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Juridiskā komiteja

8.2.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
(18/2013)

Temats: Čehijas parlamenta Deputātu palātas pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Čehijas parlamenta Deputātu palātas pamatots 
atzinums par minēto priekšlikumu.



PE504.386v01-00 2/11 CM\926760LV.doc

LV

PIELIKUMS

Čehijas Republikas parlaments
DEPUTĀTU PALĀTA

2013. gads
Sestais sasaukums

282.

REZOLŪCIJA

sniegusi Eiropas lietu komiteja
41. sanāksme 2013. gada 24. janvārī

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/37/EK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā tabakas un saistīto 
izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (dok. Nr. 18068/12, 
COM(2012)0788, galīgā redakcija)
___________________________________________________________________________

Pēc lauksaimniecības ministra vietnieces Jaroslava Beneš-Špalková un veselības 
ministra vietnieka Dr. Ferdinand Polák sniegtās informācijas uzklausīšanas un pēc deputāta 
Jan Bauer ziņojuma uzklausīšanas, kā arī pēc viedokļu apmaiņas Eiropas lietu komiteja

apst iprina  atzinumu, kas ietverts šīs rezolūcijas pielikumā.

parakstījis: Jaroslav Lobkowicz parakstījis: Jan Bauer
komitejas pārbaudītājs referents un komitejas priekšsēdētājs
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Pielikums rezolūcijai Nr. 282

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā tabakas un saistīto 

izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu

COM(2012)0788, galīgā redakcija (Padomes Nr. 18068/12)
starpiestāžu lieta: 2012/0366 (COD)

 Juridiskais pamats:
Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pants

 Eiropas lietu komitejas veiktās nosūtīšanas datums Deputātu palātai:
4.1.2013.

 Izskatīšanas komitejā datums:
24.1.2013. (1. posms)

 Procedūra:
koplēmuma procedūra

 Valdības sākotnējs atzinums (atbilstīgi Deputātu palātas Reglamenta 109.a panta 
1. punktam):
izdošanas datums: 21.1.2013., nosūtīts Eiropas lietu komitejai 23.1.2013., izmantojot 
ISAP sistēmu.

 Novērtējums attiecībā uz subsidiaritātes principu:
direktīvas priekšlikums COM(2012)0788, galīgā redakcija neatbilst subsidiaritātes 
principam (skatīt turpmāk).

 Pamatojums un mērķis

Saskaņā ar Komisijas datiem atkarība no smēķēšanas ir visbiežākais nāves cēlonis Eiropas 
Savienībā, no kura varētu izvairīties: ES katru gadu smēķēšana nogalina 1,5 miljonus 
personu. Ir aplēsts, ka 25 % no visiem vēža izraisītajiem nāves gadījumiem un 15 % no 
visiem nāves gadījumiem ir saistīti ar smēķēšanu1. Tomēr no utilitārā viedokļa tabakas 
industrija ir ievērojams darba devējs Eiropas Savienībā, kā arī nodokļi, kas iekasēti no 
tabakas izstrādājumu pārdošanas, veido ievērojamu daļu no dalībvalstu budžetu nodokļu 
ieņēmumiem2.

                                               
1 Pētījums par tabaku — analītisks ziņojums, Flash EB Nr. 253, The Gallup organisation, 2009. gada marts.
Pieejams arī internetā: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf.
2 Atbilstīgi kontraversālajai izmaksu un ieguvumu analīzei, ko veica uzņēmums Arthur D. Little International, ar 
nosaukumu „Valsts finanšu bilance saistībā ar smēķēšanu Čehijas Republikā” („Public Finance Balance of 
Smoking in the Czech Republic”), ko pasūtījis tabakas ražotājs Phillip Morris ČR a.s., Čehijas Republikā 
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Eiropas Savienības kompetences attiecībā uz tabakas izstrādājumu tirgu ir noteiktas 
Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk tekstā — LESD) 114. pantā 
(kādreizējais 100.a pants EEK līgumā, kas grozīts ar Vienoto Eiropas aktu, kādreizējais 
95. pants EEK līgumā, kas grozīts ar Amsterdamas līgumu), un tas attiecas ne tikai uz 
iekšējā tirgus izveidi un tā darbības uzlabošanu, kā tas noteikts LESD 114. panta 
1. punktā, bet arī uz prasībām cilvēka veselības aizsardzības jomā, kas noteiktas 
114. panta 3. punktā. Tāpat Eiropas Kopienu Tiesas spriedumā lietā C-376/98 Vācijas 
Federatīvā Republika pret Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības Padomi ir noteikts, 
ka attiecībā uz iekšējā tirgus izveidi un tā darbību „sabiedrības veselības aizsardzība ir 
izšķirošs faktors izvēlē”.

Eiropas Savienība ieviesa regulējumu attiecībā uz tabakas izstrādājumu tirdzniecību 
20. gs. 80. gadu beigās, pieņemot virkni direktīvu1, ar ko tiek regulēts darvas saturs 
tabakas izstrādājumos, košļājamās tabakas izmantošana un tabakas izstrādājumu 
marķēšana. Ar šobrīd spēkā esošo tiesību aktu, tas ir, Direktīvu 2001/37/EK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu 
ražošanu, noformēšanu un pārdošanu, sākotnēji sadrumstalotie tiesību akti tika apvienoti 
un pārskatīti.

Eiropas regulējums tabakas izstrādājumu tirgus jomā bija spēkā jau tad, kad attiecībā uz 
tās tiesību aktiem Eiropas Kopienu Tiesā tabakas izstrādājumu ražotāji vai dalībvalstis, 
kas aizstāvēja ražotāju intereses, ierosināja lietas. Neskatoties uz dažādajiem sniegtajiem 
argumentiem prasītāju secinājumos (kas jo īpaši norādīja uz subsidiaritātes principa, 
proporcionalitātes principa neievērošanu, direktīvas neatbilstību starptautiskajam 
Līgumam par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām u. c.), Eiropas 
Kopienu Tiesa apliecināja Direktīvas par tabakas izstrādājumiem (un pirms tās spēkā 
esošo direktīvu) atbilstību ES tiesību aktiem2. Ražotāji, savukārt, uzvarēja lietā, kas 
attiecās uz tabakas izstrādājumu reklāmas reglamentēšanu, jo kļūdaini izvēlēta juridiskā 
pamata dēļ Eiropas Kopienu Tiesa atcēla tabakas izstrādājumu reklāmas direktīvu3. Tomēr 
jāatgādina, ka tabakas izstrādājumu reklāmas regulējums nav saistīts ar tabakas 
izstrādājumu regulējumu.

Kopš Direktīvas 2001/37/EK pieņemšanas ir pagājuši desmit gadi, kuru laikā tabakas 
izstrādājumu tirgus zināmā mērā ir attīstījies, gan zinātniskās izpētes jomā, gan arī 
starptautisko tiesisko attiecību jomā. Tādēļ Komisija uzskata, ka ir jāveic tādi pasākumi 
attiecībā uz tabakas izstrādājumu tirgu, kas atspoguļotu šo attīstību. Komisija arī rīkojas, 
reaģējot uz vairākkārtējiem Eiropas Parlamenta un Padomes aicinājumiem pieņemt 

                                                                                                                                                  
smēķēšanas finansiālā ietekme ir pozitīva: 5815 miljardi gadā, ieskaitot ietaupījumus saistībā ar izdevumiem 
veco ļaužu pansionātiem un pensijām, šos ietaupījumus rada mirstības pieaugums. Pieejama internetā:
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html.
1 Direktīvas 89/622/EEK, 90/239/EEK un 92/41/EEK.
2 Lieta C-491/01 „Imperial Tobacco”: par juridisko pamatu skatīt 42.–111. punktu, par proporcionalitātes 
principu skatīt 112.–141. punktu, par subsidiaritātes principu skatīt 173.–185. punktu; skatīt arī lietu C-210/03 
„Swedish Match”: par juridisko pamatu skatīt 27.–45. punktu, par proporcionalitātes principu skatīt 46.–
58. punktu, par īpašuma tiesībām skatīt 72.–74. punktu.
3 Lieta C-376/98 Vācijas Federatīvā Republika pret Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības Padomi 
(„Tabakas izstrādājumu reklāma”): 117. un 118. punkts.
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priekšlikumu, kas ļautu pārskatīt esošo direktīvu par tabakas izstrādājumiem. Komisijai 
bija jāiesniedz priekšlikums 2012. gada rudenī, taču process tika pārtraukts korupcijas 
skandāla dēļ, kas tieši bija saistīts ar šo priekšlikumu un kas aptraipīja komisāra John 
Dalli reputāciju, kā rezultātā viņš demisionēja1.

 Saturs un ietekme

Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu (turpmāk tekstā — direktīvas priekšlikums) Komisija pieņēma 
2012. gada 19. decembrī. Tajā ir četras sadaļas un 29 panti.

Direktīvas priekšlikuma I sadaļa ir veltīta direktīvas mērķa definēšanai, kas ir dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšana attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, kā arī ar 
šo jomu saistītajiem galvenajiem terminiem. Dažādu terminu definīcijas, kas ietvertas 
priekšlikumā, ir daudz plašākas nekā spēkā esošās Direktīvas 2001/37/EK (turpmāk tekstā 
— spēkā esošā direktīva) definīcijas. Kopumā direktīvas priekšlikumā ir 36 definīcijas, 
taču spēkā esošajā tiesību aktā ir tikai piecas definīcijas. Priekšlikumā, piemēram, ir 
definēti ne tikai tabakas izstrādājumi kopumā, bet ir sniegtas arī cigāra, cigaretes, cigarilla 
un košļājamās tabakas definīcijas.

Direktīvas priekšlikuma II sadaļa ir veltīta tabakas izstrādājumiem kā tādiem, tas ir, 
izstrādājumiem, ko patērētāji var lietot un kas sastāv (kaut vai daļēji) no tabakas. Šī joma 
ir sadalīta vairākās apakšjomās, galvenokārt tāpēc, lai uzlabotu izpratni ar to.

 Sastāvdaļas un emisijas (direktīvas priekšlikuma 3.–6. pants)
Direktīvas priekšlikuma 3. un 4. pantā ir pārņemti spēkā esošās direktīvas noteikumi par 
maksimālo darvas, nikotīna, oglekļa monoksīda un citu emitēto vielu saturu, kā arī 
noteikumi par mērīšanas metodēm. Priekšlikumā ir saglabāts arī tabakas izstrādājumu 
ražotāju un importētāju pienākums ziņot par šajos izstrādājumos izmantotajām 
sastāvdaļām. Jaunums ir vienota elektroniska formāta ieviešana ziņošanai par šīm 
sastāvdaļām (direktīvas priekšlikuma 5. pants).

Ar direktīvas priekšlikumu būtu arī jāizveido regulējums attiecībā uz tabakas izstrādājumu 
sastāvdaļām, jo esošajā direktīvā šāda regulējuma nav. Šī joma būtu jāreglamentē 
atbilstīgi direktīvas priekšlikuma 6. pantam, kura 1. punktā ir paredzēts dalībvalstu 
pienākums aizliegt laist tirgū tabakas izstrādājumus ar raksturīgu aromātu. Tomēr šim 
aizliegumam nevajadzētu attiekties uz tādu piedevu izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu.
Būtu jāaizliedz trīs piedevu grupas, tās ir: vitamīni un citas piedevas, kas rada iespaidu, ka 
tabakas izstrādājums ir labvēlīgs veselībai vai samazina veselības apdraudējumu; kofeīns 

                                               
1 Saskaņā ar Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) izmeklēšanas rezultātiem kāds Maltas uzņēmējs, kam 
ir sakari ar komisāru John Dalli, mēģināja gūt finansiālu labumu no uzņēmuma „Swedish Match”, kas ir 
Zviedrijas košļājamās tabakas ražotājs, apmaiņā pret iespējamu ietekmi uz tiesību aktu priekšlikumiem attiecībā 
uz tabakas izstrādājumiem, jo īpaši attiecībā uz aizliegumu eksportēt košļājamo tabaku. OLAF iesniedza savus 
secinājumus Komisijai, un pēc šiem secinājumiem komisārs John Dalli atkāpās no amata. Šobrīd Maltas varas 
iestādes veic izmeklēšanu (skatīt Eiropas Komisijas paziņojumu presei Briselē, 2012. gada 16. oktobrī, pieejams 
internetā: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-788_en.htm).
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un taurīns, un citas piedevas un stimulējoši savienojumi, kas tiek saistīti ar enerģiju un 
vitalitāti; piedevas, kuras ietekmē emisiju krāsu. Priekšlikumā ir paredzēts arī aizliegums 
izmantot aromatizētājus tabakas izstrādājumu sastāvdaļās, piemēram, filtros, papīros, 
iepakojumā, kapsulās, un jebkādus tehniskus elementus, kas varētu mainīt aromātu vai 
dūmu intensitāti. Tabakas izstrādājumus, kas nav cigaretes, tinamās tabakas izstrādājumi 
un bezdūmu tabakas izstrādājumi, būtu jāatbrīvo no šiem aizliegumiem. Tas varētu 
attiekties, piemēram, uz cigāriem, cigarilliem vai pīpju tabaku. Komisija šo atbrīvojumu 
pamato ar faktu, ka šos produktus lieto galvenokārt gados vecāki cilvēki, savukārt šā 
priekšlikuma mērķis galvenokārt ir izstrādāt tabakas izstrādājumu normatīvos aktus tā, lai 
tie neiedrošinātu jauniešus sākt smēķēt.

 Marķējums un iepakojums (direktīvas priekšlikuma 7.–13. pants)
Vēl viena svarīga joma, kurā ar direktīvas priekšlikumu būtu jāievieš pārmaiņas, ir 
tabakas izstrādājumu marķējums un iepakojums. Uz katras tabakas izstrādājumu 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma būs jāizvieto brīdinājumi par ietekmi uz 
veselību tās dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s), kurā izstrādājumu laiž tirgū. Būtu jāievieš 
kombinēti brīdinājumi, kas sastāv no rakstiska brīdinājuma un fotoattēla (direktīvas 
priekšlikuma 9. pants). Brīdinājumam būtu jāsedz 75 % no tabakas izstrādājumu 
iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un aizmugurējās ārējās 
virsmas. Esošajā direktīvā ir noteikts, ka obligāti ir tikai rakstiski brīdinājumi. Direktīvas 
priekšlikumā ir ietverti diezgan stingri noteikumi, kam būs jāatbilst kombinētajiem 
brīdinājumiem par ietekmi uz veselību. Rakstiskie brīdinājumi ir ietverti direktīvas 
priekšlikuma I pielikumā. Šie rakstiskie brīdinājumi ir tādi paši kā šobrīd spēkā esošajā 
direktīvā ietvertie brīdinājumi. Attiecīgie krāsainie fotoattēli būs jāiekļauj attēlu galerijā, 
kuru Komisija izveidos atbilstīgi savām pilnvarām pieņemt deleģētos aktus. Turklāt uz 
jebkāda ārējā iepakojuma būtu jāietver informācija par smēķēšanas atmešanu, piemēram, 
attiecīgie tālruņa numuri, e-pasta adreses un tīmekļa vietnes. 50 % no iepakojuma vienību 
sānu malu virsmas būtu jāsedz vispārīgam brīdinājumam „Smēķēšana nogalina —
atmetiet tagad!” un informatīvam uzrakstam „Tabakas dūmi satur vairāk nekā 70 vielas, 
kas izraisa vēzi” (direktīvas priekšlikuma 8. pants). Turklāt atbilstīgi direktīvas 
priekšlikuma 14. pantam katra iepakojuma vienība būtu jāmarķē ar unikālu identifikatoru 
un ar drošības elementu.

Ierosinātajā regulējumā ir ietverti zināmi izņēmumi, piemēram, attiecībā uz smēķēšanai 
paredzētās tabakas, kas nav cigaretes un tinamā tabaka, marķējumu (direktīvas 
priekšlikuma 10. pants). Īpašam regulējumam būtu jāattiecas uz bezdūmu tabakas 
izstrādājumu marķēšanu (direktīvas priekšlikuma 11. pants). Šis regulējums daļēji tika 
pārņemts no šobrīd spēkā esošās direktīvas. Jaunums ir tas, ka ir noteikts pienākums 
uzdrukāt brīdinājumu par ietekmi uz veselību uz divām lielākajām iepakojuma vienības 
virsmām. Šobrīd spēkā esošajā direktīvā šāds pienākums nav paredzēts.

Attiecībā uz izstrādājuma aprakstu ierosinātais regulējums ir daudz detalizētāks un 
pilnīgāks (direktīvas priekšlikuma 12. pants) nekā šobrīd spēkā esošās direktīvas 7. pantā 
paredzētais regulējums, kurā noteikts vienīgi aizliegums uz tabakas izstrādājumu 
iepakojuma izmantot tekstus, nosaukumus, preču zīmes un figurālas vai citas zīmes, kas 
norāda, ka konkrētais tabakas izstrādājums ir mazāk kaitīgs par citiem tabakas 
izstrādājumiem. Ar jauno regulējumu iepakojuma vienības, kā arī paša tabakas 
izstrādājuma marķējums nedrīkstēs ietvert nevienu elementu vai aspektu, kas veicina 
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tabakas izstrādājuma lietošanu, izmantojot līdzekļus, kas ir nepatiesi, maldinoši vai var 
radīt kļūdainu iespaidu, kas atgādina pārtikas produktu vai kas atsaucas uz aromātu, garšu, 
jebkādiem aromatizētājiem vai citām piedevām vai to trūkumu. Priekšlikumā ir skaidri 
paredzēts, ka cigaretes, kuru diametrs ir mazāks par 7,5 mm (sauktas par SLIM cigaretēm), 
uzskata par maldinošām.

Direktīvas priekšlikumā ir noteikts arī iepakojuma vienību izskats un saturs (13. pants).
Priekšlikumā ir paredzēts, ka cigarešu iepakojuma vienībai būs jābūt taisnstūrveida formai 
un ka tajā būs jābūt vismaz 20 cigaretēm. Tinamās tabakas iepakojuma vienībai būs jābūt 
maisiņa formai un ar pārloku, kurš ir precīza izmēra, un tajā būs jābūt vismaz 40 g 
tabakas. Ierosinātajā direktīvā ir arī prasības attiecībā uz materiāliem, kas tiek izmantoti 
cigarešu paciņu un to aizdaru ražošanā. Šobrīd spēkā esošajā direktīvā šāds regulējums 
nav paredzēts.

 Izsekojamība un drošības elementi (direktīvas priekšlikuma 14. pants)
Šobrīd spēkā esošās direktīvas 5. panta 9. punktā ir paredzēti pienākumi, lai nodrošinātu 
izstrādājumu identifikāciju un varētu izsekot to apritei, tas ir, partijas numurs vai 
līdzvērtīgs marķējums ir jāietver uz iepakojuma vienības atbilstīgā veidā un tā, lai var 
noteikt ražošanas vietu un laiku. Pilnvaras pieņemt tehniskus standartus šī noteikuma 
piemērošanai tikai piešķirtas Komisijai, bet tā šīs pilnvaras līdz šim nav izmantojusi.

Direktīvas priekšlikumā ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, lai visas tabakas 
izstrādājumu iepakojuma vienības būtu marķētas ar unikālu identifikatoru, kas ļauj noteikt 
nepieciešamo informāciju, piemēram, ražošanas datumu un vietu, ražotni, ražošanas 
maiņu vai ražošanas laiku (direktīvas priekšlikuma 14. pants). Turklāt ar direktīvas 
priekšlikumu precīzi tiek mainīta Eiropas Savienības sistēma attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu iepakojumu uzraudzību un kontroli, un tas attiecas uz visu izplatīšanas ķēdi, 
izņemot mazumtirdzniecību. Priekšlikumā ir paredzēts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
tabakas izstrādājumu ražotāji noslēdz līgumus par datu glabāšanu ar neatkarīgām trešām 
personām. Komisija vēlas, lai tās būtu neatkarīgas trešās personas, lai nodrošinātu 
sistēmas neatkarību un pilnīgu pārredzamību, kā arī tās pieejamību Komisijai un 
dalībvalstīm. Priekšlikumā ir paredzēts arī, ka papildus unikālajam identifikatoram uz 
visām tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām, ko laiž tirgū, jābūt redzamam drošības 
elementam, kas ļauj kontrolēt izstrādājuma autentiskumu. Šim regulējumam nevajadzētu 
attiekties uz tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes un tinamā tabaka, un šis 
atbrīvojums ir spēkā piecus gadus.

 Orālai lietošanai paredzēta tabaka (direktīvas priekšlikuma 15. pants)
Direktīvas priekšlikumā atbilstīgi Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās akta 
151. panta noteikumiem ir saglabāts Zviedrijas atbrīvojums no aizlieguma laist tirgū 
tabaku, kas paredzēta orālai lietošanai (direktīvas priekšlikuma 15. pants, šobrīd spēkā 
esošās direktīvas 8. pants).

 Tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošana (direktīvas priekšlikuma 
16. pants)

Šobrīd spēkā esošais regulējums nav piemērojams pārrobežu pārdošanai. Direktīvas 
priekšlikumā ir pavisam jauns regulējums attiecībā uz ziņošanas pienākumu tabakas 
izstrādājumu mazumtirdzniecības punktiem, kuri plāno nodrošināt pārrobežu 
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tālpārdošanas pakalpojumus. Attiecīgajiem mazumtirdzniecības punktiem būs pienākums 
reģistrēties tās dalībvalsts kompetentajās iestādēs, kurā tie ir reģistrēti, un dalībvalstī, kurā 
atrodas faktiskais vai potenciālais patērētājs. Mazumtirdzniecības punktam būs jāsniedz 
pieprasītā informācija, piemēram, vārds vai uzņēmuma nosaukums, datums, kad tiek sākta 
darbība, un šim nolūkam izmantotās tīmekļa vietnes adrese. Turklāt mazumtirdzniecības 
punkti, kas nodarbojas ar tālpārdošanu, ir aprīkoti ar vecuma verifikācijas sistēmu, kura 
pārdošanas brīdī pārbauda, vai pircējs ir sasniedzis galamērķa dalībvalsts tiesību aktos 
noteikto minimālo vecumu.

 Jaunieviesti tabakas izstrādājumi (direktīvas priekšlikuma 17. pants)
Šobrīd spēkā esošajā direktīvā nav ietverts nekāda veida regulējums, kas būtu 
piemērojams jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem. Saskaņā ar direktīvas priekšlikuma 
2. panta 23. punktu par jaunieviestu tabakas izstrādājumu tiek uzskatīts tabakas 
izstrādājums, kas nav cigarete, tinamās tabakas izstrādājums, pīpju tabaka, ūdenspīpju 
tabaka, cigārs, cigarills, košļājamā tabaka, šņaucamtabaka vai orālai lietošanai paredzēta 
tabaka un kas laists tirgū pēc ierosinātās direktīvas stāšanās spēkā. Tas ir jauns regulējums 
ar mērķi tabakas izstrādājumu ražotājiem un importētājiem noteikt par pienākumu sniegt 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm elektronisku paziņojumu par visiem jaunieviestiem 
tabakas izstrādājumiem, ko tie plāno laist attiecīgo dalībvalstu tirgū, un tas jādara sešus 
mēnešus pirms paredzētās laišanas tirgū. Kopā ar paziņojumu būs jāiesniedz arī attiecīgā 
izstrādājuma sīks apraksts, kā arī informācija par sastāvdaļām un emisijām saskaņā ar 
5. pantu. Turklāt ražotājiem, piemēram, būs jāsniedz kompetentajām iestādēm pieejamie 
zinātniskie pētījumi par izstrādājuma toksicitāti, spēju izraisīt atkarību un piesaistīt, jo 
īpaši attiecībā uz tā sastāvdaļām un emisijām. Attiecīgajā pantā ir noteikts arī, ka 
jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, ko laiž tirgū, jāatbilst ierosinātajā direktīvā 
izklāstītajām prasībām.

Direktīvas priekšlikuma III sadaļa attiecas uz izstrādājumu, kas nav tabakas izstrādājumi, 
regulējumu, tie ir nikotīnu saturoši izstrādājumi (18. pants) un smēķēšanai paredzēti augu 
izcelsmes izstrādājumi (19. pants). Šie noteikumi nav ietverti pašreiz spēkā esošajā 
direktīvā.

Direktīvas priekšlikumā nikotīnu saturošo izstrādājumu regulējumā šie izstrādājumi ir 
sadalīti divās kategorijās atkarībā no nikotīna koncentrācijas tajos. Izstrādājumus, kuros 
nikotīna koncentrācija pārsniedz ierosinātās direktīvas 18. pantā noteiktos robežlīmeņus, 
drīkst laist tirgū tikai tad, ja tie atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm. Uz izstrādājumiem, kuros nikotīna līmenis nepārsniedz 
noteiktos robežlīmeņus, būtu jāattiecas ierosinātajai direktīvai, un uz tiem būtu jāizvieto 
šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību: „Šis izstrādājums satur nikotīnu un var kaitēt 
jūsu veselībai”, kura izmērs un izskats ir izklāstīti direktīvas priekšlikumā.

Uz smēķēšanai paredzētiem augu izcelsmes izstrādājumiem šobrīd spēkā esošā direktīva 
neattiecas. Priekšlikumā ir paredzētas prasības attiecībā uz šo izstrādājumu marķēšanu, jo 
īpaši pienākums uz tiem izvietot šādu brīdinājumu par ietekmi uz veselību: „Šis 
izstrādājums var kaitēt jūsu veselībai”, kas uzdrukāts uz katras iepakojuma vienības un uz 
jebkāda ārējā iepakojuma.
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Direktīvas priekšlikuma IV sadaļā ir ietverti nobeiguma noteikumi, ar ko reglamentē, 
piemēram, sadarbību un izpildi (direktīvas priekšlikuma 20. pants). Šajā sadaļā ir apskatīti 
arī komitejas procedūras (direktīvas priekšlikuma 21. pants) un deleģēšanas īstenošanas 
(pilnvaras pieņemt deleģētos aktus ir piešķirtas Komisijai) (direktīvas priekšlikuma 
22. pants) jautājumi. Priekšlikumā jo īpaši un diezgan detalizēti ir reglamentēta 
deleģēšana, tas ir, pilnvaras pieņemt deleģētos aktus. Pieņemot ierosināto direktīvu tās 
pašreizējā versijā, Komisijai jo īpaši tiktu piešķirtas pilnvaras, izmantojot īstenošanas 
aktu, pēc dalībvalsts pieprasījuma vai savas iniciatīvas noteikt, vai kāds tabakas 
izstrādājums ir izstrādājumus ar raksturīgu aromātu (direktīvas priekšlikuma 6. panta 1. un 
2. punkts) un vai izstrādājums ir tabakas izstrādājums, kas satur piedevas tādā daudzumā, 
ka šo izstrādājumu lietošanas laikā būtiski palielinās tabakas izstrādājuma toksiskā vai 
atkarību izraisošā ietekme (direktīvas priekšlikuma 6. panta 7. un 8. punkts). Komisija, 
piemēram, varētu ar deleģēto aktu grozīt I pielikumu, kurā ir ietverts rakstisko 
brīdinājumu saraksts (direktīvas priekšlikuma 9. panta 3. punkta a) apakšpunkts). Saskaņā 
ar LESD 290. pantu Komisijai var piešķirt pilnvaras pieņemt vispārēji piemērojamus 
neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu 
elementus. Attiecībā uz būtiskiem elementiem šādas pilnvaras nevar piešķirt. Šķiet, ka 
ierosinātā pilnvaru piešķiršana neatbilst primāro tiesību aktu noteikumiem.

Saskaņā ar direktīvas priekšlikuma 24. panta 2. punktu dalībvalstis var paturēt spēkā vai 
ieviest stingrākus valsts noteikumus, ja tie ir pamatoti ar nepieciešamību aizsargāt 
sabiedrības veselību. Par šiem valsts noteikumiem iepriekš būtu jāpaziņo Komisijai.

Attiecībā uz ierosinātās direktīvas transponēšanu dalībvalstīm būs jāievieš normatīvie un 
administratīvie akti, kas nepieciešami, lai atbilstu ierosinātajai direktīvai, un tas būs 
jāizdara vēlākais 18 mēnešus pēc tās spēkā stāšanās datuma.

 Čehijas Republikas valdības atzinums

Lauksaimniecības ministrija, kam Eiropas lietu komitejai ir uzdevusi izskatīt direktīvas 
priekšlikumu valdības līmenī, ir sniegusi negatīvu atzinumu. Jo īpaši tā iebilst pret 
izstrādājumu ar raksturīgu aromātu, kas nav tabakas aromāts, aizliegumu, kas ietver 
mentola cigarešu aizliegumu. Tā arī izsaka iebildumus attiecībā uz smēķēšanai paredzētās 
tabakas esošo rakstisko brīdinājumu izmēru palielināšanu, atsaucoties uz rūpnieciskā 
īpašuma tiesību aizsardzību, ko garantē starptautiskās konvencijas un Pamattiesību harta, 
kā arī ilustratīvu brīdinājumu ieviešanu. Turklāt ministrija uzskata, ka problemātisks ir 
Eiropas Komisijai piešķirto pilnvaru apjoms.

 Paredzētais grafiks priekšlikuma izskatīšanai Eiropas Savienības iestādēs

Par kompetento komiteju priekšlikuma izskatīšanai Eiropas Parlamentā ir nozīmēta Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (ENVI). Priekšlikumu izskatīs arī 
Konstitucionālo jautājumu komiteja (AFCO), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteja (IMCO) un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja (ITRE). Grafiks 
priekšlikuma izskatīšanai Eiropas Parlamentā vēl nav pieejams.

 Secinājumi
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Eiropas lietu komiteja

1 . a p s t i p r i n a  Čehijas Republikas valdības atzinumu par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu;

2 . i e b i l s t  pret Komisijai piešķirto kompetenču apjomu, kas tai ļauj pieņemt vispārēji 
piemērojamus neleģislatīvus aktus;

3 . saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu p i e ņ e m  p a m a t o t u  a t z i n u m u  attiecībā uz subsidiaritātes 
principa neievērošanu, uzskatot, ka direktīvas mērķus var sasniegt, veicot pasākumus 
katras dalībvalsts līmenī; īstenojot pasākumus veselības aizsardzības jomā, būtu jāņem 
vērā atšķirības dalībvalstu starpā, un tie būtu jāveic iespējami tuvu pilsoņiem, tas ir, 
dalībvalstu līmenī, atbilstīgi LESD 168. panta 7. punkta noteikumiem;

4 . u z d o d  priekšsēdētājam atbilstīgi Deputātu palātas Reglamentam un ar Deputātu palātas 
priekšsēdētājas starpniecību nosūtīt šo rezolūciju valdībai, Senāta priekšsēdētājam, 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam, Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētājam un 
Eiropas Komisijas priekšsēdētājam;

5. p r a s a  v a l d ī b a i  to informēt par turpmāko šī dokumenta izskatīšanu norisi 
Padomes struktūrās;

6. n o s ū t a  direktīvas priekšlikumu Veselības komitejai izskatīšanai.

parakstījis: Jaroslav Lobkowicz parakstījis: Jan Bauer
komitejas pārbaudītājs referents un komitejas priekšsēdētājs
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Eiropas lietu komitejas 282. rezolūcijas secinājumi, 
41. sanāksme 2013. gada 24. janvārī

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/37/EK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā tabakas un saistīto 
izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (dok. Nr. 18068/12, 
COM(2012)0788, galīgā redakcija)

Eiropas lietu komiteja

1 . a p s t i p r i n a  Čehijas Republikas valdības atzinumu par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu;

2 . i e b i l s t  pret Komisijai piešķirto kompetenču apjomu, kas tai ļauj pieņemt vispārēji 
piemērojamus neleģislatīvus aktus;

3 . saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu p i e ņ e m  p a m a t o t u  a t z i n u m u  attiecībā uz subsidiaritātes 
principa neievērošanu, uzskatot, ka direktīvas mērķus var sasniegt, veicot pasākumus 
katras dalībvalsts līmenī; īstenojot pasākumus veselības aizsardzības jomā, būtu jāņem 
vērā atšķirības dalībvalstu starpā, un tie būtu jāveic iespējami tuvu pilsoņiem, tas ir, 
dalībvalstu līmenī, atbilstīgi LESD 168. panta 7. punkta noteikumiem;

4 . u z d o d  priekšsēdētājam atbilstīgi Deputātu palātas Reglamentam un ar Deputātu 
palātas priekšsēdētājas starpniecību nosūtīt šo rezolūciju valdībai, Senāta priekšsēdētājam, 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam, Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētājam un 
Eiropas Komisijas priekšsēdētājam;

5. p r a s a  v a l d ī b a i  to informēt par turpmāko šī dokumenta izskatīšanu norisi 
Padomes struktūrās;

6. n o s ū t a  direktīvas priekšlikumu Veselības komitejai izskatīšanai.


