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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1939/2012, ktorú predkladá Milen Iliev, bulharský štátny občan, 
o podpore ochutených cigariet v EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je proti navrhovanému zákazu ochutených cigariet v EÚ. Domnieva sa, 
že rozhodnutie fajčiť by malo ostať súčasťou občianskych slobôd a zákaz príchutí by mohol 
predstavovať nebezpečný precedens.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 27. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Predkladateľ petície tvrdí, že rozhodnutie fajčiť by malo ostať právom všetkých občanov, a aj 
keď uznáva škody, ktoré fajčenie spôsobuje, domnieva sa, že by mali byť povolené príchute, 
ktoré nie sú škodlivé. Predkladateľ petície sa domnieva, že zákaz príchutí predstavuje 
nebezpečný právny precedens a že príchute by mali ostať výberom spotrebiteľa. Predkladateľ 
petície súhlasí s dôraznejším zdravotným varovaním na obaloch. 

Poznámky Komisie 

Návrh Komisie týkajúci sa revízie smernice o tabakových výrobkoch nespochybňuje právo 
všetkých občanov zákonného veku rozhodnúť sa fajčiť. Návrh sa snaží o ďalšiu harmonizáciu 
vnútorného trhu s tabakovými výrobkami spôsobom, ktorý odráža ich škodlivý vplyv na 
zdravie občanov. Návrh sa preto snaží obmedziť príťažlivosť niektorých tabakových 
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výrobkov, v prípade ktorých sa preukázalo, že podnecujú a uľahčujú začatie fajčenia, najmä 
mladých ľudí. Ako vyplynulo z posúdenia vplyvu Komisie, cigarety prostredníctvom 
charakteristických príchutí, ako je mentol, uľahčujú začatie fajčenia prekrytím výraznej chute 
tabaku, čím lákajú najmä mladých spotrebiteľov. Aj v relatívnom vyjadrení sa spotreba týchto 
tabakových výrobkov zvyšuje na trhu s tabakom, ktorý je v celkovom poklese. 

Okrem toho treba zdôrazniť, že návrh Komisie nemá v úmysle zakázať jednotlivé príchute, 
ale skôr tabakové výrobky s charakteristickými príchuťami, čo umožňuje ďalšiu diferenciáciu 
výrobkov.

Záver

Komisia sa domnieva, že opatrenia, ktoré navrhla, sú primerané a v súlade s právnym 
základom s cieľom uľahčiť fungovanie vnútorného trhu, pričom základom je vysoká úroveň 
verejného zdravia. Revízia smernice o tabakových výrobkoch sa v súčasnosti prerokúva 
v Rade a Európskom parlamente. Konečný výsledok týchto rokovaní zatiaľ nie je známy.


