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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0034/2013, внесена от Андреас Май, с германско гражданство, 
относно предложението за третиране на електронните цигари като 
тютюневи изделия

Петиция 0035/2013, внесена от Жанин и Михаел Левен, с германско 
гражданство, относно предложението за разглеждане на електронните 
цигари като тютюневи изделия

Петиция 0067/2013, внесена от Йоаким Кром (с германско гражданство), 
относно Директивата на ЕС относно тютюневите изделия

1. Резюме на петиция 0034/2013

Вносителят на петицията заявява, че електронните цигари не следва да бъдат 
разглеждани като тютюневи изделия, тъй като в тях не се използва тютюн. 
Електронната цигара всъщност представлява изпарител, в който се изпарява течност, 
съдържаща никотин. В законодателното предложение относно електронните цигари 
има определено максимално количество никотин, което може да се съдържа в 
течността.  Електронната цигара е помогнала на вносителя на петицията да откаже 
обикновените цигари. Той заявява, че ако предложението бъде прието и ограничението 
се запази, ще бъде много по-лесно и за други пушачи да спрат да пушат обикновени 
цигари. Неговата молба е Парламентът да поеме ангажимент да не разглежда и третира 
в законодателството електронните цигари като тютюневи изделия.   

Резюме на петиция 0035/2013

Вносителите на петицията отправят искане към Парламента да поеме ангажимента да 
предотврати разглеждането и третирането на електронните цигари като тютюневи 
изделия в европейското законодателство.
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Резюме на петиция 0067/2013

Вносителят на петицията заявява, че в проекта за директива на ЕС относно тютюневите 
изделия електронните цигари се определят като продукти, съдържащи никотин с 
максимална концентрация на никотин от 4 милиграма на милилитър. Всички продукти, 
които надвишават това равнище, се считат за лекарствени средства, като тази 
формулировка е неразбираема за вносителя на петицията. Той твърди, че електронните 
цигари са значително по-безвредни, отколкото обикновените цигари. Поради това той 
счита, че те следва да се категоризират като стимуланти. Вносителят на петицията 
твърди, че предназначението на електронните цигари е не да подпомага спирането на 
цигарите и/или никотина, а да подпомогне пушачите да пушат без да вдишват 
свързаните вредни продукти от горенето. С ограничаването на съдържанието на 
никотин, вероятността пушачите да се откажат от обикновените цигари и всички 
свързани с тях вредни въздействия в полза на електронните цигари намалява. 
Вносителят на петицията също така не вижда как би възникнало медицинско 
въздействие, когато нивото на никотин превиши установения лимит. Той изтъква, че 
това въздействие би трябвало да присъства и при обикновените цигари. Вносителят на 
петицията твърди, че електронните цигари следва да бъдат изключени от обхвата на 
Директивата относно тютюневите изделия, за да може на пушачите, желаещи да 
преминат към тези продукти, да не им бъде отказана възможността да ползват своя 
стимулант по значително по-безвреден начин.

2. Допустимост

0034/2013: Обявена за допустима на 11 септември 2013 г. 
0035/2013: Обявена за допустима на 11 септември 2013 г. 
0067/2013: Обявена за допустима на 4 ноември 2013 г. 

Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

Комисията е публикувала предложение за преразглеждане на Директивата относно 
тютюневите изделия през декември 2012 г. Предложението има за цел да намали 
употребата на тютюневи изделия, по-специално сред младите хора. Освен това в него 
се предлага изделията, съдържащи никотин (включително електронните цигари), когато 
превишават определен праг на никотина, да подлежат на законодателството в областта 
на лекарствените продукти (Директива 2001/83/ЕО), а другите изделия, съдържащи 
никотин, да подлежат на изисквания за етикетиране. 

Комисията счита за целесъобразно да предложи регламентиране на изделията, 
съдържащи никотин, в тази директива с цел да гарантира подходящо функциониране на 
вътрешния пазар. Също така тези продукти следва да разгърнат своя пълен потенциал 
като средства за спиране на тютюнопушенето по начин, който е безопасен и при който 
се контролира качеството. Приемането беше предшествано от задълбочен анализ на 
икономическите, социалните и здравните последици от политическите мерки.
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Заключение

Комисията счита, че предложените мерки относно изделията, съдържащи никотин, са 
пропорционални и в съответствие с правното основание с цел улесняване 
функционирането на вътрешния пазар, като се основават на високо равнище на закрила 
на общественото здраве. 

Предложението на Комисията би предоставило стимул за настоящите пушачи да 
преминат от обикновените цигари, които вносителят на петицията с право счита за 
вредни, към изделия за спиране на тютюнопушенето, които са били предмет на 
проверки за безопасност и качество.

 Предложението, което включва въпросите, свързани с изделията, съдържащи никотин, 
понастоящем е предмет на преговори в Съвета и Европейския парламент. 
Окончателният резултат от тези разисквания все още не е известен. При все това се 
изразява надежда, че резултатът ще бъде по-ясна правна рамка, включително за 
изделията, съдържащи никотин.


