, 
а забраняването на ароматизирането би представлявало опасен прецедент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27.07.13 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29.11.13 г.

Вносителят на петицията твърди, че изборът на това, дали да пушат, следва да остане 
право на всички граждани, и въпреки че признава, че тютюнопушенето причинява 
вреда, счита, че легалните, безвредни ароматизирани цигари следва да бъдат 
разрешени. Той счита, че забрана на ароматизираните цигари ще установи опасен 
правен прецедент и че те следва да останат предмет на избор на потребителите. 
Вносителят на петицията е съгласен с това, върху опаковките да има по-големи 
предупреждения за здравето. 

Забележки на Комисията 

Предложението на Комисията за преразглеждане на Директивата за тютюневите 
изделия не поставя под съмнение правото на всички граждани на предвидена от закона 
възраст да избират да пушат. Предложението има за цел допълнително да хармонизира 
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вътрешния пазар на тютюневи изделия по начин, който отразява тяхното вредно 
въздействие върху здравето на гражданите. Като такова, предложението се стреми да 
ограничи привлекателността на някои тютюневи изделия, за които е доказано, че 
насърчават и улесняват придобиването на навика на пушене, особено сред младите 
хора. Тъй като оценката на въздействието на Комисията показа, че цигарите с 
характерни аромати, като например ментол, улесняват употребата, тъй като маскират 
острия аромат на тютюна, като по този начин привличат в частност млади потребители. 
Също и в относително изражение потреблението на тези тютюневи изделия се 
увеличава в контекста на едно цялостно намаляване на пазара на тютюн. 

В допълнение следва да се посочи, че предложението на Комисията не се стреми към 
забрана на отделни аромати, а по-скоро на тютюневи изделия с характерни аромати, 
като по този начин дава възможност за диференциация на продуктите.

Заключение

Комисията счита, че мерките, които предлага, са пропорционални и в съответствие с 
правното основание за улесняване на функционирането на вътрешния пазар, като 
вземат за основа висока степен на опазване на общественото здраве. Преразглеждането 
на Директивата за тютюневите изделия в момента е в процес на преговори със Съвета и 
Европейския парламент. Окончателният резултат от тези разисквания все още не е 
известен.


