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Temats: Lūgumraksts Nr. 1738/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Lara Sabel, 
par mentola un tievo cigarešu aizliegumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas, ka pēc Tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšanas 
tiks aizliegtas mentola un tievās cigaretes. Lūgumraksta iesniedzēja ir smēķētāja un nesaprot, 
kādēļ ES vajadzētu aizliegt viņai smēķēt šādas cigaretes. Viņa uzskata, ka ar šādu aizliegumu 
tiek pārkāptas pamattiesības uz brīvu personības attīstību, kas nekaitē citām personām. Viņa 
uzskata, ka ES vēlas pārmērīgi ietekmēt pilngadīgu un atbildīgu cilvēku rīcību.

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 

Ar zinātniskiem pētījumiem un tirgus datiem ir apliecināts, ka aromāts ietekmē un veicina 
smēķēšanas uzsākšanu. Tādi aromāti kā mentols varētu stimulēt smēķēšanas uzsākšanu, 
atkarību, zīmolu izvēli, kā arī apgrūtināt smēķēšanas atmešanu. Tieši mentola ietekmē tabakas 
izstrādājumu garša kļūst patīkamāka, un tas var radīt maldīgu iespaidu par to kaitīgumu. 
Dalībvalstis ir sākušas pieņemt pasākumus, ar ko reglamentē/ierobežo tādu aromātu 
izmantošanu kā mentols Vācijā un vaniļa Francijā. Tādēļ vajadzīga saskaņošana, lai panāktu 
saistītu pieeju. Turklāt Pamatkonvencijas par tabakas kontroli vadlīnijās tās Pusēm, tostarp ES 
un Vācijai, ieteikts attiecīgi rīkoties šajā jomā.
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Attiecībā uz tievajām cigaretēm vairākos pētījumos atklāts, ka tievo cigarešu iepakojums tiek 
saistīts ar sievišķību, eleganci un slaidumu. Turklāt ir atklāts, ka atsevišķu cigarešu forma 
(piemēram, tievas) un krāsas (piemēram, rozā, melnas, džinsu zilas) var radīt iespaidu, ka tās 
ir nekaitīgākas. Kādā pētījumā atklāts, ka tievo cigarešu smēķētāji biežāk uzskata, ka dažas 
cigaretes varētu būt nekaitīgākas un ka viņu izmantotais zīmols varētu būt mazliet 
nekaitīgāks. Saskaņā ar pašreizējo Tabakas izstrādājumu direktīvu maldinošu elementu 
izmantošana jau ir aizliegta. 

Tabakas izstrādājumu iekšējais tirgus jau ir saskaņots atbilstīgi spēkā esošajai Tabakas 
izstrādājumu direktīvai, un ar Komisijas priekšlikumu pašreizējais saskaņošanas līmenis 
vienkārši tiek aktualizēts un paplašināts. Priekšlikums arī atbilst ES tiesību aktos noteiktajām 
pamattiesībām. Tabakas izstrādājumu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem noteiktie 
pienākumi šajā kontekstā ir nepieciešami, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, vienlaikus 
nodrošinot augstu veselības aizsardzības līmeni.

Secinājums

Komisijas priekšlikums attiecībā uz Tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšanu, ietverot 
noteikumus par mentola un tievajām cigaretēm, pašreiz tiek apspriests Eiropas Parlamentā un 
Padomē. Šīs apspriešanas galīgais iznākums vēl nav zināms. 


