
CM\926760LT.doc PE504.386v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Teisės reikalų komitetas

8.2.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS
(18/2013)

Tema: Čekijos Deputatų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, 
reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, 
suderinimo
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Čekijos Deputatų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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priimta Europos reikalų komiteto
2013 m. sausio 24 d. 41-asis posėdis 

Dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/37/EB dėl valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako ir susijusių gaminių gamybai, 
pateikimui ir pardavimui, suderinimo (dok. nr. 18068/12, COM(2012) 788 final)
___________________________________________________________________________

Europos reikalų komitetas, išklausęs žemės ūkio ministro pavaduotojos Jaroslavos 
Beneš-Špalková ir sveikatos ministro pavaduotojo Ferdinando Poláko pateiktą informaciją, 
parlamento nario Jano Bauero pranešimą ir pasikeitęs nuomonėmis,

pri tar ia  prie šios rezoliucijos pridedamai nuomonei.

Parašas: Jaroslav Lobkowicz Parašas: Jan Bauer
Komiteto kontrolierius Komiteto pirmininkas ir pranešėjas
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Rezoliucijos Nr. 282 priedas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako ir susijusių gaminių 

gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo

COM(2012) 788 final (Tarybos dok. nr. 18068/12)
Tarpinstitucinė byla 2012/0366 (COD)

 Teisinis pagrindas:
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis

 Atsiuntimo Deputatų Rūmams data (atsiuntė Europos reikalų komitetas):
2013 m. sausio 4 d.

 Nagrinėjimo komitete data:
2013 m. sausio 24 d. (1-asis etapas)

 Procedūra:
bendro sprendimo

 Vyriausybės išankstinė nuomonė (pagal Deputatų Rūmų darbo tvarkos taisyklių 
109a straipsnio 1 dalį):
išankstinės nuomonės data – 2013 m. sausio 21 d.; Europos reikalų komitetui ji perduota 
2013 m. sausio 23 d. naudojantis sistema ISAP.

 Vertinimas atsižvelgiant į subsidiarumo principą:
pasiūlymas dėl direktyvos COM(2012) 788 final neatitinka subsidiarumo principo 
(žr. toliau).

 Pagrindimas ir dalykas

Remiantis Komisijos duomenimis, rūkymas yra dažniausia mirties priežastis Europos 
Sąjungoje, kurios būtų galima išvengti: dėl rūkymo Europos Sąjungoje kasmet miršta 
1,5 mln. asmenų. Manoma, kad 25 proc. visų mirčių nuo vėžio ir 15 proc. visų mirčių 
susijusios su rūkymu1. Tačiau vertinant praktiniu požiūriu tabako pramonė Europos 
Sąjungoje yra stambus darbdavys, taip pat nuo parduotų tabako gaminių surenkami 
mokesčiai sudaro didelę dalį valstybių narių biudžetų mokestinių pajamų2. 

                                               
1 Tyrimas Survey on Tobacco – Analytical report, Flash EB Series 253, The Gallup organisation, 2009 m. kovo 
mėn. Taip pat pateikiama šiuo interneto adresu: 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf
2 Remiantis ginčytina sąnaudų ir naudos analize „Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republic“, 
kurią atliko bendrovė „Arthur D. Little International“ ir užsakė tabako gamintojas „Phillip Morris ČR a. s.“, su 
rūkymu susijęs finansinis poveikis Čekijai yra teigiamas: per metus gaunama 5,815 mlrd., įskaitant dėl 
padidėjusio mirtingumo sutaupytas išlaidas senelių namams ir pensijoms. Ji pateikiama šiuo interneto adresu: 
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html.
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Sąjungos kompetencijos sritys, susijusios su tabako gaminių rinka, yra numatytos 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 114 straipsnyje (buvęs Europos 
ekonominės bendrijos (EEB) steigimo sutarties, iš dalies pakeistos Suvestiniu Europos 
aktu, 100a straipsnis, ir buvęs EEB steigimo sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo 
sutartimi, 95 straipsnis); šios kompetencijos sritys susijusios ne tik su vidaus rinkos 
kūrimu ir jos veikimo gerinimu, kaip nurodoma SESV 114 straipsnio 1 dalyje, bet ir su 
114 straipsnio 3 dalyje numatyta pareiga užtikrinti žmonių sveikatos apsaugą. Taip pat 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime Vokietijos Federacinė Respublika prieš 
Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą, priimtame byloje C-376/98, nurodoma, 
kad siekiant sukurti vidaus rinką ir užtikrinti jos veikimą „priimant sprendimus lemiamas 
veiksnys yra visuomenės sveikatos apsauga“.

Europos Sąjunga prekybą tabako gaminiais ėmė reglamentuoti XX a. devintojo 
dešimtmečio pabaigoje – ji priėmė kelias direktyvas1, kuriomis buvo reglamentuojamas 
dervų kiekis tabako gaminiuose, kramtomojo tabako vartojimas ar tabako gaminių 
ženklinimas. Šiuo metu galiojančiu teisės aktu – Direktyva 2001/37/EB dėl valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir 
pardavimui, suderinimo – buvo suvienodinti ir pataisyti pradiniai suskaidyti teisės aktai.

ES teisės aktai, kuriais reglamentuojama tabako gaminių rinka, jau galiojo tuo metu, kai 
tabako gaminių gamintojai ar gamintojų interesus ginančios valstybės narės juos apskundė 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Nors ieškovų reikalavimuose buvo pateikti 
įvairūs argumentai (jie visų pirma nurodė, kad nesilaikoma subsidiarumo ir 
proporcingumo principų, kad direktyva neatitinka tarptautinės Sutarties dėl intelektinės 
nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), ir kt.), Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas patvirtino, kad Tabako gaminių direktyva (ir prieš ją buvusios 
direktyvos) atitinka ES teisę2. Savo ruožtu gamintojai laimėjo bylą dėl tabako gaminių 
reklamos reglamentavimo, nes Europos Sąjungos Teisingumo Teismas dėl klaidingai 
pasirinkto teisinio pagrindo panaikino Tabako reklamos direktyvą3. Tačiau reikėtų 
priminti, kad tabako reklamos reglamentavimas nesusijęs su tabako gaminių 
reglamentavimu. 

Nuo Direktyvos 2001/37/EB priėmimo praėjo dešimt metų, per kuriuos tabako gaminių 
rinkoje įvyko tam tikrų pokyčių tiek mokslinių tyrimų, tiek tarptautinių teisinių santykių 
srityje. Todėl Komisija mano, kad būtina priimti su tabako gaminių rinka susijusias 
priemones, kuriomis šie pokyčiai būtų atspindėti. Komisija taip pat reaguoja į ne kartą 
pateiktus Europos Parlamento ir Tarybos raginimus priimti pasiūlymą, pagal kurį būtų 
galima persvarstyti dabartinę Tabako gaminių direktyvą. Komisija pasiūlymą turėjo 
pateikti 2012 m. rudenį, tačiau procesas sustabdytas kilus kaip tik su šiuo pasiūlymu 
susijusiam korupcijos skandalui, dėl kurio buvo suteptas Komisijos nario Johno Dalli 

                                               
1 Direktyvos 89/622/EEB, 90/239/EEB ir 92/41/EEB.
2 Byla C-491/01 „Imperial Tobacco“: dėl teisinio pagrindo žr. 42–111 punktus, dėl proporcingumo principo 
žr. 112–141 punktus, dėl subsidiarumo principo žr. 173–185 punktus; taip pat žr. bylą C-210/03 „Swedish 
Match“: dėl teisinio pagrindo žr. 27–45 punktus, dėl proporcingumo principo žr. 46–58 punktus, dėl teisės į 
nuosavybę žr. 72–74 punktus.
3 Byla C-376/98, Vokietijos Federacinė Respublika prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą
(„Tabako reklama“): 117 ir 118 punktai.
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geras vardas ir jis turėjo atsistatydinti1. 

 Turinys ir poveikis

Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo 
(toliau – pasiūlymas dėl direktyvos) Komisija priėmė 2012 m. gruodžio 19 d. Jame yra 
keturios antraštinės dalys ir 29 straipsniai. 

Pasiūlymo dėl direktyvos I antraštinė dalis skirta direktyvos tikslui apibūdinti (tikslas –
suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais reglamentuojami tabako 
gaminiai) ir pagrindinių terminų, susijusių su šia sritimi, apibrėžtims pateikti. Pasiūlyme 
įvairių terminų apibrėžtys yra daug platesnės negu tos, kurios įtrauktos į galiojančią 
Direktyvą 2001/37/EB (toliau – galiojanti direktyva). Iš viso pasiūlyme dėl direktyvos yra 
36 apibrėžtys, o dabartiniame teisės akte – tik penkios. Pavyzdžiui, pasiūlyme pateikiama 
ne tik bendra tabako gaminių apibrėžtis, bet yra ir cigaro, cigaretės, cigarilės ar 
kramtomojo tabako apibrėžtys. 

Pasiūlymo dėl direktyvos II antraštinė dalis skirta patiems tabako gaminiams, t. y. 
gaminiams, kurie skirti vartoti vartotojams ir yra pagaminti, net jei tik iš dalies, iš tabako. 
Ši sritis padalyta į kelias mažesnes sritis, visų pirma kad būtų galima geriau suprasti.

 Sudedamosios dalys ir išrūkos (pasiūlymo dėl direktyvos 3–6 straipsniai)
Pasiūlymo dėl direktyvos 3 ir 4 straipsniuose pateikiamos galiojančios direktyvos 
nuostatos, susijusios su didžiausiu leidžiamu dervų, nikotino, anglies monoksido ir kitų 
medžiagų kiekiu išrūkose, ir nuostatos, susijusios su matavimo metodais. Pasiūlyme taip 
pat išlaikoma tabako gaminių importuotojų ir gamintojų prievolė pranešti apie 
sudedamąsias dalis, naudojamas šiuose gaminiuose. Naujovė yra ta, kad įdiegiama bendra 
pranešimų apie šias sudedamąsias dalis teikimo elektroninė forma (pasiūlymo dėl 
direktyvos 5 straipsnis). 

Pasiūlymu dėl direktyvos turėtų būti reglamentuojamos tabako gaminių sudedamosios 
dalys, nes dabartine direktyva jos nereglamentuojamos. Ši sritis turėtų būti 
reglamentuojama pagal pasiūlymo dėl direktyvos 6 straipsnį, kurio 1 dalyje numatoma, 
kad valstybės narės privalo drausti pateikti rinkai būdingo kvapo ar skonio tabako 
gaminius. Tačiau neturėtų būti draudžiama naudoti priedų, kurie yra būtini tabako gaminių 
gamybai, tol, kol priedai nesuteikia gaminiui būdingo kvapo ar skonio. Reikėtų drausti tris 
priedų grupes: vitaminus ir kitus priedus, kurie sudaro įspūdį, kad tabako gaminys yra 
naudingas ar mažiau kenksmingas sveikatai; kofeiną ir tauriną ir kitus priedus bei 
stimuliuojančius junginius, kurie yra susiję su energija ir gyvybingumu; ir priedus, 
nudažančius išrūkas. Pasiūlyme dėl direktyvos taip pat numatomas draudimas naudoti 
kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako gaminių komponentuose kaip filtrai, popierius, 

                                               
1 Remiantis Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimu, Komisijos nariui J. Dalli artimas Maltos 
verslininkas siekė iš Švedijos bendrovės „Swedish Match“, gaminančios kramtomąjį tabaką, gauti finansinės 
naudos mainais už galimą įtaką pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, susijusių su tabako 
gaminiais, ypač draudimu eksportuoti kramtomąjį tabaką. OLAF savo išvadas pateikė Komisijai, ir dėl šių 
išvadų Komisijos narys J. Dalli atsistatydino iš einamų pareigų. Šiuo metu tyrimą atlieka Maltos institucijos 
(žr. 2012 m. spalio 16 d. pranešimą spaudai Europos Komisijos vardu, Briuselis. Jis pateikiamas internete šiuo 
adresu: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-788_en.htm). 
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pakuotės, kapsulės, taip pat visi techniniai elementai, leidžiantys pakeisti kvapo (skonio) 
ar dūmų intensyvumą. Šie draudimai neturėtų būti taikomi kitiems tabako gaminiams nei 
cigaretės, cigaretėms sukti skirtas tabakas ar bedūmiai tabako gaminiai. Jie galėtų būti 
netaikomi, pavyzdžiui, cigarams, cigarilėms ar pypkių tabakui. Komisija šią nukrypti 
leidžiančią nuostatą pagrindžia tuo, kad tokius gaminius daugiausia vartoja vyresni
asmenys, o šiuo pasiūlymu iš esmės siekiama tabako gaminius reglamentuoti taip, kad jie 
neskatintų jaunimo pradėti rūkyti. 

 Ženklinimas ir pakuotės (pasiūlymo dėl direktyvos 7–13 straipsniai)
Kita svarbi sritis, kurioje pasiūlymu dėl direktyvos turėtų būti padaryta pakeitimų, yra 
tabako gaminių ženklinimas ir pakuotės. Ant kiekvieno vienetinio tabako gaminių pakelio 
ir bet kokios išorinės pakuotės turės būti pateikiami įspėjimai apie grėsmę sveikatai 
oficialia valstybės narės, kurioje gaminys pateikiamas rinkai, kalba ar kalbomis. Turėtų 
būti įvesti kombinuoti įspėjimai, kuriuos sudarytų tekstinis įspėjimas ir nuotrauka 
(pasiūlymo dėl direktyvos 9 straipsnis). Įspėjimas turėtų padengti vienetinio tabako 
gaminių pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės priekinio ir galinio paviršiaus 75 proc. 
išorės ploto. Pagal dabartinę direktyvą įpareigojama skelbti tik tekstinius įspėjimus. 
Pasiūlyme dėl direktyvos pateikiamos gana griežtos taisyklės, kurias turės atitikti 
kombinuoti įspėjimai apie grėsmę sveikatai. Tekstiniai įspėjimai pateikiami pasiūlymo dėl 
direktyvos I priede. Šie įspėjimai sutampa su pateikiamais dabartinėje galiojančioje 
direktyvoje. Atitinkamos spalvotos nuotraukos turės būti nurodytos paveikslėlių sąraše, 
kurį Komisija parengs pagal savo įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Be to, ant bet 
kokios išorinės pakuotės turėtų būti pateikiama informacija dėl metimo rūkyti, įskaitant 
telefono numerius, e. pašto adresus arba atitinkamas interneto svetaines. 50 proc. 
vienetinio pakelio paviršiaus turėtų apimti bendras įspėjimas „Rūkymas žudo – mesk 
rūkyti tuojau pat“ ir informacinis pranešimas „Tabako dūmuose yra daugiau kaip 70 
medžiagų, kurios, kaip žinoma, sukelia vėžį“ (pasiūlymo dėl direktyvos 8 straipsnis). Be 
to, pagal pasiūlymo dėl direktyvos 14 straipsnį ant kiekvieno vienetinio pakelio turėtų būti 
unikalus identifikatorius ir saugumo elementai. 

Pagal siūlomą reglamentavimą taikomos tam tikros išimtys, pavyzdžiui, susijusios su kito 
nei cigaretės rūkomojo tabako ir cigaretėms sukti skirto tabako ženklinimu (pasiūlymo dėl 
direktyvos 10 straipsnis). Atskirai turėtų būti reglamentuojamas bedūmių tabako gaminių 
ženklinimas (pasiūlymo dėl direktyvos 11 straipsnis). Šis reglamentavimas iš dalies 
perkeltas iš šiuo metu galiojančios direktyvos. Naujovė ta, kad įspėjimą apie grėsmę 
sveikatai įpareigojama spausdinti ant dviejų didžiausių vienetinio pakelio paviršių. 
Dabartinėje direktyvoje šis įpareigojimas nenumatytas.

Siūlomas gaminio aprašo reglamentavimas daug išsamesnis ir nuodugnesnis (pasiūlymo
dėl direktyvos 12 straipsnis) negu numatytas galiojančios direktyvos 7 straipsnyje, 
kuriame tik draudžiama ant tabako gaminių pakuotės pateikti užrašus, pavadinimus, 
prekės ženklus, metaforinius ar kitus ženklus, sukeliančius įspūdį, kad konkretus tabako 
gaminys yra mažiau kenksmingas už kitus. Pagal naują reglamentavimą vienetinio pakelio 
etiketėje ir pačiame tabako gaminyje negalės būti jokių elementų ar požymių, kurie 
skatina pirkti tabako gaminį neteisingais, klaidinančiais ar nuviliančiais teiginiais ir kurie 
suteikia panašumo į maisto produktą arba nurodo kvapą, skonį, bet kokias kvapiąsias 
medžiagas ar kitus priedus arba jų nebuvimą. Pasiūlyme aiškiai numatoma, kad mažesnio 
nei 7,5 mm skersmens cigaretės (vadinamos plonomis cigaretėmis) laikomos 
klaidinančiomis. 
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Pasiūlyme dėl direktyvos taip pat apibūdinama vienetinių pakelių išvaizda ir turinys (13 
straipsnis). Pasiūlyme numatoma, kad vienetinis cigarečių pakelis turės būti stačiakampio 
gretasienio pavidalo formos; kiekviename pakelyje turės būti bent dvidešimt cigarečių. 
Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako pakelis turės būti tikslių matmenų kapšelio 
formos su užveriamuoju dangteliu, jame esančio tabako svoris turės būti ne mažesnis kaip 
40 g. Siūlomoje direktyvoje taip pat pateikiami reikalavimai dėl cigarečių pakeliams 
gaminti naudojamų medžiagų ir šių pakelių uždarymo. Dabartinėje direktyvoje toks 
reglamentavimas nenumatytas. 

 Atsekamumas ir saugumo elementai (pasiūlymo dėl direktyvos 14 straipsnis)
Šiuo metu galiojančios direktyvos 5 straipsnio 9 dalyje numatomi įpareigojimai, pagal 
kuriuos galima užtikrinti gaminių identifikavimą ir atsekamumą, t. y. numatoma, kad 
tabako gaminiai turi būti paženklinti bet kokiu tinkamu būdu, ant vienetinio pakelio 
nurodant partijos numerį ar jo atitikmenį, iš kurio būtų galima nustatyti pagaminimo vietą 
ir laiką. Įgaliojimai priimti technines šios nuostatos taikymo priemones buvo suteikti 
Komisijai, tačiau ji jais dar nepasinaudojo.

Pasiūlyme dėl direktyvos nurodoma, jog valstybės narės turi užtikrinti, kad kiekvienas 
vienetinis tabako gaminių pakelis būtų paženklintas unikaliu identifikatoriumi, leidžiančiu 
nustatyti reikiamą informaciją, tokią kaip gamybos data ir vieta, gamybos patalpos, 
gamybos pamaina ar pagaminimo laikas (pasiūlymo dėl direktyvos 14 straipsnis). Be to, 
pasiūlymu dėl direktyvos aiškiai pakeičiama Europos Sąjungos tabako gaminių pakavimo 
stebėsenos ir kontrolės sistema; šie pakeitimai taikomi visai platinimo grandinei, išskyrus 
mažmeninę prekybą. Pasiūlyme numatoma, jog valstybės narės turi užtikrinti, kad tabako 
gaminių gamintojai sudarytų duomenų saugojimo sutartis su nepriklausoma trečiąja 
šalimi. Komisija nepriklausomas trečiąsias šalis pasirinko siekdama užtikrinti sistemos 
nepriklausomumą ir visišką skaidrumą, taip pat galimybes Komisijai ir valstybėms narėms 
ja naudotis. Pasiūlyme taip pat numatoma, kad visuose pateikiamuose rinkai vienetiniuose 
tabako gaminių pakeliuose, be unikalaus identifikatoriaus, būtų saugumo elementai, 
leidžiantys patikrinti gaminio autentiškumą. Šis reglamentavimas penkerius metus 
neturėtų būti taikomas kitiems nei cigaretės ir cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako 
gaminiams. 

 Oraliniam vartojimui skirtas tabakas (pasiūlymo dėl direktyvos 15 straipsnis)
Pasiūlyme dėl direktyvos išlaikoma draudimo pateikti rinkai oraliniam vartojimui skirtą 
tabaką išimtis, kuri taikoma Švedijai pagal Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo akto 
151 straipsnio nuostatas (pasiūlymo dėl direktyvos 15 straipsnis, šiuo metu galiojančios 
direktyvos 8 straipsnis). 

 Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako gaminiais (pasiūlymo dėl direktyvos 16 
straipsnis)

Dabartinis reglamentavimas netaikomas tarpvalstybinei prekybai. Pasiūlyme dėl 
direktyvos pateikiamas visiškai naujas reglamentavimas, susijęs su tabako gaminių 
mažmenininkų prievole pranešti apie savo ketinimus užsiimti tarpvalstybine nuotoline 
prekyba. Atitinkami mažmenininkai privalės registruotis valstybės narės, kurioje jie 
įsisteigę, ir valstybės narės, kurioje yra faktinis ar potencialus vartotojas, kompetentingose 
institucijose. Mažmenininkas turės pateikti reikiamą informaciją, tokią kaip vardas ir 
pavardė ar bendrovės pavadinimas, veiklos pradėjimo data ar šiuo tikslu naudojamos 
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interneto svetainės adresas. Be to, nuotoline prekyba užsiimantys mažmenininkai turi 
turėti amžiaus patikros sistemą, kuri leistų pardavimo metu patikrinti, ar perkantis 
vartotojas atitinka mažiausią pagal paskirties valstybės narės nacionalinės teisės aktus 
numatytą amžių.

 Naujų kategorijų tabako gaminiai (pasiūlymo dėl direktyvos 17 straipsnis)
Šiuo metu galiojančioje direktyvoje naujų kategorijų tabako gaminiai visiškai 
nereglamentuojami. Pagal pasiūlymo dėl direktyvos 2 straipsnio 23 dalį naujos kategorijos 
tabako gaminiu laikomas tabako gaminys, kuris nėra cigaretė, cigaretėms sukti skirtas 
tabakas, pypkių tabakas, kaljanų tabakas, cigaras, cigarilė, kramtomasis tabakas, 
uostomasis tabakas ar oraliniam vartojimui skirtas tabakas ir yra pateiktas rinkai po 
siūlomos direktyvos įsigaliojimo. Tai naujas reglamentavimas, kuriuo siekiama tabako 
gaminių gamintojus ir importuotojus įpareigoti pateikti valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms elektroninį pranešimą apie bet kokios naujos kategorijos tabako gaminį, kurį 
jie ketina pateikti atitinkamų valstybių narių rinkai; toks pranešimas pateikiamas likus 
šešiems mėnesiams iki paties pateikimo rinkai. Pranešime turės būti išsamiai aprašytas 
atitinkamas gaminys ir pateikta informacija apie sudedamąsias dalis ir išrūkas pagal 5 
straipsnį. Be to, gamintojai kompetentingoms institucijoms turės pateikti, pavyzdžiui, 
turimus mokslinių tyrimų dėl gaminio toksiškumo, priklausomybės sukėlimo gebos ir 
patrauklumo duomenis, ypač susijusius su gaminio sudedamosiomis dalimis ir išrūkomis. 
Aptariamame straipsnyje taip pat nurodoma, kad rinkai pateikiami naujų kategorijų tabako 
gaminiai turi atitikti siūlomoje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

Pasiūlymo dėl direktyvos III antraštinėje dalyje reglamentuojami ne tabako gaminiai –
gaminiai, kuriuose yra nikotino (18 straipsnis), ir žoliniai rūkomieji gaminiai (19 
straipsnis). Šių nuostatų nėra dabartinėje direktyvoje. 

Pasiūlyme dėl direktyvos reglamentuojant gaminius, kuriuose yra nikotino, jie suskirstomi 
į dvi kategorijas pagal nikotino koncentraciją juose. Gaminiai, kuriuose nikotino 
koncentracija viršija siūlomos direktyvos 18 straipsnyje nustatytas ribas, rinkai gali būti 
pateikiami tik tuomet, jeigu juos leista naudoti pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus. Gaminiams, kuriuose nikotino kiekis neviršija nustatytų ribų, 
turėtų būti taikoma siūloma direktyva ir ant jų turėtų būti pateikiamas įspėjimas apie 
grėsmę sveikatai „Šiame gaminyje yra nikotino ir jis gali pakenkti jūsų sveikatai“, kurio 
matmenys ir išvaizda apibūdinami pasiūlyme dėl direktyvos. 

Žoliniams rūkomiesiems gaminiams šiuo metu galiojanti direktyva netaikoma. Pasiūlyme 
numatomi reikalavimai dėl šių gaminių ženklinimo, visų pirma prievolė pateikti įspėjimą 
apie grėsmę sveikatai „Šis gaminys gali pakenkti jūsų sveikatai“, kuris spausdinamas ant 
kiekvieno vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės. 

Pasiūlymo dėl direktyvos IV antraštinėje dalyje pateikiamos baigiamosios nuostatos, 
kuriomis reglamentuojamas, pavyzdžiui, bendradarbiavimas ir vykdymo užtikrinimas 
(pasiūlymo dėl direktyvos 20 straipsnis). Šioje antraštinėje dalyje taip pat aptariami tokie 
klausimai kaip komiteto procedūra (pasiūlymo dėl direktyvos 21 straipsnis) ir įgaliojimų 
delegavimas Komisijai (pasiūlymo dėl direktyvos 22 straipsnis). Pasiūlymu visų pirma 
gana išsamiai reglamentuojamas delegavimas, t. y. įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Priėmus dabartinės redakcijos siūlomą direktyvą, Komisijai visų pirma būtų suteikti 
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įgaliojimai valstybei narei paprašius ar savo iniciatyva įgyvendinimo aktu nustatyti, ar 
tabako gaminys yra būdingo kvapo arba skonio gaminys (pasiūlymo dėl direktyvos 6 
straipsnio 1 ir 2 dalys), ar tai tabako gaminys su priedais, kurių kiekis yra toks, kad 
vartojimo metu pastebimai padidina toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako gaminio 
poveikį (pasiūlymo dėl direktyvos 6 straipsnio 7 ir 8 dalys). Pavyzdžiui, Komisija 
deleguotuoju aktu galėtų iš dalies keisti I priedą, kuriame pateikiamas tekstinių įspėjimų 
sąrašas (pasiūlymo dėl direktyvos 9 straipsnio 3 dalies a punktas). Pagal SESV 290 
straipsnį Komisijai gali būti deleguojamas įgaliojimas priimti visuotinai taikomus ne 
teisėkūros procedūra priimamus aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos tam 
tikros neesminės teisėkūros procedūra priimto akto nuostatos. Įgaliojimai negali būti 
deleguojami dėl esminių nuostatų. Siūlomas delegavimas neatitinka pirminės teisės 
taisyklių. 

Pagal pasiūlymo dėl direktyvos 24 straipsnio 2 dalį valstybės narės gali palikti galioti arba 
priimti griežtesnes nacionalines nuostatas, jeigu nuostatos grindžiamos būtinumu 
apsaugoti visuomenės sveikatą. Apie šias nacionalines nuostatas turėtų būti iš anksto 
pranešama Komisijai.

Perkeldamos siūlomą direktyvą į savo teisę valstybės narės ne vėliau kaip per 18 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos turės priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, kurių 
reikia siūlomai direktyvai įgyvendinti. 

 Čekijos Respublikos vyriausybės nuomonė

Žemės ūkio ministras, kuriam Europos reikalų komitetas pavedė išnagrinėti pasiūlymą dėl 
direktyvos vyriausybės lygmeniu, pateikė neigiamą nuomonę. Visų pirma jis nepritaria 
gaminių, kuriems būdingas kitas nei tabako kvapas ar skonis, įskaitant mėtines cigaretes, 
draudimui. Jis taip pat prieštarauja tam, kad padidinami ant rūkomojo tabako pakuočių 
pateikiamų tekstinių įspėjimų matmenys, remdamasis pramoninės nuosavybės teisių, 
kurios užtikrinamos tarptautinėmis konvencijomis ir Pagrindinių teisių chartija, apsauga,
ir prieštarauja vaizdinių įspėjimų įvedimui. Be to, ministerija mano, kad kyla problema dėl 
įgaliojimų delegavimo Europos Komisijai apimties.

 Numatomas pasiūlymo nagrinėjimo Europos Sąjungos institucijose tvarkaraštis

Komitetas, paskirtas atsakingu už pasiūlymo nagrinėjimą Europos Parlamente, yra 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas (ENVI). Pasiūlymą taip pat 
nagrinės Konstitucinių reikalų komitetas (AFCO), Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetas (IMCO) bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas (ITRE).
Pasiūlymo nagrinėjimo Europos Parlamente tvarkaraštis dar nežinomas. 

 Išvados

Europos reikalų komitetas 

1 . p r i t a r i a Čekijos Respublikos Vyriausybės nuomonei dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų 
tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo;
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2 . n e p r i t a r i a  Komisijai suteikiamų įgaliojimų, pagal kuriuos ji gali priimti visuotinai 
taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus aktus, apimčiai;

3 . pagal Protokolą (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo p r i i m a  
p a g r į s t ą  n u o m o n ę  dėl subsidiarumo principo nesilaikymo, nes mano, kad 
direktyvos tikslus būtų galima pasiekti kiekvienos valstybės narės lygmeniu vykdomais 
veiksmais. Priimant sveikatos apsaugos priemones turėtų būti atsižvelgiama į valstybių 
narių skirtumus; šios priemonės turėtų būti įgyvendinamos kuo labiau jas priartinant prie 
piliečių, t. y. valstybių narių lygmeniu, pagal SESV 168 straipsnio 7 dalies nuostatas;

4 . p a v e d a  komiteto pirmininkui, tarpininkaujant Deputatų Rūmų pirmininkei, pagal 
Deputatų Rūmų darbo tvarkos taisykles perduoti šią rezoliuciją vyriausybei, Senato 
pirmininkui, Europos Parlamento Pirmininkui, Europos Sąjungos Tarybos pirmininkui ir 
Europos Komisijos pirmininkui;

5. r a g i n a  v y r i a u s y b ę  informuoti komitetą apie šio dokumento būsimo 
nagrinėjimo Tarybos organuose eigą;

6. p e r d u o d a  pasiūlymą dėl direktyvos nagrinėti Sveikatos komitete.

Parašas: Jaroslav Lobkowicz Parašas: Jan Bauer v. r.
Komiteto kontrolierius Komiteto pirmininkas ir pranešėjas
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Europos reikalų komiteto rezoliucijos Nr. 282 išvados (2013 m. 
sausio 24 d. 41-as posėdis)

Rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/37/EB dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako ir susijusių gaminių 
gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo (dok. nr. 18068/12, COM(2012) 788 
final)

Europos reikalų komitetas 

1 . p r i t a r i a Čekijos Respublikos Vyriausybės nuomonei dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų 
tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo;

2 . n e p r i t a r i a  Komisijai suteikiamų įgaliojimų, pagal kuriuos ji gali priimti visuotinai 
taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus aktus, apimčiai;

3 . pagal Protokolą (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo p r i i m a  
p a g r į s t ą  n u o m o n ę  dėl subsidiarumo principo nesilaikymo, nes mano, kad 
direktyvos tikslus būtų galima pasiekti kiekvienos valstybės narės lygmeniu vykdomais 
veiksmais. Priimant sveikatos apsaugos priemones turėtų būti atsižvelgiama į valstybių 
narių skirtumus; šios priemonės turėtų būti įgyvendinamos kuo labiau jas priartinant prie 
piliečių, t. y. valstybių narių lygmeniu, pagal SESV 168 straipsnio 7 dalies nuostatas;

4 . p a v e d a komiteto pirmininkui, tarpininkaujant Deputatų Rūmų pirmininkei, pagal 
Deputatų Rūmų darbo tvarkos taisykles perduoti šią rezoliuciją vyriausybei, Senato 
pirmininkui, Europos Parlamento Pirmininkui, Europos Sąjungos Tarybos pirmininkui ir 
Europos Komisijos pirmininkui;

5. r a g i n a  v y r i a u s y b ę informuoti komitetą apie šio dokumento būsimo 
nagrinėjimo Tarybos organuose eigą;

6. p e r d u o d a  pasiūlymą dėl direktyvos nagrinėti Sveikatos komitete.


