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Temats: Lūgumraksts Nr. 1939/2012, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Milen 
Iliev, par atbalstu aromatizēto cigarešu lietošanai ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs neatbalsta priekšlikumu aizliegt ES lietot aromatizētās cigaretes. 
Viņš uzskata, ka iedzīvotājam vajadzētu būt iespējai izvēlēties smēķēt vai nesmēķēt un ka 
aromatizēto cigarešu aizliegšana varētu būt bīstams precedents.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 27. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ikvienam iedzīvotājam vajadzētu būt iespējai izvēlēties 
smēķēt vai nesmēķēt, atzīstot, ka smēķēšana rada kaitējumu, un uzskata, ka būtu jāatļauj 
likumīgas un nekaitīgas aromatizētās cigaretes. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
aromatizēto cigarešu aizliegums rada bīstamu juridisku precedentu un ka arī turpmāk 
patērētājiem būtu jāļauj izvēlēties lietot vai nelietot aromatizētās cigaretes. Lūgumraksta 
iesniedzējs piekrīt tam, ka uz iepakojuma jābūt lielākam brīdinājumam par veselības 
apdraudējumiem. 

Komisijas apsvērumi

Komisijas priekšlikums pārskatīt Tabakas izstrādājumu direktīvu neapdraud tiesību aktos 
paredzēto vecumu sasniegušo iedzīvotāju tiesības izvēlēties smēķēt. Priekšlikuma mērķis ir 
turpināt harmonizēt tabakas izstrādājumu iekšējo tirgu, ņemot vērā to kaitīgo ietekmi uz 
iedzīvotāju veselību. Ar priekšlikumu tiek mēģināts ierobežot tādu konkrētu tabakas 
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izstrādājumu pievilcību, kuri, kā pierādīts, rosina un veicina smēķēšanas sākšanu, jo īpaši 
jauniešu vidū. Kā norādīts Komisijas ietekmes novērtējumā, cigaretes ar raksturīgiem 
aromātiem, piemēram, mentola aromātu, veicina smēķēšanas sākšanu, jo nomāc tabakas 
nepatīkamo garšu un tādējādi īpaši piesaista jaunos patērētājus. Arī relatīvā izteiksmē šādu 
tabakas izstrādājumu patēriņš palielinās tabakas tirgū, kas kopumā samazinās. 

Turklāt būtu jānorāda, ka Komisijas priekšlikums neaizliedz atsevišķas aromatizētās cigaretes, 
bet gan tabakas izstrādājumus ar raksturīgiem aromātiem, tādējādi arī turpmāk atļaujot 
izstrādājumu diferencēšanu.

Secinājums

Komisija uzskata, ka tās ierosinātie pasākumi ir samērīgi un atbilst tiesiskajam regulējumam, 
lai veicinātu iekšējā tirgus darbību, par prioritāti uzskatot sabiedrības veselības augsta līmeņa 
aizsardzību. Priekšlikums par Tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšanu pašlaik tiek 
apspriests Padomē un Eiropas Parlamentā. Šīs apspriešanas galīgais iznākums vēl nav zināms.


