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Temats: Lūgumraksts Nr. 0997/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Martin 
Eschenberg, par izmaiņām iecerē izvietot brīdinošas fotogrāfijas uz cigarešu 
iepakojumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir jāveic izmaiņas attiecībā uz ieceri preventīvā nolūkā 
izvietot brīdinošas fotogrāfijas uz cigarešu iepakojumiem. Viņš uzskata, ka šādu fotogrāfiju 
izvietošana uz iepakojuma, kuru nevērīgi izmet uz ielas, iespējams, būtu bērnu aizsardzības 
tiesību aktu pārkāpums. Ja šī iecere tiktu īstenota, viņš vairs nevarētu saviem bērniem ļaut bez
uzraudzības spēlēties ārā, jo viņš uztraucas par šādu fotogrāfiju iespējamo ietekmi uz viņa 
bērniem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 3. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzējs aicina Komisiju veikt izmaiņas attiecībā uz ieceri izvietot 
brīdinošas fotogrāfijas uz tabakas izstrādājumu iepakojumiem, apgalvojot, ka šokējošie attēli 
var negatīvi ietekmēt bērnus. Viņš uzskata, ka šādu šokējošu attēlu izvietošana uz 
iepakojuma, kuru nevērīgi izmet uz ielas, iespējams, ir bērnu aizsardzības tiesību aktu 
pārkāpums.

Saskaņā ar Tabakas izstrādājumu direktīvu 2001/37/EK1, katras smēķēšanai paredzēto tabakas 
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izstrādājumu paciņas priekšpusē jābūt vienam no diviem vispārīgiem brīdinājumiem par 
ietekmi uz veselību („Smēķēšana nogalina”/„Smēķēšana var nogalināt” vai „Smēķēšana 
nopietni apdraud jūs un cilvēkus jums blakus”) un paciņas aizmugurē — vienam no 
četrpadsmit papildu brīdinājumiem. Direktīva paredz iespēju dalībvalstīm papildu 
brīdinājumiem pievienot krāsainus attēlus. 2005. gada maijā Komisija pieņēma 42 attēlu 
galeriju, kurā tika iekļauti trīs attēli katram no 14 papildu brīdinājumiem par ietekmi uz 
veselību. Tādējādi dalībvalstis var izvēlēties to iedzīvotājiem vispiemērotākos attēlus.

Līdz šim brīdinājuma attēli ir ieviesti Beļģijā (2006. gada novembris), Rumānijā (2008. gada 
jūlijs) un Apvienotajā Karalistē (2008. gada oktobrī). Latvija ir pieņēmusi tiesību aktus, kas 
paredz izmantot brīdinājuma attēlus no 2010. gada marta. Turklāt saskaņā ar dalībvalstu 
sniegto informāciju arī Francija, Ungārija, Īrija, Malta, Polija un Spānija tuvākajā nākotnē 
plāno ieviest brīdinājuma attēlus.

Komisija savā 2007. gada novembrī pieņemtajā otrajā ziņojumā1 par Tabakas izstrādājumu 
direktīvas 2001/37/EK piemērošanu kā vienu no iespējamajiem Direktīvas grozījumiem 
minēja obligātas prasības izmantot brīdinājuma attēlus noteikšanu. Šis pasākums pašlaik tiek 
izvērtēts, veicot Direktīvas iespējamās pārskatīšanas ietekmes novērtējumu. Pašlaik ir pāragri
prognozēt analīzes rezultātus.

Pierādījumi liecina par to, ka brīdinājuma attēli ir pārliecinošāki nekā tekstuāli uzraksti, 
informējot un izglītojot sabiedrību par tabakas radītajiem veselības apdraudējumiem, aicinot 
iedzīvotājus atmest smēķēšanu, kā arī mudinot nesākt vai neatsākt smēķēšanu. Attēli 
patērētājiem palīdz vizualizēt tabakas izraisīto slimību raksturu un skaidrākā  un 
pārliecinošākā veidā brīdina par ietekmi uz veselību.

Pēc reklāmas aizlieguma ieviešanas tabakas izstrādājumu iepakojums ir kļuvis par būtiskāko 
instrumentu tabakas izstrādājumu reklamēšanā, kas vērsta galvenokārt uz jaunajiem 
smēķētājiem (bērniem un jauniešiem). Uz tabakas izstrādājumu iepakojuma izvietoto attēlu, 
kas brīdina par ietekmi uz veselību, mērķis ir apgāzt pozitīvos priekšstatus, kas saistīti ar 
tabakas izstrādājumu lietošanu, un tādējādi mazināt bērnu un jauniešu vēlmi sākt smēķēt.

Komisijas apstiprinātajā galerijā ietilpst dažādi attēli, un dalībvalstis var izvēlēties tos, kuri 
visvairāk piemēroti attiecīgo valstu patērētājiem, ņemot vērā valstu kultūras praksi, jutīgos 
jautājumus un kontekstu.

Komisija ņem vērā lūgumraksta iesniedzēja paustās bažas attiecībā uz brīdinošo attēlu 
iespējamo negatīvo ietekmi uz bērniem. Taču Komisija uzskata, ka šīs bažas jāvērtē saistībā 
ar brīdinājumu galveno mērķi, proti, aizsargāt bērnus un jauniešus no reklāmas uz tabakas 
izstrādājumu iepakojuma un tādējādi mazināt viņu vēlmi sākt smēķēt. Turklāt šīs bažas var 
novērst dalībvalstis, izvēloties attēlus, kas atbilst katras valsts sociālajiem un kultūras 
aspektiem.”
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