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Temats: Itālijas parlamenta Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Itālijas parlamenta Senāta pamatots atzinums par 
minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

REPUBLIKAS SENĀTS

 XVI SASAUKUMS

12. PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS REZOLŪCIJA

(Higiēna un veselība)

(referenti F. Bassoli un L. D'Ambrosio Lettieri)

apstiprināta 2013. gada 30. janvāra pēcpusdienas sanāksmē

PAR

PRIEKŠLIKUMU EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI PAR 
DALĪBVALSTU NORMATĪVO UN ADMINISTRATĪVO AKTU TUVINĀŠANU 

ATTIECĪBĀ UZ TABAKAS UN SAISTĪTO IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANU, 
NOFORMĒŠANU UN PĀRDOŠANU (COM(2012)0788, galīgā redakcija)

saskaņā ar Reglamenta 144. panta 1. un 6. punktu

Nosūtīta prezidentūrai 2013. gada 6. februārī
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SATURA RĀDĪTĀJS

Rezolūcijas teksts 3. lpp.

10. pastāvīgās komitejas atzinums 8. lpp.

14. pastāvīgās komitejas atzinums 9. lpp.
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Komiteja,

izskatījusi Kopienas tiesību aktu (COM(2012)0788, galīgā redakcija) par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu;

atzinīgi novērtējusi, ka galvenais mērķis direktīvas priekšlikumā ir nepieciešamība atjaunināt 
un papildināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 5. jūnija Direktīvu 2001/37/EK par 
tabakas izstrādājumiem, ņemot vērā zinātnes, starptautisko un tirgus attīstību šajā laikā;

atgādinot, ka Itālija vienmēr ir bijusi viena no aktīvākajām dalībvalstīm tabakas lietošanas 
novēršanā un nesmēķētāju aizsargāšanā, izveidojot tiesību aktu kopumu, sākot ar 1975. gada 
11. novembra Likumu Nr. 584 par aizliegumu smēķēt konkrētās telpās un sabiedriskajā 
transportā, līdz pēdējā laikā izveidotiem noteikumiem ar 7. pantu 2012. gada 13. septembra 
Dekrētlikumā Nr. 158, kas pieņemts, izdarot grozījumus 2012. gada 8. novembra Likumā 
Nr. 189, par aizliegumu pārdot cigaretes jauniešiem, kas jaunāki par 18 gadiem, pastiprinot 
ierobežojumu — 16 gadi, kas bija noteikts 1934. gada 24. decembra Karaļa dekrētā Nr. 2316 
iekļauto likumu attiecībā uz mātes un bērna aizsardzību un atbalstu vienotā teksta 25. pantā;

ņemot vērā, ka Itālijas parlamenta Senāta Higiēnas un veselības komiteja kā vienu no savas 
likumdošanas darbības īpašām prioritātēm ir izvirzījusi likumprojekta izskatīšanu (Senāta akts 
Nr. 8) par „Tabakas izstrādājumu lietošanas rezultātā radušos kaitējumu novēršanas un 
veselības aizsardzības noteikumiem” kas, lai arī nav ietverti parlamenta procedūrā, ir 
izraisījuši plašas diskusijas starp dažādiem politiskajiem grupējumiem par nepieciešamību 
mazināt tabakas izstrādājumu patēriņu un tādējādi novērst tabakas lietošanas dēļ radušos 
kaitējumus;

jo īpaši uzsverot, ka minētā likumprojekta temati bez minimālā vecuma tabakas izstrādājumu 
iegādei un lietošanai paaugstināšanas no 16 uz 18 gadiem, kas jau ir spēkā saskaņā ar 7. pantu 
minētajā 2012. gada Dekrētlikuma Nr. 158, ietver arī aizliegumu smēķēt skolās (5. pants), 
tabakas lietošanas kaitējumu novēršanas un samazināšanas fonda izveidošanu ar mērķi veikt 
informēšanas un novēršanas kampaņas (6. pants), tirdzniecībā laisto un iedzīvotāju patērēto 
izstrādājumu īpašību, daudzuma un kvalitātes kontroli, jo tādu tabakas apstrādes rezultātā 
iegūto izstrādājumu kā darva, nikotīns un oglekļa monoksīds, satura mērīšana un pārbaude ir 
patērētāja veselības aizsardzības obligāts priekšnosacījums, un tabakas izstrādājumu ražotāju 
pienākumu norādīt šajos izstrādājumos iekļauto vielu apjomu uz lietošanas pamācības 
cigarešu paciņās un citos tabakas izstrādājumu iepakojumos (7. pants);

atzinīgi novērtējusi direktīvas priekšlikuma mērķus, kas ar minētās Direktīvas 2001/37/EK 
pārskatīšanu un lai nodrošinātu veselības aizsardzības augstāku līmeni, ir turpināt atjaunināt 
jau saskaņotās jomas, lai pārvarētu dalībvalstu šķēršļus piemērot attiecīgos valsts tiesību aktus 
jaunajai starptautiskajai, zinātnes un tirgus attīstībai; izveidot pasākumus attiecībā uz 
izstrādājumiem, kas vēl nav iekļauti direktīvas par tabakas izstrādājumiem darbības jomā, ja 
dalībvalstu individuālā rīcība rada vai var radīt iekšējā tirgus sadrumstalotību; nodrošināt, lai 
direktīvas noteikumi netiktu apieti, ieviešot tirgū izstrādājumus, kas neatbilst direktīvas par 
tabakas izstrādājumiem noteikumiem;
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atzīmējot, ka Komisija ir pieņēmusi direktīvas priekšlikumu, balstoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 114. pantu, ar mērķi nodrošināt iekšējā tirgus darbību un 
iedzīvotāju veselības aizsardzības augstāku līmeni, samazinot tieksmi lietot tabakas 
izstrādājumus, jo īpaši nepilngadīgo vidū; šajā saistībā Eiropas Komisija jo īpaši atsaucas uz 
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Vispārējo konvenciju par tabakas kontroli kā tiesību 
aktu izveidošanas pamatu, pamatojot ieteikto pasākumu ieviešanu ar mērķi nodrošināt 
starptautisko noteikumu labāku īstenošanu Eiropā;

norādot, ka šajā jomā Itāliju var uzskatīt par vienu no aktīvākajām Eiropas Savienības valstīm, 
jo ar vispusīgi līdzsvarotiem tiesību aktiem un iestāžu rūpīgi kontrolētu tabakas izstrādājumu 
tirdzniecības sistēmu ir pilnībā īstenoti ar sabiedrības veselību saistītie mērķi, vienlaikus 
nodrošinot ievērojamu līdzekļu ieplūšanu valsts kasē.

Atgādina, ka Itālija ļoti savlaicīgi ieviesa PVO konvencijas noteikumus, pieņemot gan tā 
saukto Sirchia likumu (2003. gada 16. janvāra Likums Nr. 3), gan noteikumus par tabakas 
izstrādājumu tirdzniecību automātos, un nesen paaugstinot pārdošanas aizliegumu 
nepilngadīgajiem līdz 18 gadiem, neskaitot normatīvos un administratīvos pasākumus ar 
mērķi saskaņot dažādus valsts tiesību aktus; turklāt īpaši atzīmē, ka Itālija ir izveidojusi 
nodokļu politiku tabakas izstrādājumiem, kas ir devusi pozitīvus rezultātus tabakas 
izstrādājumu lietošanas izskaušanā; oficiālā statistika rāda, ka no 2003. gada līdz 2012. gadam 
smēķētāju skaits Itālijā ir samazinājies no 27,6 % līdz 20,8 %, un šādi dati nav reģistrēti 
daudzās citās Savienības dalībvalstīs, kurās, neskatoties uz stingrākiem noteikumiem, 
smēķētāju skaits joprojām nav samazinājies;

ņemot vērā un atbalstot šādus 10. komitejas 2013. gada 16. janvārī izteiktos apsvērumus: 
„aicina atbildīgo komiteju rūpīgi novērtēt, vai direktīvas priekšlikumā ir pilnībā ievērots 
subsidiaritātes princips; norāda, ka direktīvas priekšlikumā ietvertie pasākumi, kas paredz 
tabakas izstrādājumu standartizēšanu, apdraud tirdzniecības zīmolus un rada risku negatīvi 
ietekmēt efektīvu cīņu pret kontrabandu un viltojumiem, mazinot produkta izsekojamību”;

tomēr uzskatot, ka šajā jomā direktīvas priekšlikuma tekstā ir minēti pamatoti negatīvi 
aspekti, kas norāda, ka nav pilnībā ievēroti Līgumā par Eiropas Savienību un īstenošanas 
protokolā noteiktie subsidiaritātes un proporcionalitātes principi.

Saskaņā ar LESD Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu uzskata, ka priekšlikums neatbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principiem, pamatojoties uz turpmāk minētajiem apsvērumiem.

1) Pirmkārt, uzskata, ka ir grūti novērtēt subsidiaritātes principa ievērošanu priekšlikumā 
par šīs direktīvas pārskatīšanu; šo principu piemēro, jo Eiropas Komisija kā direktīvas 
priekšlikuma par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu, lai nodrošinātu 
iekšējā tirgus darbību, balstoties uz veselības aizsardzības augstāku līmeni (dalībvalstu un 
Eiropas Savienības dalīta kompetence), juridisko pamatu ir norādījusi LESD 114. pantu.

Tomēr šķiet, ka direktīvas priekšlikuma mērķis nav saskaņot/tuvināt dalībvalstu tiesību aktus 
par tabakas izstrādājumiem. Priekšlikuma 24. pantā noteikts, ka dalībvalstis var ieviest 
atšķirīgus un stingrākus noteikumus šajā jomā. Direktīvas priekšlikumā dalībvalstis tiek 
mudinātas rīkoties autonomi šādās jomās: tādu emisiju mērīšana, kas nav nikotīns, darva un 
oglekļa monoksīds; sastāvdaļu mērīšanas papildu tests; nosacījumi, lai aizliegtu 
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izstrādājumus, kas satur konkrētas piedevas; jaunu produktu apstiprināšanas sistēmas 
ieviešana; stingrāku standartu ieviešana attiecībā uz iepakojumu (piemēram, vienāds 
iepakojums). Šie priekšlikumi rada ievērojamas atšķirības dalībvalstīs un attiecīgus 
ierobežojumus brīvai preču apritei. Tāpēc nav pareiza atsauce uz LESD 114. pantu kā 
direktīvas priekšlikuma juridisko pamatu.

2) Pastāv vairākas neatbilstības attiecībā uz dalībvalstīm piešķirto brīvību direktīvas 
priekšlikuma īstenošanas jomā. Pastāv risks, ka saskaņā ar 22. pantu Komisijai piešķirtās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus ir pārāk plašas gan satura ziņā — vismaz 16 jomas attiecībā 
uz tabakas izstrādājumu ražošanu, iepakošanu un tirdzniecību, gan termiņu ziņā, tādējādi 
būtiski ierobežojot valstu parlamentu pilnvaras pieņemt tiesību aktus.

LESD 290. pantā noteikts, ka ar leģislatīvu aktu „Komisijai var dot pilnvaras pieņemt 
vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus 
leģislatīvu aktu elementus”.

Piemēram, 3. panta 2. punktā Komisijai piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētus aktus, lai 
pielāgotu tā paša panta 1. punktā noteikto minimālo saturu, tas ir, darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda saturu cigaretēs, kas laistas tirgū vai ražotas dalībvalstīs; tomēr šie aspekti ir pārāk 
būtiski tiesību akta elementi, nosakot to izstrādājumu satura īpašības, kas ietilpst direktīvas 
priekšlikuma darbības jomā.

3) Jo īpaši subsidiaritātes princips ir pārkāpts šādās jomās:

a) jaunieviestie tabakas izstrādājumi — Eiropas Komisija ievieš stingrus ierobežojumus 
attiecībā uz to izstrādājumu laišanu tirgū, kuru apdraudējums ir samazināts un rada reālus 
šķēršļus ieguldījumiem pētniecībā, inovācijā un attīstībā, jo ne tikai neizveido jaunieviesto 
tabakas izstrādājumu definīciju ad hoc tiesiskajā regulējumā, bet padara administratīvo 
sistēmu vēl sarežģītāku (piemēram, neļauj patērētājiem saņemt informāciju par samazinātu 
apdraudējumu, kas saistīts ar šo izstrādājumu lietošanu, tostarp zinātniski pamatotus 
apgalvojumus), neskatoties uz to, ka pašlaik spēkā esošās Tabakas izstrādājumu direktīvas 
8. apsvērumā izteikta nepieciešamība izveidot šādu regulējumu: „Normatīvās bāzes 
pārskatīšanā jāizvērtē uz pierādījumiem balstītas pretenzijas par tabakas izstrādājumiem, kuru 
radītais „apdraudējums ir samazināts”, vai kā radītā kaitējuma samazinājumu pieprasa 
ražotāji”.

Aizliedzot tā sauktos „izstrādājumus, kuru apdraudējums ir samazināts, vai jaunieviestos 
tabakas izstrādājumus”, Eiropas Savienība neļauj dalībvalstīm ieviest veselības politiku, lai 
samazinātu smēķēšanas radīto risku;

b) izstrādājumu kategoriju standartizēšana un aizliegšana — Eiropas Komisija attaisno 
pasākumus attiecībā uz iepakojuma standartizēšanu un aizliegumu pārdot pašlaik atļautas 
izstrādājumu kategorijas, piemēram, „tievās” cigaretes, mentolu saturošas cigaretes un 
10 cigarešu iepakojumus, kas īstenotu arī izstrādājuma standartizāciju, vēloties samazināt 
tabakas izstrādājumu pievilcību un ar bažām, ka konkrēts iepakojuma vai izstrādājuma veids 
varētu likt patērētājam domāt, kas tas ir mazāk kaitīgs.

Šo legālo izstrādājumu nepamatots aizliegums ne tikai ir pretrunā priekšlikuma galvenajam 
mērķim — veicināt iekšējo tirgu, bet ar standartizāciju un attiecīgu vērtības graušanu varētu 
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veicināt a) patērētāju tieksmi iegādāties lētākus izstrādājumus, b) konkurenci, kas balstīta tikai 
uz cenu, samazinot tabakas izstrādājumu vidējo cenu, un c) ievērojamu nelegālā tirgus 
(kontrabanda/viltojumi) izaugsmi, jo standartizētus iepakojumus būtu vienkāršāk viltot. Šīm 
sekām būtu pastāvīga negatīva ietekme uz legālo tirdzniecību, nodokļiem un piegādes ķēdi. 
Turklāt ar jauno direktīvas priekšlikumu iegūtie rezultāti būtu pretrunā otram priekšlikuma 
galvenajam mērķim — sabiedrības veselības aizsardzībai.

Visbeidzot, atzīmē, ka vēsturiski Eiropas Savienība ir mēģinājusi izveidot saskaņotus 
standartus produktu marķējuma jomā, bet produkta un iepakojuma izskats vienmēr ir ticis 
noteikts valstu parlamentu līmenī. Ar jauno direktīvas priekšlikumu Eiropas Savienība pirmo 
reizi mēģina pārņemt gandrīz pilnīgu kontroli pār produkta un iepakojuma izskatu, formu un 
dizainu, neskatoties uz to, ka cita starpā pastāv zinātniski pierādījumi par šādu pasākumu 
negatīvo ietekmi uz veselību.

Visbeidzot, atzīmē, ka jāpievērš lielāka uzmanība plaši reklamēto elektronisko cigarešu 
tirdzniecībai, jo tās, kā uzsvērts vadošā veselības institūta nesenā atzinumā, rada bažas par 
sabiedrības veselību, jo varētu radīt risku veicināt sākt smēķēt cenas ziņā izdevīgu cigareti, 
kas satur tabaku, un iespējamu atkarību no nikotīna. Šāds risks ir ievērojams galvenokārt 
attiecībā uz jauniešiem, ņemot vērā šo izstrādājumu vienkāršo iegādāšanās iespēju internetā 
tieši gados jauniem klientiem.
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10. PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS ATZINUMS 

(RŪPNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA, TŪRISMS)

(referents C. Cursi)

2013. gada 16. janvāris

Komiteja,

izskatījusi tiesību aktu (COM(2012)0788, galīgā redakcija), savā kompetences jomā izsaka 
šādus apsvērumus:

aicina attiecīgo komiteju rūpīgi novērtēt, vai direktīvas priekšlikumā ir pilnībā ievērots 
subsidiaritātes princips;

norāda, ka direktīvas priekšlikumā izveidotie pasākumi, kas paredz tabakas izstrādājumu 
standartizāciju, apdraud tirdzniecības zīmolus un rada risku negatīvi ietekmēt efektīvu cīņu 
pret kontrabandu un viltojumiem, mazinot produkta izsekojamību.
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14. PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS ATZINUMS 

(EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKAS)

(referents R. Boldi)

2013. gada 30. janvāris

Komiteja,

izskatījusi tiesību aktu (COM(2012)0788, galīgā redakcija) un ņemot vērā, ka tā mērķis ir

pārskatīt Direktīvu 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu 
attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu; šī 
pārskatīšana bija paredzēta pašā direktīvā (11. pants) un to ieteica arī Padome (2009. gada 
30. novembra ieteikums) un Eiropas Parlaments (2011. gada 15. septembra un 2007. gada 
24. oktobra rezolūcija);

lai piemērotu šo direktīvu tirgus attīstībai (tādu izstrādājumu parādīšanās tirgū kā 
elektroniskās cigaretes), starptautiskai attīstībai (Pasaules Veselības organizācijas Vispārējās 
konvencijas par tabakas kontroli parakstīšana 2003. gada maijā, kurai pievienojusies Eiropas 
Savienība un visas dalībvalstis) un zinātnes attīstībai;

ņemot vērā:

Tiesas 2002. gada 10. decembra spriedumu lietā C-491/01, kas apstiprināja Direktīvas 
2001/37/EK pamatotību juridiskā aspektā attiecībā uz subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu;

Pasaules Veselības organizācijas 2003. gada maijā parakstīto Vispārējo konvenciju par 
tabakas kontroli;

ņemot vērā arī Eiropas Komisijas ierosinātās sabiedriskās apspriešanās no 2010. gada 
24. septembra līdz 17. decembrim rezultātus, kā arī Eirobarometra 2012. gada maija pētījumu;

pilnībā atbalsta mērķus:

- novērst jauniešu sākšanu smēķēt;

- veicināt to, lai tabakas izstrādājumu lietošana būtu balstīta uz atbilstoši informētu 
lēmumu;

visbeidzot, atbalstot uzskatu, ka „tabakas izstrādājumi nav parastas preces, un, ņemot vērā 
tabakas īpaši kaitīgo ietekmi, veselības aizsardzībai jāpiešķir īpaša uzmanība, jo īpaši nolūkā 
samazināt smēķēšanas izplatību jauniešu vidū” (8. apsvērums),

savā kompetences jomā un jo īpaši attiecībā uz Eiropas Komisijai deleģēto pilnvaru sistēmu 
(22. pants) izsaka pretējus apsvērumus saskaņā ar LESD Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes 
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un proporcionalitātes principa piemērošanu.

Direktīvas priekšlikuma 22. pantā noteikta pilnvaru deleģēšana attiecībā uz būtiskiem tiesību 
akta elementiem, kā tie skaidri definēti LESD 290. pantā. Tas attiecas uz pilnvarām, kas 
minētas 3. panta 2. un 3. punktā, 6. panta 3. un 9. punktā un 18. panta 2. un 5. punktā. 
Pirmajos divos gadījumos pilnvaru īstenošana var radīt nespēju tirgot konkrētus produktus 
Eiropas Savienībā, trešajā gadījumā — mainīt to kvalifikāciju normatīvo aktu attiecībā uz 
laišanu tirgū nozīmē. Visos gadījumos tiktu mainīta direktīvas piemērošanas joma un 
produkti, kas ir to darbības jomā.

Atgādina, ka LESD 114. pants ir pareizi norādīts kā tiesību akta juridiskais pamats. Tikai un 
vienīgi Savienības kā Eiropas likumdevēja kompetencē ir iespēja deleģēt Komisijai pilnvaras 
pieņemt dažus vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus gadījumos un tādā kārtībā, kas 
noteikta LESD 290. pantā (kurā skaidri noteikts, ka „uz būtiskiem elementiem kādā jomā 
attiecas leģislatīvie akti, un tādējādi uz tiem nedrīkst attiekties pilnvaru deleģēšana”).

Šādu pilnvaru deleģēšana attiecībā uz iepriekš minētajiem būtiskajiem elementiem, kas ir 
Savienības kompetencē saskaņā ar 114. pantu, ir pārmērīga un nepamatota pilnvaru 
piešķiršana Komisijai un var:

- noteikt valstu pārmērīgu neproporcionalitāti attiecībā pret dalībvalstu autonomiju 
pieņemt normatīvos aktus un izmainīt kompetences, kas noteiktas Līguma par Eiropas 
Savienību 5. panta 3. punktā;

- mainīt valstu parlamentu privilēģijas, uz nenoteiktu laiku atņemot tiem iespēju paust 
uzskatu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu visos aktos, kas pieņemti, īstenojot 
attiecīgās pilnvaras.

Citiem vārdiem sakot, apstiprinot Savienības kompetenci pieņemt tiesību aktus tabakas un 
saistīto izstrādājumu jomā, Komisijas autonoma rīcība, kas neatbilst pievienotās vērtības 
nepieciešamības kritērijiem, šķiet nepamatota un tādējādi tiek atņemtas dalībvalstu 
kompetences. Papildu leģislatīvus pasākumus 3. pantā, 2. un 3. punktā, 6. panta 3. un 
9. punktā un 18. panta 2. un 5. punktā minētajās jomās tikpat labi var veikt citi likumdevēji.

Vēlreiz atsaucoties uz pilnvaru deleģēšanas sistēmu, izsaka stingrus iebildumus par to 
nenoteikto termiņu, kā arī par Eiropas Komisijas iespēju pašai atsaukt atbrīvojumus 
nenoteiktos un vispārējos apstākļos („ja Komisijas ziņojumā tiek konstatēta būtiska apstākļu 
maiņa”). Tas attiecas uz 6. panta 10. punktu, 10. panta 5. punktu un 13. panta 4. punktu.

Visbeidzot, atsaucoties uz tiesību akta saturu, aicina rūpīgi novērtēt iespēju izmantot:

- tā saukto izstrādājumu, kuru „apdraudējums ir samazināts”, un „jaunieviesto 
izstrādājumu” iespējas (17.–19. pants);

- iespēju saglabā tirgū paciņas ar mazāku saturu un cigaretes ar mazāku diametru.

Šie izstrādājumi var būt noderīgi, izmantojot tos pakāpeniskas smēķēšanas atmešanas 
politikai. Citiem vārdiem sakot, tabakas izstrādājumu piedāvājuma ierobežošana vai šā 
piedāvājuma standartizācija pati par sevi neietekmē atkarības no smēķēšanas samazināšanu. 
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Toties varētu palielināties kontrabanda, vienlaikus radot grūtības smēķētājiem, kas būtu 
pieņēmuši motivētus lēmumus ar mērķi atmest smēķēšanu. 


