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Temats: Lūgumraksts Nr. 0721/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Vincent 
Grünberg, par orālai lietošanai paredzētas tabakas legalizēšanu

Lūgumraksts Nr. 0794/2011, ko Federació Catalana d’Associacions d’Activitats 
Recreatives musicals (FECASARM) [Katalonijas Mūzikas izklaides apvienību 
federācijas] vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Joaquim Boadas de 
Quintana, par 8. panta grozīšanu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un 
pārdošanu

1. Lūgumraksta Nr. 0721/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Eiropā ir jāatceļ orālai lietošanai paredzētās tabakas 
aizliegums. Viņš uzskata, ka ir nepamatoti pilnīgi aizliegt tādu tabaku, kura nav smēķējamā 
vai košļājamā tabaka, piemēram, snus. Lai gan lūgumraksta iesniedzējs atzīst, ka snus ir 
kaitīga veselībai, viņš uzskata, ka risks, lietojot šo tabaku, ir mazāks nekā smēķējamās tabakas 
gadījumā, jo netiek apdraudēti citi (pasīvie smēķētāji). Turklāt, ja aizliegumu atceltu, valstis 
varētu ievērojami palielināt ienākumus no akcīzes nodokļa.

Lūgumraksta Nr. 0794/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai tiktu grozīts Direktīvas 2001/37/EK 8. pants, kurā noteikts, 
ka, „neierobežojot Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās akta 151. pantu, 
dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabaku, kas paredzēta orālai lietošanai”, lai izdarītu izņēmumu 
attiecībā uz snus [Swedish snuff]. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šī tabaka ir mazāk 
kaitīga veselībai nekā smēķējamā vai parastā košļājamā tabaka, tai ir potenciāls neitralizēt 
aizlieguma smēķēt sabiedriskās vietās negatīvās ekonomiskās sekas un tā neietekmē 
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nesmēķētājus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka aizliegums pārdot snus ir pretrunā preču 
brīvas aprites principam Eiropas vienotajā tirgū.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0721/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 3. novembrī.
Lūgumraksts Nr. 0794/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 16. novembrī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Lūgumraksta iesniedzēji vēlas grozījumus Tabakas izstrādājumu direktīvā 2001/37/EK, lai 
orālai lietošanai paredzēto tabaku, kas nav smēķējamā vai košļājamā tabaka, piemēram, snus, 
varētu laist tirgū visās ES dalībvalstīs. Viņi apgalvo, ka snus aizliegums ir nepamatots, jo, 
viņuprāt, lietojot šo tabaku, kaitējums lietotāju (netiek ieelpoti dūmi) un citu (nenotiek pasīvā 
smēķēšana) veselībai ir mazāks nekā smēķējamās tabakas gadījumā.
Lūgumrakstā Nr. 721/2011 arī tiek apgalvots, ka snus neveicina smēķēšanas sākšanu un ka 
aizlieguma atcelšanas gadījumā valstis varētu ievērojami palielināt ienākumus no akcīzes 
nodokļa.
Lūgumrakstā Nr. 794/2011 apgalvots, ka snus var neitralizēt aizlieguma smēķēt sabiedriskās 
vietās negatīvās ekonomiskās sekas. Šā lūgumraksta iesniedzējs arī uzskata, ka aizliegums 
pārdot snus ir pretrunā preču brīvas aprites principam Eiropas vienotajā tirgū.

Aizliegums laist tirgū 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. 
Pamatojums snus aizliegšanai 1992. gadā bija tādu veselībai kaitīgu izstrādājumu pieaugošā 
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 Kopienu Tiesa 2004. gada 14. decembra spriedumā (lieta C-210/3) 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. SCENIHR secina, ka bezdūmu tabaka var 
izraisīt vēzi, galvenokārt aizkuņģa dziedzera vēzi, rada letāla miokarda infarkta risku un 
izraisa atkarību. Minētās tabakas lietotājiem konstatēti tādi paši abstinences simptomi kā 
smēķētājiem.

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, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf
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ka snus ir drošs vai nekaitīgs izstrādājums. Turklāt snus un citi bezdūmu tabakas izstrādājumi 
varētu veicināt nikotīna lietošanas sākšanu jauniešu vidū un mazināt smēķēšanas 
pārtraukšanas politikas efektivitāti, jo to var izmantot vietās, kur smēķēšana ir aizliegta.

Komisija pašlaik pārskata Tabakas izstrādājumu direktīvu 2001/37/EK. Jautājumi par orālai 
lietošanai paredzēto tabaku, tostarp snus, tiek izskatīti saistībā ar gaidāmās pārskatīšanas 
ietekmes novērtējumu. Papildus dažādu politikas risinājumu sociālajai ietekmei un ietekmei 
uz veselību ietekmes novērtējumā tiks analizēta arī to ietekme uz ekonomiku un iekšējā tirgus 
darbību.


