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Temats: Lūgumraksts Nr. 1659/2012, ko Bulgārijas Tirgus ekonomikas institūta 
vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Svetla Kostadinova, par 
priekšlikumu attiecībā uz standartizētu tabakas iepakojumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka ierosināto grozījumu Direktīvā 2001/37/EK attiecībā uz 
tabakas izstrādājumiem vajadzētu rūpīgi pārskatīt, īpašu uzmanību pievēršot jautājumam par 
standartizētu iepakojumu, un ir pārliecināta, ka ierosinātie pasākumi problēmas neatrisinās, 
bet gan vērsīsies pret pašu direktīvas mērķi un graus konkurenci tirgū.

Viņa arī apgalvo, ka šāda politika varētu radīt precedentu saistībā ar pasākumiem citās 
nozarēs, kuras uzskata par tādām, kas rada „kaitīgus” produktus vai pakalpojumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 1. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Lūgumraksta iesniedzēja galvenokārt iebilst pret standartizētu tabakas iepakojumu ieviešanu, 
kas ierosināta priekšlikumā pārskatīt Direktīvu 2001/37/EK (Tabakas izstrādājumu 
direktīva — TID). Pievienotais ziņojums tika sagatavots, pirms Komisija pieņēma 
priekšlikumu (SANCO ĢD saņēma ziņojumu 2012. gada 28. novembrī), un tādēļ tajā netiek 
analizēts faktiskais priekšlikums, kurš pašlaik tiek apspriests Padomē un Eiropas Parlamentā. 
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Komisija pieņēma priekšlikumu par TID pārskatīšanu 2012. gada 19. decembrī. Pirms 
pieņemšanas tika vispusīgi analizēta politikas pasākumu ekonomiskā un sociālā ietekme un 
ietekme uz veselību. Ietekmes novērtējuma ziņojumā, kas papildina Komisijas priekšlikumu, 
sniegts plašs pārskats par pierādījumiem, ka, piemēram, ilustratīvi brīdinājumi, salīdzinot ar 
brīdinājumiem, kuros ir tikai teksts, ir efektīvāki, lai palielinātu informētību par tabakas 
radītajiem veselības apdraudējumiem un rosinātu mainīt uzvedību.

Priekšlikums ir vērienīgs, taču līdzsvarots mēģinājums risināt jautājumu par lielāko 
novēršamo veselības apdraudējumu ES — tabakas lietošanu —, kas katru gadu ES izraisa 
gandrīz 700 000 cilvēku nāvi. Saistībā ar sabiedrības veselību priekšlikuma mērķis ir atturēt 
jauniešus no smēķēšanas uzsākšanas. Šajā ziņā Komisija pauž bažas par to, ka 70 % no 
smēķētājiem sāk smēķēt pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un 94 % — pirms 25 gadu 
vecuma sasniegšanas. Noteikumi par marķējumu un iepakojumu galvenokārt ir vērsti uz to, 
lai ar veselību saistīto informāciju labāk nodotu patērētājam, tādējādi atturot no smēķēšanas 
uzsākšanas un veicinot smēķēšanas pārtraukšanu.

Ar priekšlikumu netiek paredzēta standartizēta iepakojuma ieviešana ES līmenī, bet gan tiek 
atļauts dalībvalstīm ieviest standartizētu iepakojumu.

Secinājums

Ar Komisijas priekšlikumu netiek ieviests „standartizēts iepakojums” ES līmenī. 
Priekšlikums, tostarp jautājumi par tabakas izstrādājumu iepakojumu, pašlaik tiek apspriests 
Padomē un Eiropas Parlamentā. Šo pārrunu galīgais rezultāts vēl nav zināms.


