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DĖL
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VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ, 
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Pateikta pirmininkaujančiai valstybei narei 2013 m. vasario 6 d.
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Komitetas,

išnagrinėjęs Sąjungos aktą (COM(2011) 788 final) – Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako ir susijusių gaminių 
gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo;

nustatęs, kad pagrindinis pasiūlymo dėl direktyvos tikslas – atnaujinti ir papildyti 2001 m. 
birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/37/EB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, 
suderinimo, atsižvelgiant į pastarojo laikotarpio mokslinę, tarptautinę ir rinkos raidą;

kadangi Italija visada daug dėmesio skyrė tabako kontrolei ir nerūkančiųjų apsaugai ir sukūrė 
išsamią teisinę sistemą, kurią sudaro 1975 m. lapkričio 11 d. įstatymas Nr. 584 dėl draudimo 
rūkyti tam tikrose vietose ir viešajame transporte ir 2012 m. rugsėjo 13 d. įstatymo galią 
turinčio dekreto Nr. 158 7 straipsnio nuostatos, kurios iš dalies pakeistos 2012 m. lapkričio 
8 d. įstatymu Nr. 189 dėl draudimo parduoti cigaretes asmenims, jaunesniems nei 18 m. 
(padidinant amžiaus cenzą ( nuo 16 metų iki 18 metų), kaip buvo nurodyta Konsoliduoto 
įstatymo dėl motinystės ir vaikystės pasaugos ir paramos 25 straipsnyje), vadovaujantis 
1934 m. gruodžio 24 d. karališkuoju įstatymo galią turinčiu dekretu Nr. 2316;

kadangi Higienos ir sveikatos komitetas savo teisėkūros veikloje ypatingą dėmesį skyrė 
konkretaus įstatymo projekto (Senato aktas Nr. 8) nagrinėjimui; juo nustatoma sveikatos 
apsauga ir tabako produktų naudojimo žalos prevencija ir kadangi nors nesibaigus 
parlamentiniam procesui šis įstatymo projektas sulaukė didelio pritarimo iš įvairių politinių 
jėgų, siekiant sustabdyti tabako produktų vartojimą ir užkirsti kelią žalai, kurią sukelia 
rūkymas;

ypač pažymėdamas, kad minėtos iniciatyvos pagrindinis tikslas yra ne tik padidinti minimalų 
amžiaus cenzą, pagal kurį galima įsigyti ir vartoti tabako produktus (kuris jau įsigaliojo 
2012 m. įstatymo galią turinčio dekreto Nr. 158 7 straipsnyje), bet taip pat: uždrausti rūkymą 
mokyklose (5 straipsnis); sukurti prevencijos ir rūkymo žalos mažinimo fondą, kuris rengtų 
informacines ir prevencines kampanijas (6 straipsnis); kontroliuoti į rinką pateiktų produktų, 
kuriuos vartoja visuomenė, savybes, kokybę ir kiekybę, kadangi tabako produktų sudėties 
vertinimas ir nustatymas (dervos, nikotino ir anglies monoksido ) yra labai svarbus apsaugant 
vartotojų sveikatą ir reikalauti, kad tabako produktų gamintojai cigarečių pakelio viduje ant 
atskiro lapelio nurodytų juose esančių medžiagų sudėtį (7 straipsnis);

palankiai vertindamas šio pasiūlymo dėl direktyvos tikslus, t. y. persvarstyti Direktyvą 
2001/37/EB ir siekiant užtikrinti aukščiausią įmanomą sveikatos apsaugos lygį siekti: 
atnaujinti jau suvienodintas sritis, kuriose valstybės narės vis dar susiduria su kliūtimis, kurios 
joms trukdo nacionalinius teisės aktus suderinti su naujausiais rinkos, tarptautiniais ir 
moksliniais pokyčiais; reglamentuoti iki šiol dar TGD nenustatytas su gaminiu susijusias 
priemones, kadangi skirtinga raida valstybėse narėse sukėlė arba gali sukelti vidaus rinkos 
susiskaidymą. užtikrinti, kad nėra apeinamos direktyvos nuostatos ir į rinką nepateks 
produktai, kurie neatitinka TGD reikalavimų;

pastebėdamas, kad Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos pagal SESV 
114 straipsnį, siekdama užtikrinti vidaus rinkos veikimą ir aukštą piliečių sveikatos apsaugos 
lygį, mažindama polinkį rūkyti, ypač tarp nepilnamečių. todėl Europos Komisija aiškiai 
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remiasi PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencija, kuri sudaro teisinį jos veiksmų pagrindą 
ir kuria pagrindžiamos pasiūlytos priemonės, užtikrinant, kad tarptautinių susitarimų 
nuostatos bus geriau įgyvendintos Europos mastu;

dar kartą pakartodamas, kad šiuo požiūriu Italija yra viena iš teisingausių Europos Sąjungos 
valstybių narių, kadangi jos įstatymai yra puikiai subalansuoti ir tabako produktų pardavimo 
sistema griežtai kontroliuojama, taikant licencijas, todėl jos visuomenės sveikatos tikslai buvo 
visiškai įgyvendinti ir taip pat užtikrintos mokesčių pajamos;

kadangi vargu ar būtina, kad Italija nedelsdama sureagavo į PSO konvencijos nuostatas: 
priėmė vadinamąjį G. Sirchios įstatymą (2003 m. sausio 16 d. įstatymas Nr. 3) ir 
reglamentavo tabako produktų prekybą iš automatų ir visai neseniai uždraudė šiuos produktus 
pardavinėti nepilnamečiams, nepaisant teisinių ar kontrolės veiksmų, kuriais siekiama 
suderinti nacionalinės teisės aktus; be to, dar vienas svarbus aspektas yra tai, kad Italija 
patvirtino fiskalinę politiką, taikomą tabako produktams, ir kuria pavyko pasiekti puikių 
rezultatų, t. y. neskatinti polinkio rūkyti. pasak oficialios statistikos, nuo 2003 m. iki 2012 m. 
Italijoje rūkančiųjų skaičius sumažėjo nuo 27,6 proc. iki 20,8 proc.; tai yra didžiulis 
pasiekimas, kadangi kitose Sąjungos valstybėse narėse, net ir taikančiose žymiai griežtesnes 
taisykles, rūkančiųjų skaičius yra žymiai didesnis;

atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 16 d. 10-ojo komiteto palankią nuomonę, pateikia šias 
pastabas: ragina atsakingą komitetą atidžiai išnagrinėti, ar pasiūlymas dėl direktyvos visiškai 
atitinka subsidiarumo principą; pažymi, kad pasiūlyme dėl direktyvos pateiktos priemonės, 
kuriomis siekiama standartizuoti tabako gaminius, darys neigiamą poveikį prekių ženklams, 
taip pat kyla rizika, kad dėl to, jog taps sunkiau atsekti gaminį, bus sunkiau kovoti su 
kontrabanda ir padirbinėjimu;

tačiau kadangi šiuo atveju esama tam tikrų pagrįstų kritinių pastebėjimų dėl pasiūlymo dėl 
direktyvos turinio, dėl kurių galima manyti, kad proporcingumo ir subsidiarumo principų, 
įtvirtintų Sąjungos Sutartyje ir jos įgyvendinimo protokoluose, nebuvo visiškai laikomasi;
Pagal SESV protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, pasiūlymu 
prieštaraujama subsidiarumo ir proporcingumo principams dėl šių priežasčių:

1) visų pirma iškyla problema vertinant, kaip yra laikomasi subsidiarumo principo 
pasiūlyme peržiūrėti minėtą direktyvą. Toks principas taikomas tiek, kiek Komisija kaip 
teisinį pasiūlytos direktyvos pagrindą įdiegė SESV 114 straipsnį, susijusį su valstybių narių 
teisės aktų suderinimu, siekdama užtikrinti vidaus rinkos veikimą, remiantis aukštais 
sveikatos apsaugos lygiais (valstybės narės ir Europos Sąjunga pasidalina kompetencija).

Neatrodo, kad pasiūlymu dėl direktyvos būtų siekiama suderinti valstybių narių teisės aktus, 
susijusius su tabako gaminiais. Pasiūlymo 24 straipsnyje iš esmės teigiama, kad valstybės 
narės gali laisvai priimti įvairias, griežtesnes šią sritį reglamentuojančias nuostatas. Pasiūlymu 
dėl direktyvos valstybės narės skatinamos veikti autonomiškai įvairiose srityse: išmatuoti 
įvairius išmetamus nikotino, dervų ir anglies monoksido kiekius; atlikti tolesnius sudedamųjų 
dalių matavimo bandymus; nustatyti reikalavimus, kuriais būtų siekiama uždrausti gaminius, 
turinčius konkrečių priedų; įdiegti naujų gaminių leidimų sistemą; nustatyti griežtesnes 
pakavimo normas (pvz., paprastos pakuotės). Tokiais pasiūlymais sukuriamas pagrindas 
dideliems skirtumams tarp valstybių narių ir susijusiems laisvo prekių judėjimo 
apribojimams. Todėl yra nepagrįsta nurodyti SESV 114 straipsnį kaip pasiūlymo dėl 
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direktyvos pagrindą;

2) randama tam tikrų neatitikimų, susijusių su faktu, kad valstybėms narėms nustatomas 
atitinkamas pasiūlymo dėl direktyvos įgyvendinimo lygis. Komisijai 22 straipsniu suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus gali būti per daug plataus pobūdžio tiek savo turiniu 
(jie apima mažiausiai 16 su tabako gaminių gamyba, pakavimu ir pardavimu susijusių sričių), 
tiek trukme ir tokiu būdu jie gali stipriai apriboti nacionalinių parlamentų įstatymų 
leidžiamąją galią.

Taigi, pagal SESV 290 straipsnį teisės aktų leidėjui suteikiama galimybė „deleguoti Komisijai 
įgaliojimus priimti bendro pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės aktus, papildančius ar 
iš dalies keičiančius neesmines įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatas“.

Pvz., 3 straipsnio 2 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir 
pritaikyti didžiausią pagal 1 dalį leidžiamą kiekį, t. y. dervų, nikotino ir anglies monoksido 
kiekį cigarečių, pateiktų į rinką arba pagamintų valstybėse narėse, emisijose; Vis dėl to, šie 
aspektais gali padėti nustatyti esmines teisėkūros procedūra priimto akto dalis, kadangi jais 
apibūdinama į pasiūlymą dėl direktyvos įtrauktų gaminių sudėtis;

3) ypač subsidiarumo principas pažeidžiamas šiose srityse:

a) nauji tabako gaminiai: Europos Komisija nustato griežtus apribojimus pateikti į rinką 
sumažintos rizikos gaminius ir de facto atgraso nuo investicijų į mokslinius tyrimus, 
inovacijas ir plėtrą, kadangi ne tik neketina apibrėžti naujos kartos tabako gaminiams 
taikomos atitinkamos reglamentavimo sistemos, bet ir taisykles padaro dar labiau atgrasančias 
(pvz., užkerta kelią vartotojams būti informuotiems apie mažesnę riziką, susijusią su šių 
gaminių vartojimu, taip pat pateikia moksliniais tyrimais paremtus teiginius). Ir tai vyksta 
nepaisant to, kad šiuo metu taikomos Tabako gaminių direktyvos 8 konstatuojamoje dalyje 
išreikštas tokio reglamentavimo poreikis: reikia peržiūrėti norminę bazę ir įvertinti įrodymais 
paremtas pretenzijas dėl „mažos rizikos“ tabako gaminių arba tabako gamintojų teigimą, kad 
kenksmingumas yra mažinamas.

De facto uždraudus vadinamus „mažos rizikos arba naujos kartos gaminius“ Europos Sąjunga 
užkerta kelią valstybėms narėms taikyti sveikatos politiką, kuria siekiama sumažinti rūkymo 
keliamą pavojų;

b) ištisų produktų kategorijų standartizavimas ir uždraudimas: Komisija turi pateisinti jos 
taikomas priemones, susijusias su pakavimo standartizavimu ir ištisų šiuo metu įteisintų 
produktų, pvz., plonų cigarečių, cigarečių su mentoliu ir 10 vienetų pakuočių, kategorijų 
pardavimo uždraudimu (tokiomis priemonėmis būtų apibrėžta gaminio standartizaciją), 
išreikšdama norą sumažinti tabako gaminių patrauklumą ir rūpestį, kad tam tikro tipo pakuotė 
arba gaminys gali paskatinti vartotoją manyti, kad gaminys yra mažiau kenksmingas.
Šiuo metu įteisintų gaminių nepagrįstas uždraudimas ne tik prieštarauja pirmam nustatytam 
pasiūlymo tikslui ir tikslui remti vidaus rinką, bet ir gali paskatinti gaminių standartizavimą ir 
to sąlygotą gaminių vertės sumažėjimą: a) vartotojai būtų skatinami pirkti pigesnius gaminius, 
b) konkurencija taptų grindžiama tik kaina, dėl to sumažėtų tabako gaminių vidutinė kaina ir 
c) būtų skatinamas nelegalios rinkos stiprus išaugimas (kontrabanda ir klastojimas), kadangi 
standartines pakuotes būtų galima lengviau kopijuoti. Būtų jaučiamas reikšmingas šių 
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pasekmių neigiamas poveikis teisėtiems perpardavimams, valstybės pajamoms ir sektoriui. Be 
to, nauju pasiūlymu dėl direktyvos pasiekti rezultatai prieštarautų antram svarbiausiam 
pasiūlymo tikslui t. y. visuomenės sveikatos apsaugai.

Reikėtų pažymėti, kad istoriniu požiūriu Europos Sąjunga siekė nustatyti suderintas taisykles 
dėl gaminių ženklinimo, o gaminio išvaizda ir jo išorinė pakuotė visada buvo 
reglamentuojama nacionalinių parlamentų lygmeniu. Nauju pasiūlymu dėl direktyvos Europos 
Sąjunga siekia pirmą kartą gauti beveik išimtinę teisę kontroliuoti gaminio ir pakuotės 
išvaizdą, formą ir dizainą, neturėdama pagrįstų mokslinių įrodymų, galinčių paremti tokių 
priemonių veiksmingumą sveikatos požiūriu.

Galiausiai, reikėtų skirti daugiau dėmesio smarkiai išreklamuotai elektroninių cigarečių 
prekybai, kadangi pagal neseniai pateiktą Italijos sveikatos instituto (it. Istituto superiore di 
sanità) nuomonę, elektroninės cigaretės kelia susirūpinimą visuomenės sveikata, kadangi jos 
gali sukelti riziką, kad žmonės pradės rūkyti įprastas tabako pagrindo cigaretes, o tai gali 
paskatinti priklausomybę nuo nikotino. Ši rizika ypač paplitusi tarp jaunimo, kadangi 
jauniems žmonėms labai lengva rasti šiuos gaminius internete.
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10-OJO NUOLATINIO KOMITETO NUOMONĖ

(PRAMONĖ, PREKYBA IR TURIZMAS)

Pranešėjas: C. Cursi

2013 m. sausio 16 d.

Komitetas,

apsvarstęs pasiūlymą COM(2012) 788 final, jo kompetencijai priklausančių dalių atžvilgiu 
išreiškia palankią nuomonę ir pateikia šias pastabas:

ragina atsakingą komitetą atidžiai išnagrinėti, ar pasiūlymas dėl direktyvos visiškai atitinka 
subsidiarumo principą;

pažymi, kad pasiūlyme dėl direktyvos pateiktos priemonės, kuriomis siekiama standartizuoti 
tabako gaminius, darys neigiamą poveikį prekių ženklams, taip pat kyla rizika, kad dėl to, jog 
taps sunkiau atsekti gaminį, bus sunkiau kovoti su kontrabanda ir padirbinėjimu.
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14-OJO NUOLATINIO KOMITETO NUOMONĖ

(EUROPOS SĄJUNGOS POLITIKA)

Pranešėjas: M. Boldi

2013 m. sausio 30 d.

Komitetas,

apsvarstęs pasiūlymą COM(2012) 788 final,

kadangi pasiūlymo tikslas – persvarstyti Direktyvą 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo ir 
kadangi šį persvarstymą, nors jis numatytas pačioje direktyvoje (11 straipsnis), taip pat prašė 
atlikti Taryba (2009 m. lapkričio 30 d. rekomendacija) ir Europos Parlamentas (2011 m. 
rugsėjo 15 d. ir 2007 m. spalio 24 d. rezoliucijos);

kadangi pasiūlymo tikslas – taip pat suderinti šią direktyvą su rinkos pokyčiais (pvz., naujų 
produktų, tokių kaip elektroninės cigaretės, atsiradimu), tarptautiniais pokyčiais (remiantis 
2003 m. gegužės mėn. priimtu Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų 
konvencijos protokolu, kurio šalys yra ir Europos Sąjunga, ir visos valstybės narės) ir 
moksline pažanga;

atsižvelgęs į:

2002 m. gruodžio 10 d. Teisingumo teismo sprendimą byloje C-491/01, kuriuo buvo 
patvirtintas direktyvos 2001/37/EB kaip teisinio pagrindo galiojimas ir jos atitiktis 
subsidiarumo ir proporcingumo principams;

tai, kad 2003 m. gegužės mėn. Pasaulio sveikatos organizacija priėmė Tabako kontrolės 
pagrindų konvenciją;

Komisijos pradėtos viešosios konsultacijos 2010 m. rugsėjo 24 d. – gruodžio 17 d. rezultatus 
ir į Eurobarometro 2012 m. gegužės mėn. atliktos apklausos rezultatus;

visiškai pritaria tam, kad reikia

– atgrasyti jaunuolius nuo minties pradėti rūkyti;

– užtikrinti, jog bet koks sprendimas dėl vartojimo būtų pagrįstas tikslia informacija;

pritaria tam, kad tabako gaminiai nėra paprastos prekės ir atsižvelgiant į ypač kenksmingą 
tabako poveikį sveikatos apsauga turėtų būti laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, kad 
būtų sumažintas rūkymo paplitimas tarp jaunimo (7 konstatuojamoji dalis);

dėl klausimų, patenkančių į komiteto kompetencijos sritį, ir ypač atsižvelgiant į tai, kad 
Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus (22 straipsnis), reiškia neigiamą 



PE506.015v01-00 10/11 CM\927487LT.doc

LT

nuomonę pagal SESV protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo;

siūlomos direktyvos 22 straipsnis iš tikrųjų apima su esminėmis reglamento nuostatomis 
susijusių įgaliojimų delegavimą ir taip prieštarauja aiškioms SESV 290 straipsnio nuostatoms. 
Tai susiję su 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 6 straipsnio 3 ir 9 dalyse ir 18 straipsnio 2 ir 5 dalyse 
nurodytų įgaliojimų delegavimu. Pirmais dviem atvejais deleguotųjų įgaliojimų 
įgyvendinimas tam tikriems produktams gali sutrukdyti patekti į Europos Sąjungos rinką; 
trečiuoju atveju delegavimas gali pakeisti šių prekių aprašymą pagal teisės aktus, kuriais 
vadovaujamasi tiekiant prekes į rinką. Visais šiais atvejais deleguotųjų įgaliojimų 
įgyvendinimas lems direktyvos taikymo srities ir produktų, kuriuos ji reglamentuoja, 
pakeitimą;

atkreipia dėmesį į tai, kad SESV 114 straipsnis buvo teisingai nurodytas kaip minėtojo akto 
teisinis pagrindas. Tik Sąjunga, kaip Europos teisės aktų leidėjas, turi išimtinę kompetenciją 
deleguoti Komisijai priimti bendro pobūdžio ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus 
SESV 290 straipsnyje numatytais atvejais ir nurodytu būdu (jame aiškiai nurodyta, kad 
esminės atitinkamos srities nuostatos nustatomos tik įstatymo galią turinčiu teisės aktu, todėl 
negali būti įgaliojimų delegavimo objektu);

įgaliojimų, kurie susiję su minėtomis esminėmis nuostatomis, delegavimas reikštų, kad 
Sąjungai 114 straipsniu suteikta kompetencija perdėtai ir nepagrįstai būtų perduodama 
Komisijai, kuri galėtų:

– vykdyti itin neproporcingą federalinį delegavimą atsižvelgiant į valstybių narių 
reguliacinę autonomiją ir galėtų neigiamai paveikti jų kompetenciją, nustatytą Europos 
Sąjungos Sutarties 5 straipsnio 3 dalyje;

– sumenkinti nacionalinių parlamentų prerogatyvas, kadangi iš jų neribotam laikui būtų 
atimta galimybė pareikšti nuomonę dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi 
visų teisės aktų, kurie būtų priimami įgyvendinant šį delegavimą, atžvilgiu.

Kitaip tariant, patvirtinama Sąjungos teisė priimti tabaką ir jo produktus reglamentuojančius 
teisės aktus, tačiau Komisijos nepriklausomi veiksmai, kurie neatitinka būtinumo kriterijų ir 
nesuteikia pridėtinės vertės, yra nepateisinami ir darytų neigiamą poveikį valstybių narių 
kompetencijai. Tolesnių teisėkūros veiksmų 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 6 straipsnio 3 ir 
9 dalyse ir 18 straipsnio 2 ir 5 dalyse nurodytose srityse gali lengvai imtis teisėkūros 
institucijos.

Kalbant apie įgaliojimų delegavimo sistemą, komitetas taip pat reiškia tvirtas abejones dėl šių 
įgaliojimų neapibrėžto laikotarpio ir galimybės Komisijai vienašališkai atšaukti kai kuriuos 
draudimus esant tam tikroms aplinkybėms, kurios neapibrėžtos ir paaiškintos tik bendrais 
bruožais („jeigu iš esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos Komisijos ataskaitoje“). Tai 
pasakytina apie 6 straipsnio 10 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 13 straipsnio 4 dalį.

Galiausiai, atsižvelgiant į teisės akto turinį, komitetas prašo nuodugniai įvertinti, ar galima:

– naudoti vadinamuosius mažesnės rizikos produktus arba naujo tipo tabako produktus 
(17–19 straipsniai);
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– palikti rinkoje pakelius, kuriuose yra mažesnis cigarečių skaičius arba plonesnės 
cigaretės.

Šie produktai gali būti labai svarbūs įgyvendinant politiką, kurios tikslas – palaipsniui 
sumažinti įprotį rūkyti arba jo atsisakyti. Kitaip tariant, polinkis rūkyti savaime nesumažės 
apribojus tabako produktų pasiūlą arba nustačius jų standartines neapibrėžtas pakuotes.
Tačiau tai galėtų padidinti kontrabandą ir sudaryti sunkesnes sąlygas rūkantiesiems, kurie 
ėmėsi priemonių, padedančių jiems susilaikyti nuo tabako produktų.


