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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1939/2012 dėl paramos aromatizuotoms cigaretėms Europos 
Sąjungoje, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Milen Iliev

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja pasiūlymui uždrausti aromatizuotas cigaretes Europos 
Sąjungoje. Jis mano, kad sprendimas dėl rūkymo ir toliau turėtų būti viena iš piliečių laisvių, 
o skonių draudimas galėtų tapti pavojingu precedentu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

Peticijos pateikėjas teigia, kad pasirinkimas rūkyti turėtų likti visų piliečių teisė, ir, 
pripažindamas rūkymo keliamą žalą, mano, kad teisėti, nekenksmingi skoniai turėtų būti 
leidžiami. Peticijos pateikėjas mano, kad skonių uždraudimas gali tapti pavojingu teisiniu 
precedentu ir kad skonio pasirinkimo laisvė turėtų būti palikta vartotojams. Peticijos 
pateikėjas sutinka su didesniais įspėjimais ant pakuočių dėl žalos sveikatai.

„Komisijos pastabos

Komisijos pasiūlyme dėl peržiūrėtos Tabako gaminių direktyvos neginčijama visų leistino 
amžiaus piliečių teisė pasirinkti rūkyti. Pasiūlymu siekiama labiau suderinti tabako gaminių 
vidaus rinką, atsižvelgiant į šių gaminių žalingą poveikį piliečių sveikatai. Todėl pasiūlymu 
siekiama apriboti tam tikrų tabako gaminių, kurie, kaip įrodyta, skatina rūkyti (ypač jaunimą) 
patrauklumą. Kaip nustatyta Komisijos poveikio vertinime, ypatingu skoniu, pvz., mėtų, 
pasižyminčios cigaretės, skatina rūkymą, nes nuslopina nemalonų tabako skonį ir todėl yra 
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patrauklios jauniems vartotojams. Taip pat reikia pažymėti, kad bendrai mažėjančioje tabako 
rinkoje šių tabako gaminių vartojimas santykinai auga.

Be to, Komisijos pasiūlyme nesiekiama uždrausti atskirų skonių, tik ypatingu skoniu 
pasižyminčius tabako gaminius, todėl gaminiai ir toliau galės būti diferencijuojami.

Išvada

Komisijos manymu, jos siūlomos priemonės yra proporcingos ir atitinka teisinį pagrindą 
vidaus rinkos veikimui pagerinti, pagrindu laikant aukštą visuomenės sveikatos lygį. Šiuo 
metu dėl Tabako gaminių direktyvos peržiūros vyksta derybos su Taryba ir Europos 
Parlamentu. Galutinis šių svarstymų rezultatas dar nėra žinomas.“


