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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Teisės reikalų komitetas

26.2.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS
(24/2013)

Tema: Graikijos parlamento 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 Graikijos parlamento pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Graikijos parlamento Specialusis nuolatinis Europos reikalų komitetas, Nuolatinis 
socialinių reikalų komitetas ir Nuolatinis gamybos ir prekybos komitetas

posėdžiaudami 2013 m. vasario 20 d., trečiadienį, pirmininkaujant parlamento pirmininko 
pavaduotojui Ioanniui Tragakiui nagrinėjo pasiūlymą 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) 788).

Išnagrinėję:

– pasiūlymo dėl direktyvos tekstą;

– Sveikatos ministerijos bei Žemės ūkio plėtros ir maisto ministerijos pastabas;

– sveikatos ministro Andreo Lykourentzo žodinį pareiškimą;

– generalinės sekretorės visuomenės sveikatos klausimu Christinos Papanikolaou žodinį 
pareiškimą;

– generalinio sekretoriaus kaimo plėtros ir maisto klausimu Dimitrio Melo žodinį pareiškimą;

minėtų komitetų nariai sutarė šiais klausimais.

Teisinis pagrindas

Pagrindinis pasiūlymo dėl direktyvos, kuria persvarstoma Direktyva 2001/37/EB, tikslas –
gerinti vidaus rinkos veikimą ir visų pirma:

a) atnaujinti jau suderintas sritis;

b) nagrinėti iki šiol Tabako gaminių direktyvoje (toliau – TGD) dar nenustatytas su gaminiais 
susijusias priemones; ir

c) užtikrinti, kad direktyvos nuostatos nebūtų apeinamos pateikiant rinkai TGD reikalavimų 
neatitinkančius gaminius.

Todėl teisiniu pagrindu tinkamai pasirinktas SESV 114 straipsnis. Atsižvelgiant į tai, kad apie 
sveikatos apsaugą kalbama tik remiantis 114 straipsnio 3 dalimi, o ne kaip apie pagrindinį 
tikslą, Komisija savo pagal 114 straipsnio 1 dalį pateiktuose pasiūlymuose turi siekti užtikrinti 
aukštą sveikatos apsaugos lygį.

Nuomonės ir pastabos

Pasiūlymo dėl direktyvos turinio klausimu

 Draudžiami gaminiai (12 straipsnis)
Pasiūlyme dėl direktyvos siekiama uždrausti tam tikrus tabako gaminius, kurie laikomi 
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klaidinančiais, pvz., mažesnio nei 7,5 mm skersmens cigaretes arba cigaretes, kuriose 
pridėta mentolio. Tačiau atlikus atitinkamus tyrimus nepateikta įrodymų, kad šios 
nuostatos padės siekti šios direktyvos tikslų. Priešingai, jos trukdys vidaus rinkai veikti ir 
iškraipys laisvą konkurenciją tabako gaminių sektoriuje, turint omenyje tai, kad rūkantieji 
rinksis vartoti paprastai prieinamo skersmens cigaretes, kitaip tariant, tas cigaretes, kurias 
gamina stambūs tabako gaminių gamintojai, arba pirks neteisėtus gaminius, kurie Europos 
tabako gaminių sektoriuje neatitinka kokybės kontrolės standartų, taigi visiškai tikėtina, 
kad labiau kenkia vartotojų sveikatai ir daro papildomą neigiamą poveikį – padidėjus 
neteisėtai prekybai mažina valstybės įplaukas.
Šiai nuostatai neskirta pakankamai dėmesio rengiant viešas konsultacijas dėl 
persvarstomoje direktyvoje pateiktų pasiūlymų, taip darant neigiamą poveikį Komisijos 
pažangaus reglamentavimo iniciatyvai ir praktiniu požiūriu iš suinteresuotųjų subjektų 
atimant galimybę šiuo klausimu pateikti savo argumentus.
 Įspėjamieji pranešimai ant pakuočių. Kombinuoti įspėjimai. Mažiausi matmenys. 
Nuotraukų naudojimas (8 ir 9 straipsniai)

Tikėtina, kad taikant pasiūlymo dėl direktyvos nuostatas, susijusias su paviršiaus dalimi, 
kurioje turi būti pateikiami įspėjimai dėl grėsmės sveikatai, ir su mažiausiais šios dalies 
matmenimis, pakuotės bus visiškai suvienodinamos, taigi tam tikros pakelių rūšys išnyks, 
o tai tikrai nepadės siekti pasiūlymo dėl direktyvos tikslų. Priešingai, standartizavus 
pakelių, kurių 75 proc. paviršiaus dalies užimtų nuotraukos, dydžius konkurencija bus dar 
labiau iškraipoma sudarant palankesnes sąlygas tarptautiniams prekių ženklams. Išnykus 
įvairiems pakuočių formatams ir nebegalint reklamuoti registruotų prekės ženklų, bus 
ribojama konkurencija kainų nustatymo požiūriu, taip mažinant gaminio kokybę ir darant 
žalą visuomenės sveikatai. (Eurobarometro apklausos duomenimis, vartotojo pasirinkimui 
įtaką daro šie veiksniai: a) skonis, b) prekių ženklas, c) kaina, d) nikotino, dervų ir anglies 
monoksido kiekis ir e) pakuotė.)
Viešos konsultacijos nebuvo rengiamos nuostatos dėl ant pakuočių pateikiamų įspėjimų 
dėl grėsmės sveikatai mažiausių matmenų klausimu.
 Nuostatos dėl atsekamumo ir saugumo elementų
Pasiūlymo dėl direktyvos 14 straipsnio nuostatose nagrinėjama daugiau klausimų nei 
atitinkamose Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako produktais panaikinimo, kurį 
2012 m. lapkričio mėn. parengė Pasaulio sveikatos organizacija kartu su lemiamą 
vaidmenį atlikusia ES, nuostatose.
 Pranešimas apie naujų kategorijų tabako gaminius (17 straipsnis)
Nors pasiūlyme tam tikromis sąlygomis leidžiama pateikti naujų kategorijų tabako 
gaminius, jame draudžiama nurodyti, net ir pagrįstai, kad šie gaminiai mažiau kenkia 
vartotojų sveikatai, taip sumenkinant antrinį pasiūlymo tikslą užtikrinti aukštą sveikatos 
apsaugos lygį ir varžant inovacinius procesus, kuriais būtų siekiama kurti sveikatai mažiau 
kenksmingus gaminius.

Proporcingumo principas

Abejojama dėl atitikties proporcingumo principui ir dėl to, ar tų pačių rezultatų nebūtų galima 
pasiekti taikant ne tokias griežtas priemones. Pavyzdžiui, nuostatose, kuriose draudžiamos 
cigaretės, kuriose pridėta mentolio arba cigaretės, kurių skersmuo mažesnis kaip 7,5 mm, 
neatsižvelgiama į galimybę mažinti nuogąstavimus dėl klaidinančių gaminių ant pakuočių 
pateikiant informaciją, kuri atitiktų įspėjimus dėl grėsmės sveikatai.
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Subsidiarumo principas

Kalbant apie subsidiarumo principą, būtų naudinga nagrinėti šiuos klausimus: a) kokiu mastu 
esama esminių 27 ES valstybių narių politikos dėl tabako gaminių skirtumų, kuriuos reikia 
suderinti, ir b) ar iš dalies pakeistame pasiūlyme nustatytos priemonės iš tiesų padeda siekti 
tikslo, t. y. ar vidaus rinka skatinama veikti veiksmingiau.

Nei pasiūlymo dėl direktyvos aiškinamojoje dalyje, nei poveikio vertinimo ataskaitoje 
nepateikiama jokios informacijos apie tai, kad nacionalinė politika iš esmės taip skiriasi, kad 
kyla teisėtų nuogąstavimų dėl vidaus rinkos veikimo arba yra pateisinamas Sąjungos teisės 
aktų leidėjo įsikišimas. Taip būtų, pvz., jei tam tikri tabako gaminiai būtų draudžiami vienose 
šalyse, o kitose – ne, arba jei tabako gaminių pakuotės įvairiose šalyse taip smarkiai skirtųsi, 
kad nenustačius apribojimų būtų pagrįstai manoma, jog jos kenkia vidaus rinkos veikimui. 
Tačiau iš aiškinamojo memorandumo ar Komisijos poveikio vertinimo ataskaitos neatrodo, 
kad taip yra.

Aiškinamajame memorandume nurodoma, kad piliečių mobilizavimo kampanijos turėjo 
lemiamą poveikį kiekybiniams viešų konsultacijų duomenims; konsultacijose dalyvavę 
piliečiai nepritarė numatytiems TGD pakeitimams. Šie duomenys labai skiriasi nuo 2012 m. 
gegužės mėn. paskelbtų Eurobarometro apklausos duomenų, kurie rodo, kad dauguma ES 
piliečių pritaria tabako gaminių kontrolės priemonėms. Tos pačios apklausos duomenimis, 
65 proc. ES piliečių mano, kad įspėjimai ant cigarečių pakuočių nedaro poveikio vartotojų 
požiūriui į rūkymą, o 70 proc. mano, kad šie įspėjimai neatgraso jaunuolių nuo rūkymo. 
Remiantis tuo, kas išdėstyta, paaiškėja, kad visuomenė mano, jog būtina imtis kovos su 
rūkimu priemonių, tačiau iš dalies pakeistame pasiūlyme Komisijos siūlomomis priemonėmis 
nepasiekiami šių priemonių tikslai užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį.

Be to, kalbant apie pagrindinį tikslą, t. y. veiksmingesnę vidaus rinką, daugelyje nuostatų, 
kaip tai logiškai įrodyta pirmiau, ne tik nesukuriamos vienodos rinkos konkurencijos sąlygos, 
bet priešingai – iškraipoma konkurencija ir sutrikdoma vidaus rinka.

Be to, remiantis 24 straipsnio 2 dalimi, nacionaliniams teisės aktų leidėjams leidžiama taikyti 
griežtesnes nuostatas, nei numatyta siūlomoje direktyvoje, o tai aiškiai prieštarauja 
pagrindiniam tikslui suderinti nacionalinę politiką.

Galiausiai pasiūlyme pateikiama daug (šešiolika) Komisijos priimtų deleguotųjų aktų; kai 
kuriuose iš jų nurodomas pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamo akto turinys, pvz., 
nikotino, dervų ir anglies monoksido didžiausio kiekio suderinimas. Tokia neapibrėžta 
veiksmų laisvė dėl esminių teisės aktų nuostatų prieštarauja SESV 290 straipsniui.

Taigi dabartinis pasiūlymas dėl direktyvos neatitinka subsidiarumo principo, nes 
aiškinamajame memorandume ir poveikio vertinimo ataskaitoje nepateikiama jokių duomenų, 
kad numatytus tikslus ES lygmeniu iš tiesų galima veiksmingiau pasiekti.


