
CM\1012892LT.doc PE524.861v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

29.11.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0034/2013 dėl pasiūlymo priskirti elektronines cigaretes tabako 
gaminiams, kurią pateikė Vokietijos pilietis Andreas Mai

Peticija Nr. 0034/2013 dėl pasiūlymo priskirti elektronines cigaretes tabako 
gaminiams, kurią pateikė Vokietijos piliečiai Janine ir Michael Leven

Peticija Nr. 0067/2013 dėl Europos Sąjungos tabako direktyvos, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Joachim Kromm

1. Peticijos Nr. 0034/2013 santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad elektroninės cigaretės neturėtų būti priskirtos tabako 
gaminiams, nes jose nėra tabako. Elektroninė cigaretė iš esmės yra skysčio, kuriame yra 
nikotino, garintuvas. Pasiūlyme dėl teisės akto dėl elektroninių cigarečių nustatyta nikotino 
kiekio skystyje riba.  Elektroninės cigaretės padėjo peticijos pateikėjui mesti rūkyti įprastas 
cigaretes. Jis teigia, kad priėmus pasiūlymą ir išlaikius ribą, kitiems rūkaliams bus daug 
lengviau mesti rūkyti cigaretes. Peticijos pateikėjas prašo Parlamento įsipareigoti teisės 
aktuose priskirti elektronines cigaretes tabako gaminiams.   

Peticijos Nr. 0035/2013 santrauka

Peticijos pateikėjai prašo Parlamento įsipareigoti užtikrinti, kad elektroninės cigaretės ES 
teisės aktuose nebūtų priskirtos tabako gaminiams.

Peticijos Nr. 0067/2013 santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Europos Sąjungos tabako direktyvos projekte elektroninės
cigaretės apibrėžiamos kaip nikotino turintys produktai, kurių sudėtyje didžiausia galima 
nikotino koncentracija – 4 miligramai viename mililitre. Visi šią ribą viršijantys produktai 
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laikomi vaistais ir tai yra nuostata, kurios peticijos pateikėjas nesupranta. Jis tvirtina, kad 
elektroninės cigaretės yra daug mažiau kenksmingos nei įprastos cigaretės. Todėl, peticijos 
pateikėjo teigimu, jas reikėtų priskirti stimuliuojamųjų medžiagų kategorijai. Peticijos 
pateikėjas yra įsitikinęs, kad elektroninių cigarečių paskirtis yra ne padėti žmonėms atprasti 
nuo rūkymo ir (arba) nikotino, o suteiki rūkaliams galimybę rūkyti į plaučius neįtraukiant 
susijusių toksiškų degimo produktų. Apribojus nikotino kiekį tikimybė, kad rūkaliai pakeis 
įprastas cigaretes, turinčias įvairaus susijusio žalingo poveikio, sumažėtų. Peticijos pateikėjas 
taip pat nesupranta, iš kur, nikotino kiekiui viršijant nustatytą ribą, atsiranda medicininis 
poveikis. Jis nurodo, kad tuomet toks poveikis turi būti būdingas ir įprastoms cigaretėms.
Peticijos pateikėjas tvirtina, kad elektroninių cigarečių nereikėtų įtraukti į tabako direktyvos 
taikymo sritį, kad nebūtų atimta šiuos produktus pradėti vartoti norinčių rūkalių galimybė 
vartoti stimuliuojamąją medžiagą daug mažiau žalingu būdu.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0034/2013: paskelbta priimtina 2013 m. rugsėjo 11 d.
Peticija Nr. 0035/2013: paskelbta priimtina 2013 m. rugsėjo 11 d.
Peticija Nr. 0067/2013: paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 4 d.

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 
dalį).

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

„2012 m. gruodžio mėn. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Tabako gaminių direktyvos 
peržiūros. Šiuo pasiūlymu siekiama mažinti tabako vartojimą, ypač tarp jaunimo. Be to, ji 
siūlo tam tikrą kiekį nikotino turintiems gaminiams (įskaitant elektronines cigaretes) taikyti 
vaistus reglamentuojančius teisės aktus (Direktyva 2001/83/EB), o kitiems gaminiams, 
kuriuose yra nikotino, taikyti ženklinimo reikalavimus.

Komisijos manymu, tinkama šioje direktyvoje pateikti pasiūlymą dėl gaminių, kuriuose yra 
nikotino, reglamentavimo, kad būtų užtikrintas deramas vidaus rinkos veikimas. Taip pat 
turėtų būti įmanoma visapusiškai pasinaudoti šių gaminių, kaip saugių ir kontroliuojamos 
kokybės atpratinimo nuo rūkymo priemonių, galimybėmis. Pateikus pasiūlymą atlikta išsami 
politikos priemonių poveikio ekonomikai, socialinei sričiai ir sveikatai analizė.

Išvada

Komisija mano, kad siūlomos priemonės dėl gaminių, kuriuose yra nikotino, yra proporcingos 
ir atitinka teisinį pagrindą, kad palengvintų vidaus rinkos veikimą, didžiausią dėmesį skiriant 
aukštam visuomenės sveikatos apsaugos lygiui.

Komisijos pasiūlymas suteiktų rūkantiesiems paskatą pakeisti įprastas cigaretes, kurias 
peticijos pateikėjas deramai laiko žalingomis, atpratinimo nuo rūkymo gaminiais, kuriems 
vykdoma saugumo ir kokybės kontrolė.
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Dėl šio pasiūlymo, įskaitant su gaminiais, kuriuose yra nikotino, susijusius klausimus, šiuo 
metu vyksta derybos Taryboje ir Europos Parlamente. Galutinis šių svarstymų rezultatas dar 
nėra žinomas. Vis dėlto tikimasi, kad jų rezultatas bus aiškesnė teisinė sistema, taip pat 
taikoma ir gaminiams, kuriuose yra nikotino.“


