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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1813/2012, внесена от Кристиан Пифко (с унгарско гражданство), 
подкрепена от 2 857 онлайн подписа, относно възстановяването на 
свободната търговия на течности за електронни цигари в Унгария

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу факта, че унгарските митнически 
служители са задържали и иззели продукти за електронни цигари по нареждане на 
Държавния секретариат за здравеопазването към Министерството на човешките 
ресурси. Това действие е било започнато без промени на приложимото 
законодателство, макар и години наред да се е разрешавала свободната търговия на 
същите стоки. Вносителят на петицията твърди, че това действие нарушава принципите 
на правото на ЕС (за свободното движение на стоки и услуги), тъй като поставя 
местните търговци и производители в неизгодно положение поради улеснения достъп 
до тези продукти в други страни. Той призовава ЕП да разследва законността на 
действията, извършени от държавните органи. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2013 г.

Понастоящем съдържащите никотин продукти са предмет на различни законодателства 
в държавите членки. Според информацията на Комисията Унгария счита съдържащите 
никотин продукти с никотинови нива над 1,5 mg никотин на бройка, които не съдържат 
тютюнев екстракт и/или които са представени като лечебно средство за 
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преустановяване на тютюнопушенето, за лекарствени продукти „според функцията 
им“, както е определено в член 1, параграф 2 на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване 
на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба1.
Съдържащите никотин електронни цигари (повечето от които  вероятно са над 
праговата стойност от 1,5 mg) изглежда се считат от Унгария за лекарствени продукти 
според функцията им, които трябва да получат разрешение съгласно Директива 
2001/83/ЕО.

Понастоящем държавите членки, действащи под надзора на съдилищата, са тези, 
които трябва да решат кой правен режим да се прилага за класификацията на 
съдържащите никотин продукти като  електронните цигари2 Следователно е извън 
правомощията на Комисията да се намесва. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0067:BG:PDF

2 C-109/12 - Laboratoires Lyocentre, параграфи 42, 45, 47. [2013] Все още непубликувано.


