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Temats: Lūgumraksts Nr. 1736/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā 
Therese Misch, par aizsardzību pret smēķēšanas ietekmi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Eiropas pasākumi, kas nodrošina cilvēku aizsardzību 
pret smēķēšanas ietekmi, nav efektīvi. Viņa uzskata, ka šādu pasākumu mērķa grupai jābūt 
nevis smēķētājiem, bet gan tabakas rūpniecībai. Piemēram, lūgumraksta iesniedzēja uzskata, 
ka smēķēšanai paredzētajos produktos būtu jāaizliedz pievienot nikotīnu, kas izraisa atkarību. 
Viņasprāt, nozare veiksmīgi spēj radīt nikotīnu nesaturošus produktus, taču tā to nevēlas darīt, 
jo smēķētāji iztērē ļoti daudz naudas. Lūgumraksta iesniedzēja pati ir smēķētāja un ir 
mēģinājusi atmest šo paradumu, taču viņai tas nav izdevies. Viņa vēlas zināt, kāpēc veselības 
apdrošināšanas fondi apmaksā alkohola atkarības ārstēšanu, bet nav tādas ārstniecības 
metodes, kas palīdzētu atmest smēķēšanu. Lūgumraksta iesniedzēja aicina ar smēķēšanu 
saistīto problēmu risināšanai izvēlēties godīgāku pieeju un šīs problēmas risināt to izcelsmes 
vietā, proti, tabakas ražošanas nozarē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Komisijas komentāri
Komisija nesen ir iesniegusi priekšlikumu Tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšanai, kura 
nolūks ir uzlabot iekšējā tirgus darbību attiecīgo produktu jomā un veselības aizsardzības labā 
samazināt šo izstrādājumu pievilcību, kā arī nodrošināt, ka iedzīvotāji tiek pienācīgi informēti 
par riskiem veselībai saistībā ar to patēriņu. 
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Attiecībā uz izstrādājumiem, kas satur nikotīnu, piemēram, nikotīna aizstāšanas terapiju un 
elektroniskajām cigaretēm, šā priekšlikuma nolūks ir saskaņot dalībvalstu izvēlētās pieejas, 
nodrošinot, ka tās var pilnībā izmantot šo izstrādājumu kā smēķēšanas izbeigšanas produktu 
potenciālu, attiecinot uz tiem medicīnisku izstrādājumu tiesisko regulējumu, ja nikotīna saturs 
pārsniedz noteiktas robežvērtības. Tādējādi no veselības aizsardzības viedokļa šis 
priekšlikums galvenokārt tiecas novērst tabakas patēriņa uzsākšanu jauniešu vidū un 
nodrošināt, ka pašreizējiem tabakas lietotājiem ir pieejama alternatīva pienācīgi regulētas 
nikotīna aizstāšanas terapijas veidā. Priekšlikums, tostarp jautājumi par nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem, tiek apspriests Padomē un Eiropas Parlamentā. Šīs apspriešanas galīgais 
iznākums vēl nav zināms.  
Lēmumi par izdevumu atlīdzināšanu saistībā ar veselības aprūpi ir galvenokārt dalībvalstu 
kompetencē. 

Secinājums

Komisija uzskata, ka tās priekšlikums Tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšanai 
nodrošina pienācīgus normatīvus noteikumus attiecībā uz tabakas izstrādājumiem un nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem. 


