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Temats: Grieķijas parlamenta 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
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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas 
dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam pamatotu 
atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam.

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

Pielikumā zināšanai pievienots Grieķijas parlamenta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Grieķijas Republikas Parlamenta Eiropas lietu īpašā pastāvīgā komiteja, Sociālo lietu 

pastāvīgā komiteja un Ražošanas un tirdzniecības pastāvīgā komiteja

sanāksmē, kas notika trešdien, 2013. gada 20. februārī, parlamenta priekšsēdētāja vietnieka 

Ioannis Tragakis vadībā, izskatīja 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)788).

Iepazinušies ar:

– direktīvas priekšlikuma tekstu,

– Veselības ministrijas un Lauksaimniecības attīstības un pārtikas ministrijas apsvērumiem,

– veselības ministra Andreas Lykourentzos mutisko paziņojumu,

– ģenerālsekretāres sabiedrības veselības jautājumos Christina Papanikolaou mutisko 

paziņojumu,

– ģenerālsekretāra lauku attīstības un pārtikas jautājumos Dimitris Melas mutisko 

paziņojumu,

iepriekš minēto komiteju locekļi vienojās par turpmāko.

Juridiskais pamats

Priekšlikuma direktīvai, ar kuru pārskata Direktīvu 2001/37/EK, galvenais mērķis ir uzlabot 

iekšējā tirgus darbību un jo īpaši:

(a) atjaunināt jau saskaņotās jomas,

(b) pievērsties pasākumiem, kas saistīti ar produktiem, uz kuriem tabakas izstrādājumu 

direktīva (TID) vēl neattiecas, un
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(c) nodrošināt, lai direktīvas noteikumi netiktu apieti, laižot tirgū izstrādājumus, kas neatbilst 

TID.

Tāpēc LESD 114. panta izvēle par juridisko pamatu bija pareiza. Tā kā veselības aizsardzība 

ir minēta tikai saistībā ar 114. panta 3. pantu un tā nav noteikta par galveno mērķi, Komisijai 

saskaņā ar 114. panta 1. punktu iesniegtajos priekšlikumos jācenšas nodrošināt augsts 

veselības aizsardzības līmenis.  

Viedokļi un apsvērumi

Par direktīvas priekšlikuma saturu

 Aizliegtie izstrādājumi (12. pants)

Direktīvas priekšlikuma mērķis ir aizliegt dažus tabakas izstrādājumu veidus, kas 

uzskatāmi par maldinošiem, piemēram, cigaretes, kuru diametrs ir mazāks par 7,5 mm, vai 

mentolu saturošas cigaretes.  Tomēr attiecīgajos pētījumos nav pierādīts, ka šādi 

noteikumi būs lietderīgi attiecībā uz direktīvas mērķiem. Gluži pretēji — tie negatīvi 

ietekmēs iekšējo tirgu un izkropļos brīvo konkurenci tabakas nozarē, ņemot vērā, ka 

smēķētāji izvēlēsies plaši pieejama diametra cigaretes, tas ir, cigaretes, ko ražo lielākā 

daļa tabakas izstrādājumu ražotāju, vai iegādāsies nelikumīgus izstrādājumus, kas 

neatbilst Eiropas tabakas nozares produktu kvalitātes kontroles standartiem un kuri 

tādējādi, ļoti iespējams, ir kaitīgāki patērētāju veselībai, kā arī to nelikumīgas 

tirdzniecības pieauguma dēļ samazināsies valsts ienākumi.

Šiem noteikumiem netika pievērsta pietiekama uzmanība sabiedriskajā apspriešanā par 

pārskatāmajā direktīvā iekļautajiem priekšlikumiem, tādējādi apdraudot Komisijas 

iniciatīvu par lietpratīgu regulējumu un faktiski liedzot iesaistītajām personām iespēju 

iesniegt savus apvērumus.

 Brīdinājumi uz iepakojuma — kombinētie brīdinājumi — minimālie izmēri —

fotoattēlu izmantošana (8. un 9. pants)

Direktīvas priekšlikuma noteikumi par to, cik lielu iepakojuma virsmas procentuālo daļu 

aizņem brīdinājumi par ietekmi uz veselību, un par to minimālajiem izmēriem, ļoti 
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iespējams, varētu radīt situāciju, kad iepakojums ir pilnībā vienveidīgs, izraisot dažu 

iepakojuma veidu izzušanu, un tas nekādā veidā nepalīdzēs sasniegt direktīvas 

priekšlikumā izvirzītos mērķus. Gluži pretēji — standarta izmēra iepakojums ar 

fotoattēliem, kas sedz 75 % no virsmas, vēl vairāk izkropļos konkurenci par labu 

starptautiskiem zīmoliem. Dažādu iepakojuma formātu izzušana, kā arī reģistrētu zīmolu 

reklāmas iespēju trūkums ierobežos konkurenci cenu ziņā, iespaidojot izstrādājuma 

kvalitāti, kas savukārt ietekmēs sabiedrības veselību. (Saskaņā ar Eirobarometra 

informāciju patērētāju izvēli ietekmējošie faktori ir a) garša, b) zīmols, c) cena, 

d) nikotīna, darvas un oglekļa monoksīda saturs un e) iesaiņojums.)

Nav notikušas sabiedriskas apspriešanas par noteikumiem, kas regulē minimālos izmērus 

brīdinājumiem par ietekmi uz veselību.

 Noteikumi par izsekojamību un drošības elementiem

Direktīvas priekšlikuma 14. panta noteikumi ir tālejošāki nekā attiecīgie noteikumi 

Protokolā par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu, ko 2012. gada 

novembrī sagatavoja Pasaules Veselības organizācija un šajā sagatavošanā izšķirīga loma 

bija ES.

 Ziņošana par jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem (17. pants)

Lai arī saskaņā ar direktīvas priekšlikumu jaunieviesti tabakas izstrādājumi ir atļauti, 

ievērojot konkrētus nosacījumus, tomēr ir aizliegtas jebkādas norādes (pat tad, ja tās ir 

pamatotas) par to, ka šādi izstrādājumi ir patērētāju veselībai mazāk kaitīgi, tādējādi 

negatīvi ietekmējot priekšlikuma sekundāro mērķi par augsta veselības aizsardzības 

līmeņa nodrošināšanu un kavējot novatoriskus procesus, kas saistīti ar veselībai 

nekaitīgāku produktu izstrādi.

Proporcionalitātes princips

Tiek paustas šaubas par atbilstību proporcionalitātes principam un to, cik lielā mērā 

līdzvērtīgus rezultātus varētu neizdoties panākt, izmantojot mazāk ierobežojošus pasākumus. 

Piemēram, noteikumos, ar kuriem aizliedz mentolu saturošas cigaretes vai cigaretes, kuru 

diametrs ir mazāks par 7,5 mm, nav ņemta vērā iespēja mazināt bažas par maldinošiem 
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izstrādājumiem, uz iepakojuma izvietojot norādes, kas būtu saderīgas ar brīdinājumiem par 

ietekmi uz veselību.  

 Subsidiaritātes princips

Attiecībā uz subsidiaritātes principu būtu lietderīgi izvērtēt a) to, cik lielā mērā būtiski 

atšķiras 27 ES dalībvalstu politika attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, ko nepieciešams 

saskaņot, b) to, vai grozītajā priekšlikumā ieviestie pasākumi patiesi sekmē attiecīgā mērķa 

sasniegšanu, proti, palielināt iekšējā tirgus darbības efektivitāti.

Nedz direktīvas priekšlikuma paskaidrojumā, nedz ietekmes novērtējuma ziņojumā nav 

iekļautas ziņas, kas liecinātu par to, ka atšķirības starp valstu politiku ir tik būtiskas, lai rastos 

pamatotas bažas par iekšējā tirgus darbību vai pamatotu Savienības likumdevējas iestādes 

iejaukšanos. Tas varētu notikt, piemēram, ja daži tabakas izstrādājumi būtu aizliegti dažās 

dalībvalstīs, bet citās ne, vai gadījumā, ja tabakas izstrādājumu iepakojums dažādās valstīs 

atšķirtos tik ļoti, ka, nepastāvot ierobežojumiem, to varētu pamatoti uzskatīt par traucējošu 

iekšējā tirgus darbībai. Tomēr tas nav minēts paskaidrojuma rakstā vai Komisijas ietekmes 

novērtējuma ziņojumā.

Paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka iedzīvotāju mobilizēšanas kampaņas būtiski ietekmēja 

sabiedriskās apspriešanas kvantitatīvos datus, proti, respondenti iebilda pret ierosinātajiem 

TID grozījumiem. Iepriekš minētais būtiski atšķiras no 2012. gada maijā publicētās 

Eirobarometra aptaujas, kurā noskaidrots, ka ES iedzīvotāji pārsvarā atbalsta tabakas 

kontroles pasākumus. Saskaņā ar šo pašu aptauju 65 % Eiropas iedzīvotāju neuzskatīja, ka 

brīdinājumi uz cigarešu iepakojuma ietekmē patērētāju attieksmi pret smēķēšanu, savukārt 

70 % neuzskatīja, ka šādi brīdinājumi attur jauniešus no smēķēšanas. No tā izriet, ka 

sabiedrība uzskata par nepieciešamu veikt smēķēšanas apkarošanas pasākumus, taču ar 

Komisijas grozītajā priekšlikumā ierosinātajiem pasākumiem nevar sasniegt mērķus attiecībā 

uz augstu veselības aizsardzības līmeni.  

Turklāt attiecībā uz galveno mērķi, proti, palielināt iekšējā tirgus efektivitāti, vairāki 

noteikumi, kā tas analītiski atspoguļots iepriekš tekstā, ne tikai nerada vienlīdzīgus tirgus 

konkurences nosacījumus, bet arī kropļo konkurenci un grauj iekšējo tirgu.   
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Tāpat arī saskaņā ar 24. panta 2. punktu valstu likumdevējas iestādes var ieviest stingrākus 

noteikumus nekā tie, kas paredzēti ierosinātajā direktīvā. Tas nepārprotami ir pretrunā ar 

pamatmērķi saskaņot valstu politiku. 

Visbeidzot, priekšlikums paredz, ka Komisija pieņems lielu skaitu (16) deleģēto aktu, no 

kuriem daži attiecas uz likumdošanas priekšlikuma saturu, piemēram, nikotīna, darvas un 

oglekļa monoksīda maksimālā satura saskaņošanu. Šāda neierobežota rīcības brīvība attiecībā 

uz būtiskiem tiesību aktu noteikumiem ir pretrunā ar LESD 290. pantu.

Tāpēc direktīvas priekšlikums pašreizējā variantā neatbilst subsidiaritātes principam, jo 

paskaidrojuma raksts vai ietekmes novērtējuma ziņojums nekādi neliecina, ka paredzētos 

mērķus patiesībā var efektīvāk sasniegt ES līmenī.  


