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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1939/2012, adresată de Milen Iliev, de cetăţenie bulgară, privind 
sprijinirea ţigărilor aromate în UE

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se împotriveşte propunerii de interdicţie a ţigărilor aromate în UE. El consideră că 
alegerea de a fuma ar trebui să rămână o parte a libertăţilor cetăţenilor, iar interzicerea 
aromelor ar putea crea un precedent periculos.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Petiţionarul argumentează că alegerea de a fuma ar trebui să rămână dreptul tuturor cetăţenilor 
şi, deşi recunoaşte daunele cauzate de fumat, consideră că ar trebui permise arome legale, 
nedăunătoare. Petiţionarul consideră că o interzicere a aromelor creează un precedent juridic 
periculos şi că aromele ar trebui să rămână la agerea consumatorilor. Petiţionarul este de 
acord cu aplicarea de avertismente mari privind sănătatea pe pachete. 

Observaţiile Comisiei 

Propunerea Comisiei de revizuire a Directivei privind produsele din tutun nu pune la îndoială 
dreptul tuturor cetăţenilor care au vârsta legală de a alege să fumeze. Propunerea urmăreşte să 
armonizeze în continuare piaţa internă a produselor din tutun astfel încât să reflecte impactul 
lor dăunător asupra sănătăţii cetăţenilor. Prin urmare, propunerea urmăreşte să limiteze 
atracţia anumitor produse din tutun care s-au dovedit a încuraja şi a facilita creşterea 
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incidenţei fumatului, în special în rândul tinerilor. Astfel cum a demonstrat-o evaluarea 
impactului efectuată de Comisie, ţigările cu arome caracteristice, precum mentolul, facilitează 
creşterea incidenţei fumatului prin mascarea gustului aspru al tutunului, astfel atrăgând în 
special consumatori tineri. De asemenea, in termeni relativi, consumul acestor produse din 
tutun este în creştere pe o piaţă a tutunului în scădere generală. 

În plus, ar trebui subliniat că propunerea Comisiei nu urmăreşte să interzică arome 
individuale, ci mai degrabă produse din tutun cu arome caracteristice, astfel continuând să se 
permită diferenţierea produselor.

Concluzie

Comisia consideră că măsurile propuse sunt proporţionale şi în conformitate cu temeiul 
juridic pentru a facilita funcţionarea pieţei interne, luând ca bază un nivel înalt al sănătăţii 
publice. În prezent, revizuirea Directivei privind produsele din tutun face obiectul negocierilor 
cu Consiliul şi Parlamentul European. Rezultatul final al acestor deliberări încă nu este 
cunoscut.


