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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad pagal Direktyvą 92/41/EEB dėl tabako gaminių ženklinimo 
oraliniam vartojimui skirtą tabaką uždrausta parduoti už Švedijos ribų, nors šis produktas daro 
teigiamą poveikį jį vartojančių asmenų sveikatai. Šį tabaką vartoja pasiryžę mesti rūkyti 
žmonės, kurie jį laiko cigarečių pakaitalu. Peticijos pateikėjas teigia, kad patvirtinus 
Komisijos pasiūlymą persvarstyti Tabako gaminių direktyvą šis draudimas, remiantis 
nepakankamu, šališku ir klaidinančiu pagrindimu, t. y. nauda visuomenės sveikatai, būtų 
įtvirtintas visiems laikams. Jis prašo Europos Parlamento įsikišti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Per burną vartojamo tabako (snus) draudimas ES nustatytas 1992 m., siekiant užtikrinti 
tinkamą vidaus rinkos veikimą ir kartu išlaikyti aukštą sveikatos apsaugos lygį. Tuo metu 
trijose valstybėse narėse snus jau buvo uždraustas. Snus draudimas 1992 m. buvo grindžiamas 
siekiu sustabdyti valstybių narių rinkose vis dažnesnį naujų ir, kaip manyta, ypač patrauklių 
jaunimui pavojingų sveikatai produktų vartojimą. Vartoti per burną skirto tabako draudimas 
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pakartotinai įtvirtintas Direktyvos 2001/37/EB 8 straipsnyje.

Vartoti per burną skirto tabako draudimas paskelbtas galiojančiu 2004 m. gruodžio 14 d. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu (byla C-210/03). Teismas patvirtino, kad 
šis draudimas proporcingas sveikatos apsaugos tikslui. Priimdamas sprendimą Teismas rėmėsi 
tvirtinant direktyvą Bendrijos teisės aktų leidėjo turėta moksline informacija.

Vartoti per burną skirto tabako (snus) ir kitų bedūmio tabako gaminių neigiamą poveikį 
sveikatai 2008 m. vasario 6 d. patvirtino Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai 
mokslinis komitetas (angl. SCENIHR)1. Komitetas padarė išvadą, kad visų bedūmio tabako 
produktų sudėtyje yra kancerogeninių medžiagų (nors ir nevienodi kiekiai) ir jie yra susiję su 
įvairiais neigiamais padariniais sveikatai. Taip pat padaryta išvada, kad visų pavidalų bedūmis 
tabakas gali sukelti vėžį, padidina mirties nuo miokardo infarkto riziką ir sukelia 
priklausomybę.

Komisijai žinoma, kad per pastaruosius du dešimtmečius vėžį sukeliančių medžiagų kiekis 
snus tabake sumažintas. Vadinasi, neigiamas snus tabako poveikis sveikatai gali skirtis nuo 
kitų bedūmio ar rūkomojo tabako gaminių poveikio. Vis dėlto negalima teigti, kad snus –
saugus ar nekenksmingas gaminys. Be to, snus ir kiti bedūmio tabako produktai gali paskatinti 
jaunimą ir nerūkančius asmenis vartoti nikotiną ir taip pakenkti rūkymo mažinimo politikai, 
nes tokius produktus galima naudoti viešose vietose, kuriose draudžiama rūkyti. Todėl būtina 
sulaikyti šių produktų plėtrą už jų tradicinio vartojimo ir rinkos ribų.

Išvada

2013 m. teisės aktų leidėjai (Europos Parlamentas ir Ministrų taryba) svarstė Komisijos 
pasiūlymą persvarstyti ES tabako gaminių direktyvą ir 2013 m. gruodžio mėn. per pirmąjį 
svarstymą buvo pasiektas sutarimas. 2014 m. pavasarį šis susitarimas, kuriame pritariama 
snus draudimui, turi būti oficialiai patvirtintas Europos Parlamente ir Ministrų taryboje ir 
pirmąjį 2014 m. pusmetį turėtų įsigalioti kaip nauja ES direktyva“.

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


