
CM\1015881LV.doc PE527.891v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

19.12.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1813/12, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Krisztian 
Pifko un kam pievienoti 2857 paraksti, kuri savākti tiešsaistē, par 
elektronisko cigarešu šķidrumu brīvās tirdzniecības atjaunošanu Ungārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Ungārijas muitas ierēdņi pēc Labklājības ministrijas 
Valsts sekretariāta veselības aprūpes jautājumos norādījuma aizturēja un konfiscēja 
elektronisko cigarešu izstrādājumus. Tas tika darīts, neieviešot izmaiņas piemērojamos tiesību 
aktos, lai gan līdzīgu izstrādājumu brīvā tirdzniecība ir atļauta jau vairākus gadus. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tas ir pretrunā principiem, kas noteikti ES tiesību aktos 
(brīva preču un pakalpojumu aprite), jo šajā gadījumā vietējie tirgotāji un ražotāji ir 
neizdevīgākā situācijā, jo šos izstrādājumus var viegli iegādāties citās valstīs. Viņš lūdz 
Eiropas Parlamentu izvērtēt, vai šāda valsts iestāžu rīcība ir likumīga. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 16. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Pašreiz uz nikotīnu saturošiem izstrādājumiem attiecas dažādi dalībvalstu tiesību akti. 
Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju Ungārija uzskata nikotīnu saturošus izstrādājumus, 
kuri satur vairāk nekā 1,5 mg nikotīna uz vienu vienību un kuri nesatur tabakas ekstraktu 
un/vai tiek piedāvāti kā tabakas atkarības ārstēšanu līdzekļi, par zālēm pēc to funkcijas, kā 
noteikts 1. panta 2. punktā Direktīvā 2001/83/EC par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
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cilvēkiem paredzētām zālēm.1. Nikotīnu saturošās elektroniskās cigaretes (no kurām lielākā 
daļa, iespējams, satur vairāk par noteikto robežlielumu 1,5 mg) Ungārijā varētu patiešām tikt 
uzskatītas par zālēm pēc to funkcijas un tikt atļautas saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK.

Pašlaik dalībvalstis, kurās darbojas tiesu uzraudzība, lemj par to, kurš tiesiskais regulējums ir 
piemērojams nikotīnu saturošu izstrādājumu klasifikācijai, piemēram, elektroniskajām 
cigaretēm.2 Tādēļ šis jautājums nav Komisijas kompetencē un tā nevar iejaukties. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0067:LV:PDF.

2 C-109/12 - Laboratoires Lyocentre, punkti 42, 45, 47. [2013] Vēl nav publicēts.


