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Lūgumrakstu komiteja

29.11.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0034/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Andreas 
Mai, par priekšlikumu uzskatīt e-cigaretes par tabakas izstrādājumiem

Lūgumraksts Nr. 0035/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Janine un 
Michael Leven, par priekšlikumu uzskatīt e-cigaretes par tabakas 
izstrādājumiem

Lūgumraksts Nr. 0067/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Joachim 
Kromm, par Eiropas Savienības Tabakas direktīvu

1. Lūgumraksta Nr. 0034/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka e-cigaretes nevajadzētu uzskatīt par tabakas 
izstrādājumiem, jo tajās netiek izmantota tabaka. E-cigarete ir ierīce, kas rada tvaiku no 
šķidruma, kurš satur nikotīnu. Tiesību akta par e-cigaretēm priekšlikumā ir noteikts 
ierobežojums attiecībā uz nikotīna apjomu, kādu drīkst saturēt šis šķidrums. E-cigarete 
lūgumraksta iesniedzējam palīdzēja atmest smēķēšanu. Viņš apgalvo, ka, ja priekšlikums tiks 
apstiprināts un ierobežojums tiks saglabāts, citiem smēķētājiem būs daudz vieglāk atmest 
smēķēšanu. Viņš aicina Parlamentu tiesību aktos e-cigaretes neuzskatīt par tabakas 
izstrādājumiem.

Lūgumraksta Nr. 0035/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji aicina Parlamentu nepieļaut, ka e-cigaretes Eiropas tiesību aktos tiek 
uzskatītas par tabakas izstrādājumu.

Lūgumraksta Nr. 0067/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Eiropas Savienības Tabakas direktīvas projektā e-
cigaretes ir definētas kā nikotīnu saturoši izstrādājumi, kuros nikotīna koncentrācija 
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nepārsniedz 4 miligramus mililitrā. Lūgumraksta iesniedzējs neizprot nolēmumu, ka visi 
ražojumi, kuros nikotīna koncentrācija ir lielāka, tiek uzskatīti par zālēm. Viņš apgalvo, ka 
elektroniskās cigaretes ir daudz nekaitīgākas par parastajām cigaretēm, tāpēc, viņaprāt, tās 
būtu jāuzskata par stimulējošu līdzekli. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka e-cigarešu 
mērķis nav palīdzēt cilvēkiem atmest smēķēšanu un/vai nikotīna lietošanu, bet gan sniegt 
iespēju smēķētājiem smēķēt, neieelpojot saistītos indīgos sadegšanas produktus. Ja nikotīna 
saturs tiks ierobežots, iespējams, smēķētāji nevēlēsies atteikties no parastajām, kaitīgajām 
cigaretēm. Lūgumraksta iesniedzējs arī nesaprot, kā izstrādājumiem, kuros pārsniegta noteiktā 
nikotīna koncentrācija, var būt ārstnieciska ietekme. Viņš norāda, ka tādā gadījumā arī 
parastajām cigaretēm vajadzētu būt ārstnieciskām. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka e-
cigaretes būtu jāizslēdz no Tabakas direktīvas piemērošanas jomas, lai smēķētājiem, kas vēlas 
izmantot šos produktus, netiktu liegta iespēja izmantot šo daudz nekaitīgāko stimulējošo 
līdzekli.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0034/2013: atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. septembrī. 
Lūgumraksts Nr. 0035/2013: atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. septembrī.
Lūgumraksts Nr. 0067/2013: atzīts par pieņemamu 2013. gada 4. novembrī. 

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Komisija 2012. gada decembrī publicēja priekšlikumu par Tabakas izstrādājumu direktīvas 
pārskatīšanu. Priekšlikuma mērķis ir mazināt tabakas patēriņu, jo īpaši jauniešu vidū. Turklāt 
tajā ierosināts nikotīnu saturošiem izstrādājumiem (tostarp e-cigaretēm), kuros nikotīna 
daudzums pārsniedz konkrētu robežvērtību, piemērot tiesību aktus par zālēm 
(Direktīva 2001/83/EK) un pārējiem nikotīnu saturošiem izstrādājumiem — marķēšanas 
prasības. 

Komisija uzskatīja, ka ir lietderīgi minētajā direktīvā ierosināt nikotīnu saturošu izstrādājumu 
regulējumu, lai nodrošinātu iekšējā tirgus atbilstīgu darbību. Turklāt droši un kontrolējot 
izstrādājumu kvalitāti ir jāpanāk, lai šis produkts tiktu pilnā mērā lietots kā līdzeklis 
smēķēšanas pārtraukšanai. Pirms pieņemšanas tika vispusīgi analizēta politikas pasākumu 
ekonomiskā un sociālā ietekme un ietekme uz veselību.

Secinājums

Komisija uzskata, ka ierosinātie pasākumi saistībā ar nikotīnu saturošiem izstrādājumiem ir 
samērīgi un atbilst juridiskajam pamatam, lai veicinātu iekšējā tirgus sekmīgu darbību, par 
prioritāti uzskatot sabiedrības veselības augsta līmeņa aizsardzību. 

Komisijas priekšlikums nodrošinās stimulu smēķētājiem atteikties no parastajām cigaretēm, 
kuras, kā norādījis lūgumraksta iesniedzējs, patiešām ir kaitīgas, un izvēlēties produktus, kuri 
paredzēti smēķēšanas pārtraukšanai un kuriem veiktas drošības un kvalitātes pārbaudes.

 Priekšlikums, tostarp jautājumi par nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, pašlaik tiek 
apspriests Padomē un Eiropas Parlamentā. Šīs apspriešanas galīgais iznākums vēl nav zināms. 



CM\1012892LV.doc 3/3 PE524.861v01-00

LV

Taču cerams, ka tiks panākts skaidrāks tiesiskais regulējums, tostarp attiecībā uz nikotīnu 
saturošiem izstrādājumiem.


