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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas, ka Tabakas direktīvas pārskatīšanas dēļ tabakas 
izstrādājumi tiks iekļauti tajā pašā kategorijā kā nāvējošas zāles un ka mentola cigaretes un 
tievās cigaretes tiks aizliegtas. Lūgumraksta iesniedzēja, kura pati ir smēķētāja, nesaprot, 
kādēļ ES būtu jācenšas aizliegt viņai smēķēt šo veidu cigaretes. Lai gan viņa ir informēta par 
kaitīgo ietekmi, viņa tomēr uzskata, ka lēmums smēķēt vai atturēties no smēķēšanas ir 
personīgs lēmums, norādot, ka uz citiem tikpat kaitīgiem izstrādājumiem un dzīvesveidiem 
netiek attiecinātas tik stingras tiesību normas kā uz tabaku un smēķēšanu. Viņa apgalvo, ka 
šāda veida neelastīgi regulatīvi pasākumi novedīs pie tirgus ekonomikas sabrukuma, un 
uzskata, ka smēķētāji cieš no diskriminācijas un savu individuālo tiesību pārkāpumiem. 
Nobeigumā viņa norāda, ka šajā gadījumā ES pārmērīgi izmanto savu aizbildniecību pār tās 
iedzīvotājiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Komisijas 2012. gada decembra priekšlikums par tabakas izstrādājumu direktīvas 
pārskatīšanu ir balstīts uz Līguma 114. panta, un par pamatojumu ir minēti trūkumi tabakas 
izstrādājumu iekšējā tirgū. No veselības viedokļa galvenā uzmanība ir pievērsta jauniešu 
aizsardzībai. Statistika liecina, ka 70 % no smēķētājiem sāk smēķēt, nesasniedzot 18 gadu 
vecumu, un visticamāk smēķēt nesāks patērētāji, kuri jau ir sasnieguši 24 gadu vecumu. 
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Pastāv risks, ka vieglāk ir sākt smēķēt, nekā atmest, kad jau ir izveidojusies atkarība. Citiem 
vārdiem sakot, no veselības viedokļa galvenais mērķis ir atturēt jauniešus no smēķēšanas 
sākšanas. Šajā ziņā priekšlikumā galvenā uzmanība pievērta tiem tabakas izstrādājumiem, ar 
kuriem parasti sāk smēķēt, proti, jaunas meitenes izvēlas tievās cigaretes vai cigaretes ar 
spēcīgu aromātu, piemēram, mentola cigaretes. 

Protams, ka tabakas kontroli var panākt arī ar citiem līdzekļiem, tādiem kā nodokļu 
palielinājums vai likumdošana reklāmas jomā. Taču tas nenozīmē, ka ierosinātie pasākumi ir 
neefektīvi, kā to pasaulē liecina citu jurisdikciju pieredze.

Secinājums

Ņemot vērā, ka ierosināto likumdošanas priekšlikumu pašlaik izskata Padomē un Parlamentā, 
Komisijai vairs nav iespēju palīdzēt lūgumraksta iesniedzējai. Katrā ziņā Komisija uzskata, ka 
ierosinātie pasākumi ir proporcionāli. 


