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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0721/2011, внесена от Vincent Grünberg, с германско гражданство, 
относно легализиране на тютюна за орална употреба

Петиция 0794/2011, внесена от Joaquim Boadas de Quintana, с испанско 
гражданство, от името на Federació Catalana d’Associacions d’Activitats 
Recreatives musicals (FECASARM) (Каталонска федерация на асоциациите за 
музикални дейности за свободното време), относно изменение на член 8 от 
Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 
2001 година за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите ч л е н к и  относно 
производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия

1. Резюме на петиция 0721/2011

Вносителят на петицията се застъпва за отмяна забраната на тютюна за орална 
употреба в Европа. Според вносителя пълната забрана за тютюна, който не се пуши или 
дъвче, какъвто е снус, е неоснователна. Въпреки че вносителят признава, че снус е 
нездравословен, той счита, че рисковете от използването на този тютюн са по-малки от 
рисковете, свързани с тютюна за пушене, тъй като няма опасност за околните (пасивно 
пушене). Освен това, ако забраната се премахне, страните биха получили значителни 
приходи от акциз.

Резюме на петиция 0794/2011

Вносителят желае да бъде изменен член 8 от Директива 2001/37/EО, който гласи, че 
„Държавите-членки забраняват пускането на пазара на тютюн за дъвчене, без да се 
накърняват разпоредбите на член 151 от Акта за присъединяване на Австрия, 
Финландия и Швеция“, с оглед допускане на изключение за снус (шведско емфие). 
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Вносителят посочва, че този вид тютюн е по-малко вреден за здравето в сравнение с 
тютюна, който се пуши или дъвче, има потенциала да противодейства на отрицателните 
икономически последици от забраната на тютюнопушенето на обществени места и не 
засяга непушачите. Вносителят счита, че забраната за продажба на снус противоречи на 
принципа за свободно движение на стоки на европейския единен пазар.

2. Допустимост

0721/2011 е обявена за допустима на 3 ноември 2011 г. 
0794/2011 е обявена за допустима на 16 ноември 2011 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 16 декември 2011 г.

Вносителите на петициите се застъпват за изменение на Директива 2001/37/ЕО относно 
тютюневите изделия за да може тютюнът за орална употреба, който не се пуши или 
дъвче, като снус, да бъде пуснат на пазара във всички държави-членки. Те твърдят, че 
забраната за снус е неоснователна, тъй като рисковете за здравето от използването на 
този тютюн са по-малки от рисковете, свързани с тютюна за пушене, както за 
потребителите (няма вдишване на дим), така и за околните (няма пасивно пушене). 
Вносителят на петиция 721/2011 също така твърди, че снус не улеснява преминаването 
към тютюнопушене и че страните биха получили значителни приходи от акциз, ако 
забраната се премахне. 
Вносителят на петиция 794/2011 твърди, че снус има потенциала да противодейства на 
отрицателните икономически последици от забраната на тютюнопушенето на 
обществени места. Той също така счита, че забраната за продажба на снус противоречи 
на принципа за свободно движение на стоки на европейския единен пазар.

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-членки вече са 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. 

Вредните 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. НКВИНЗР 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf
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заключава, че бездимният тютюн може да причини рак, като панкреасът е основния 
целеви орган, повишава рисковете от смърт в резултат на инфаркт на миокарда и води 
до пристрастяване. Потребителите са показали симптоми по време на периода на 
отказване, подобни на наблюдаваните при пушачите. 

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 
започването на употребата на никотин сред младите хора и подкопава политиките за 
спиране на тютюнопушенето, тъй като снус може да се използва там, където 
тютюнопушенето е забранено.

Комисията понастоящем преразглежда Директива 2001/37/ЕО относно тютюневите 
изделия. Въпросът, свързан с тютюна за орална употреба, включително снус, се 
разглежда в контекста на оценката на въздействието на предстоящото преразглеждане. 
Освен здравните и социалните въздействия на различни политически варианти, 
оценката ще анализира и тяхното икономическо въздействие и въздействието им върху 
функционирането на вътрешния пазар.


