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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0155/2013, внесена от Клайв Бейтс, с британско гражданство, 
относно прекратяване на забраната върху снус (тютюн за орална употреба) 
извън Швеция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че Директива 92/41/ЕИО относно етикетирането на 
тютюна е забранила продажбата на тютюн за орална употреба (снус) извън Швеция, 
въпреки че този продукт оказва положително въздействие върху здравето на тези, 
които го използват. Той се използва от хора, които са твърдо решени да се откажат от 
тютюнопушенето и които го използват като заместител на цигарите. Той твърди, че 
решението на Комисията да се преразгледа Директивата за тютюневите изделия би 
запазило тази забрана въз основа на неподходяща, предубедена и подвеждаща 
обосновка за ползите за общественото здраве. В резултат на това вносителят на 
петицията призовава ЕП да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Забраната за пускане на пазара на ЕС на тютюн за орална употреба (снус) е въведена 
през 1992 г., за да се осигури правилно функциониране на вътрешния пазар, като в 
същото време се поддържа високо равнище на закрила на здравето. Тогава три държави 
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членки вече бяха забранили снус. Обосновката за въвеждане на забрана за снус през 
1992 г. е да се спре разпространението на потреблението на вредни за здравето 
продукти, които са нови на пазарите на държавите членки и се считат за особено 
привлекателни за младите хора. Член 8 от Директива 2001/37/EО продължава забраната 
на тютюн за орална употреба.

Забраната за тютюн за орална употреба е обявена за валидна от Съда на Европейския 
съюз в Решението му от 14 декември 2004 г. (Дело C-210/03). Съдът е потвърдил, че 
забраната е пропорционална на целта за опазване на здравето. В своето решение Съдът 
се е позовал на научна информация, на разположение на законодателните органи на 
Общността по време на приемането на Директивата.

Пагубните последици за здравето от тютюна за орална употреба (снус) и други 
бездимни тютюневи изделия са потвърдени от Научния комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) на 6 февруари 2008 г.1. Комитетът 
стигна до заключението, че всички бездимни тютюневи изделия съдържат 
канцерогенни вещества, макар и на различни нива, и че те са свързани с редица 
неблагоприятни въздействия върху здравето. Освен това той заключи, че бездимният 
тютюн във всичките му форми може да предизвика рак, увеличава риска от смърт след 
миокарден инфаркт и води до пристрастяване.

Комисията е наясно, че през последните две десетилетия нивата на канцерогенни 
вещества в снус са намалени. Това означава, че вредните последствия от снус за 
здравето могат да се различават от тези на другите традиционни бездимни или димни 
тютюневи изделия. Това обаче не означава, че снус е безопасен или безвреден продукт. 
Освен това снус и други бездимни тютюневи изделия могат също така да улеснят 
приемането на никотин сред младите хора и непушачите и да накърнят политиките за 
прекратяване на тютюнопушенето, тъй като тези продукти могат да бъдат използвани 
на обществени места, в които пушенето е забранено. Поради това е необходим да бъде 
предотвратено разпространението на тези продукти отвъд традиционните употреби и 
пазари.

Заключение

Предложението на Комисията за преразглеждане на Директивата за тютюневите 
изделия на ЕС беше обсъдено от законодателя (Европейския парламент и Съвета на 
министрите) през цялата 2013 г. и беше постигнато споразумение на първо четене през 
декември 2013 г. Това споразумение, което поддържа забраната за снус, се очаква да 
бъде формализирано от Европейския парламент и от Съвета на министрите през 
пролетта на 2014 г., с оглед на влизането в сила на новата директива на ЕС през първата 
половина на 2014 г.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf


