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Uzraudzība un aktualitātes 2020. gadā

Analīze

Uzraudzība

• EU-CEG* iesniegtās informācijas apstrāde, analīze un publicēšana VI vietnē;
• EU-CEG datu analīze, pārbaudot atbilstību “tas pats izstrādājums”**.

• Realizēta pieeja uzņēmumu atkārtotai kontrolei divas reizes gadā;
• Realizēts projekts “ECIG pilns plaukts” kontroles reģionos.

• Sadarbība ar PTAC par Tabakas likuma 6. panta 4. daļā noteikto;

Sadarbība

• Sadarbība ar VID Muitas pārvaldi par importētām elektroniskajām cigaretēm.

* EU-CEG - Eiropas Vienotā datu ievades portāla nacionālais datu repozitorijs
** Regula 2016/779 ar ko nosaka vienotus noteikumus par procedūrām, kuras piemēro, lai
noteiktu, vai tabakas izstrādājumam piemīt raksturīgs aromāts
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EU-CEG aktīvo komersantu un paziņoto
produktu skaits
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* dati uz 29.12.2020.
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Publicēšana Inspekcijas vietnē

https://www.vi.gov.lv/lv/eu-ceg-latvijas-datu-repozitorija-pazinotie-tabakas-izstradajumi-elektroniskas-cigaretes-un-uzpildes-flakoni
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Plānveida kontroļu rezultāti 2020. gadā
Secinājumi:
-Laboratoriskajās
pārbaudēs
neatbilstības
netika konstatētas
-2020. gadā
palielinājies
apturēto preču
skaits
- Lielākais
neatbilstību
īpatsvars - EU-CEG
nepaziņoti
produkti

Kontrolēto produktu skaits
(ECIG un TI)
Laboratoriska nikotīna
koncentrācijas pārbaude ECIG
Laboratoriska nikotīna, darvas,
CO emisiju līmeņu pārbaude
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Preču pārdošanas aizliegums
Neatbilstības speciālajām
prasībām
Neatbilstības vispārējām ķīmijas
jomas prasībām
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TI - tabakas izstrādājumi
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Elektronisko cigarešu kontroļu rezultāti
2017. - 2020. gads
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Prasība
Secinājumi
-Tirdzniecībā aizvien ir
produkti, kas nav
paziņoti EU-CEG, nav
pagājuši 6 mēneši no
paziņošanas, un/vai nav
veikta samaksa par
informācijas apstrādi

Informācija jāiesniedz EU-CEG 6 mēnešus pirms
laišanas tirgū
(Likuma 3. panta pirmās daļas 3. punkts;
MK 440 18. punkts)

Jāveic samaksa par EU-CEG iesniegtās
informācijas apstrādi

96

23

(Likuma 3. panta pirmās daļas 3. punkts)

Tvertņu tilpums nepārsniedz 10 ml
Tikai 17 produktiem
izsniegtas atļaujas
tirdzniecības atsākšanai

Neatbilstošo
produktu skaits

(Likuma 3. panta piektās daļas 1.punkts)

Marķējumā uz iepakojuma vienības un ārējā
iepakojuma jānorāda noteiktā informācija

16
12

(Likuma 6. panta piektā daļa)

ECIG jāpievieno informatīvā lapiņa ar likumā
noteikto informāciju
(Likuma 6. panta sestā daļa)
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Uzdots novērst neatbilstības vai tirdzniecība aizliegta

Raksturīgākās neatbilstības
elektroniskajām cigaretēm un uzpildes
tvertnēm
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Raksturīgākās neatbilstības tabakas
izstrādājumiem

Prasība
Neatbilstošu kombinēto brīdinājumu
komplektu izmantošana
(MK 306 19.)
Marķējumā vispārīgais brīdinājums nesedz 50
% no virsmas uz kuras tas uzdrukāts
(Likuma 7. panta otrās daļas 1. punkts;
MK 306, 9 ., 17. )

Uz cilindriskiem iepakojumiem divi kombinētie
brīdinājumi nav izvietoti vienādā attālumā
viens no otra

Neatbilstošo
produktu skaits
7

2

2

(MK 306, 18.3.)

Vispārīgais brīdinājums un informatīvais
uzraksts nav drukāts uz divām virsmām, kas
redzamas pilnībā atverot iepakojuma vienību
un izvietots attiecīgo virsmu augšējā malā

Uzdots novērst neatbilstības

Secinājumi:
- visas plānveida
kontrolēs konstatētās
neatbilstības novērstas

5

(MK 306, 13.3.)
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Produktu skaits

Papildus pārbaudes reģionos ar mērķi
atrast nepaziņotas tirdzniecības vietas un
izstrādājumus
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Veselības inpekcijai
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Sadarbība ar VID Muitas pārvaldi -

informācijas pārbaude par deklarētajām
e-cigaretēm

Izskatītas 16
deklarācijas
(kopā 19333 e-cigaretes )

likuma prasībām neatbilstošas

pārsniegta
nikotīna
koncentrācija un
tvertnes tilpums

Aizliegts
952 nedrošu

23 nosaukumu e- cigarešu paziņošana veikta pēc
kravas apturēšanas

e- cigarešu imports

(kopā 14076 e-cigaretes )

Deklarētās e-cigaretes bieži nav identificējamas
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Sadarbība ar PTAC attiecībā uz iepakojuma
noformējuma pārbaudi:
pārsūtītas 62 produktu fotogrāfijas izvērtēšanai PTAC,
atbilstoši kompetencei
Likuma 6. panta ceturtā daļa nosaka, ka uz ārējā
iepakojuma aizliegts izvietot tādus elementus
(piemēram, uzrakstus, simbolus, nosaukumus,
preču zīmes, grafiskas vai citas zīmes), kas:
o popularizē vai veicina patēriņu[...];
o liek domāt, ka [...] ir nekaitīgāks par citiem vai ka ar tiem
tiecas samazināt atsevišķu kaitīgu dūmu sastāvdaļu ietekmi, vai
ka tiem ir vitalizējošas, enerģizējošas, ārstnieciskas, jaunību
saglabājošas, dabiskas, organiskas īpašības, vai ka tie citādi
labvēlīgi ietekmē veselību vai dzīvesstilu;
oatsaucas uz garšu, smaržu, jebkādiem aromatizētājiem vai
citām piedevām vai to trūkumu, izņemot informāciju par
aromatizētājiem, kas norādīta saskaņā ar šā panta piektās daļas
1.punktu;
oatgādina pārtikas vai kosmētikas produktu.

12

E-cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecības
vietas paziņojumu saņemšana
MK 09.09.2016. noteikumi Nr. 593
2016
155

2020
738

2017
43
2018
33
2019
14

2020.g. straujš e-cigarešu un
uzpildes flakonu tirdzniecības
vietu pieaugums - par 738, tai
skaitā ir 152 nikotīna paciņu
tirdzniecības vietas.
Komersanti: 176
2016-2019 kopā 80
2020 - klāt jauni - 96

Pielietots “Konsultē vispirms”- komersanti, kas
paziņo par tirdzniecības uzsākšanu un adresēm,
tiek informēti par prasībām un Inspekcijas vietnē
pieejamiem produktu sarakstiem.
https://www.vi.gov.lv/lv/pazinosana-par-elektronisko-cigaresu-un-flakonu-tirdzniecibas-uzsaksanu
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Bīstamās beztabakas nikotīna paciņas
ienāk tirgū

2018

• 2018. gada decembrī Veselības inspekcija ierosina
aizliegt beztabakas nikotīna paciņas
• Laikā no 2018. gada līdz 2020. gadam nozare ieņem
spēcīgu pozīciju tirgū

2020

• Pateicoties Veselības ministrijas atbalstam 2020. gadā
ierosinājumi nonāk Saeimas sociālo un darba lietu
komisijā
• Saeimas komisija aizliegumu neatbalsta

2020

• Tiek diskutēts par nikotīna pieļaujamo koncentrāciju –
trūkst ar industriju nesaistītu pētījumu par nikotīna
uzņemšanu ar dažādiem produktu veidiem
• Jāņem vērā nikotīna atkarību izraisošā ietekme
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Raksturīga aromāta aizliegums
cigaretēm un tinamai tabakai
raksturīgs aromāts — izteikta smarža vai
garša, kas nav tabakas smarža un garša un ko
rada piedeva vai piedevu kombinācija [...]

Mentola
daudzums
ir niecīgs
0,18 %

Lai noteiktu, vai
tabakas
izstrādājumam
piemīt raksturīgs
aromāts, visām ES DV
jārīkojas saskaņā ar
Regulā 2016/779
noteikto procedūru

❑ Tabakas likuma 3. panta ceturtajā daļā noteiktais
aizliegums:
neattiecas uz piedevām, kas ir būtiskas cigarešu un tinamās
tabakas ražošanai, ja vien šīs piedevas nerada raksturīgu
aromātu un būtiski vai izmērāmi nepalielina izstrādājuma spēju
radīt atkarību, toksicitāti vai kancerogēnas, mutagēnas un
reproduktīvajai sistēmai toksiskas īpašības;

❑Regulas 2016/779 5. panta 2. punkts nosaka:
ja DV ir sākusi procedūru, pārējās DV atturas no paralēlu
procedūru sākšanas attiecībā uz to pašu izstrādājumu. Ja divās
vai vairākās dalībvalstīs procedūras attiecībā uz to pašu
izstrādājumu jau ir sāktas, procedūru turpina tikai tā
dalībvalsts, kura procedūru sākusi pirmā.
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2020. gada iestrādnes par cigaretēm ar
raksturīgu aromātu - mentols un
uzraudzības iespējas

2020

2020

2020

• Padziļināts EU-CEG datu novērtējums attiecībā uz “tas
pats izstrādājums”
• Rīcība saskaņā ar Regulas 2016/779 noteikto - pēc datu
analīzes, atturēšanās no procedūras uzsākšanas

• Komunikācija ar citām dalībvalstīm un ražotāju attiecībā
uz “tas pats izstrādājums”
• Komunikācija ar Komisiju

• Cieša sadarbība ar Veselības ministriju
• Priekšlikumi Tabakas likuma grozījumiem par mentola
un tā analogu pilnīgu aizliegumu
• Mentola un citu sastāvdaļu uzraudzības iespējas
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Sniegts viedoklis un priekšlikumi Komisijas
aptaujā par direktīvas ieviešanu

ICF ziņojums par direktīvas
2014/40 izvērtējuma rezultātiem
gaidāms š.g. maijā.

- Par ieviešanas rezultātiem;
- par definīcijām;
- par tvēruma paplašināšanu;
- par prasību formulējumu
skaidrību;
- par EU-CEG datu kvalitāti;
- par EU-CEG funkcionalitāti;
- par EU-CEG uzlabojumiem;
- datu publicēšanu;
- par aizliegto vielu saraksta
nepieciešamību.
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Paldies!
Lai produktīva esošā un turpmākā sadarbība!

Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012
Tālrunis: 67081658
fakss: 67819672
e-pasts: vi@vi.gov.lv
www.vi.gov.lv

