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Temats: Lūgumraksts Nr. 0155/2013, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais 
Clive Bates, par „snus” (orālai lietošanai paredzēta tabaka) aizlieguma 
atcelšanu ārpus Zviedrijas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ar Direktīvu 92/41/EEK par tabakas izstrādājumu 
marķēšanu ir aizliegta orālai lietošanai paredzētās tabakas („snus”) tirdzniecība ārpus 
Zviedrijas, lai gan šis izstrādājums labvēlīgi ietekmē tā lietotāju veselību. To lieto cilvēki, 
kuri ir nolēmuši atmest smēķēšanu un kuri to izmanto kā cigaretes aizstājēju. Viņš apgalvo, ka 
Komisijas priekšlikums pārskatīt Tabakas izstrādājumu direktīvu paildzinās šo aizliegumu, 
pamatojoties uz neatbilstīgiem, neobjektīviem un maldinošiem apstiprinājumiem par 
ieguvumiem, ko tas sniegtu sabiedrības veselības nodrošināšanai. Viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Aizliegums attiecībā uz orālai lietošanai paredzēto tabaku („snus”) Eiropas Savienībā tika 
ieviests 1992. gadā, lai nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus darbību un vienlaikus uzturētu 
augstu veselības aizsardzības līmeni. Šajā posmā trīs dalībvalstis jau bija aizliegušas „snus”. 
„Snus” aizliegšanas iemesls 1992. gadā bija tādu veselībai kaitīgu izstrādājumu pieaugošā 
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patēriņa apturēšana, kuri dalībvalstu tirgū bija jaunums un varētu īpaši piesaistīt jauniešu 
uzmanību. Orālai lietošanai paredzētā tabaka tika aizliegta ar Direktīvas 2001/37/EK 8. pantu.

Eiropas Savienības Tiesa 2004. gada 14. decembra spriedumā (lieta C-210/03) atzina orālai 
lietošanai paredzētās tabakas aizliegumu par spēkā esošu. Tiesa apstiprināja, ka aizliegums ir 
samērīgs ar veselības aizsardzības mērķi. Tiesa spriedumā atsaucās uz zinātnisko informāciju, 
kas bija Kopienas likumdevēju rīcībā laikā, kad tika pieņemta minētā direktīva. 

Orālai lietošanai paredzētās tabakas („snus”) un citu bezdūmu tabakas izstrādājumu kaitīgo 
ietekmi uz veselību 2008. gada 6. februārī ir apstiprinājusi Iespējamo un jaunatklāto veselības 
apdraudējumu zinātniskā komiteja (SCENIHR)1. Komiteja secināja, ka visi bezdūmu tabakas 
izstrādājumi satur kancerogēnas vielas, lai gan to daudzums atšķiras, un ir saistīti ar kaitīgu 
ietekmi uz veselību. Tā arī secināja, ka bezdūmu tabaka visos tās veidos var izraisīt vēzi, 
palielināt risku, ka miokarda infarkta rezultātā var iestāties nāve, un izraisīt atkarību.

Komisijai zināms, ka pēdējo divdesmit gadu laikā kancerogēno vielu saturs „snus” ir 
samazināts. Tas nozīmē, ka „snus” kaitīgā ietekme uz veselību varētu atšķirties no citu 
tradicionālo bezdūmu vai smēķējamās tabakas izstrādājumu ietekmes. Tomēr tas nenozīmē, 
ka „snus” ir drošs vai nekaitīgs izstrādājums. Turklāt „snus” un citi bezdūmu tabakas 
izstrādājumi var arī veicināt nikotīna lietošanas uzsākšanu jauniešu un nesmēķētāju vidū un 
kaitēt smēķēšanas apkarošanas politikai, jo šādus izstrādājumus var lietot arī sabiedriskās 
vietās, kur smēķēt ir aizliegts. Tādēļ ir jāaptur šo izstrādājumu izplatīšanās ārpus to 
tradicionālajām lietošanas vietām un tirgiem.

Secinājums

Likumdevēji (Eiropas Parlaments un Ministru padome) visu 2013. gadu apsprieda Komisijas 
priekšlikumu pārskatīt ES Tabakas izstrādājumu direktīvu, un 2013. gada decembrī pirmajā 
lasījumā tika panākta vienošanās. Plānots, ka Eiropas Parlaments un Ministru padome šīs 
vienošanās, kurā paredzēts saglabāt spēkā „snus” aizliegumu, izstrādi pabeigs 2014. gada 
pavasarī, lai jaunā ES direktīva varētu stāties spēkā 2014. gada pirmajā pusē.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf


