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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Teisės reikalų komitetas

26.2.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS
(25/2013)

Tema: Švedijos 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 Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Švedijos parlamento pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Švedijos parlamento pagrįsta nuomonė

Švedijos parlamentas, atsižvelgdamas į subsidiarumo principą, išnagrinėjo Komisijos 
pasiūlymą dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako 
ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo (COM(2012) 0788 final), 
dėl kurio Socialinių reikalų komitetas parengė pranešimą Nr. 2012/13:SoUJ 7.

Į Komisijos persvarstytą pasiūlymą dėl direktyvos vis dar įtrauktas draudimas platinti ir 
pardavinėti oraliniam vartojimui skirtą tabaką (oralinį tabaką) Europos Sąjungos valstybių 
narių, išskyrus Švediją, bendrojoje rinkoje (15 straipsnis).

Tabako gaminių direktyva (TGD) turėtų būti taikoma tiems tabako gaminiams, kuriais laisvai 
prekiaujama Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje. Šiomis aplinkybėmis Švedijos parlamentas 
mano, kad oralinis tabakas turėtų būti reglamentuojamas nacionaliniu lygmeniu ir kad 
oraliniam tabakui neturėtų būti taikomos šios direktyvos nuostatos.

Todėl Švedijos parlamentas mano, kad atitinkamos dabartinio Komisijos pasiūlymo dalys 
neatitinka subsidiarumo principo.

Dėl likusios šio pasiūlymo dalies Švedijos parlamentas mano, kad jos skirsniai neprieštarauja 
subsidiarumo principui.
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Socialinių reikalų komiteto pranešimas Nr. 2012/13:Soll17

Komisijos pasiūlymo dėl persvarstytos Tabako gaminių direktyvos vertinimas atitikties 
subsidiarumo principui požiūriu

Santrauka

Šiame pranešime Socialinių reikalų komitetas vertina Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių 
gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo (COM(2012) 0788 final). Šiuo
pasiūlymu persvarstoma šiuo metu galiojanti ES Tabako gaminių direktyva (2001/37/EB).

Komiteto nuomone, Tabako gaminių direktyva turėtų būti taikoma tiems tabako gaminiams, 
kuriais laisvai prekiaujama Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje. Tačiau komitetas atkreipia 
dėmesį į tai, kad į Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos vis dar įtrauktas draudimas platinti ir 
pardavinėti oraliniam vartojimui skirtą tabaką visose valstybėse narėse, išskyrus Švediją. 
Šiomis aplinkybėmis komitetas mano, kad šio tabako reglamentavimas turėtų būti laikomas 
nacionalinės kompetencijos klausimu ir kad jam neturėtų būti taikomos šios direktyvos 
nuostatos.

Komitetas mano, kad atitinkamos dabartinio Komisijos pasiūlymo dalys neatitinka 
subsidiarumo principo. Todėl komitetas siūlo Švedijos parlamentui pagal jo Darbo tvarkos 
taisyklių 10 straipsnio 6 dalį pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
pirmininkams pagrįstą nuomonę.

Komitetas mano, kad kiti Komisijos pasiūlymo skirsniai neprieštarauja subsidiarumo 
principui. Komitetas siūlo prieš priimant galutinį sprendimą šio klausimo svarstymą atidėti tik 
vieną kartą.

Komiteto pasiūlymas dėl Švedijos parlamento sprendimo

Komisijos pasiūlymo dėl persvarstytos Tabako gaminių direktyvos vertinimas atitikties 
subsidiarumo principui požiūriu

Švedijos parlamentas priima sprendimą pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
pirmininkams pagrįstą nuomonę, kuri pateikta 2 priede. Komitetas siūlo prieš priimant 
galutinį sprendimą šio klausimo svarstymą atidėti tik vieną kartą.

2013 m. vasario 19 d., Stokholmas

Socialinių reikalų komiteto vardu

Anders W. Jonsson

Priimant sprendimą dalyvavo šie nariai:
Anders W Jonsson (Centro partija (C)), Lena Hallengren (Socialdemokratų partija (S)), Saila Quicklund 
(Nuosaikiųjų partija (M)), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arieklo (S), Isabella Jernbeck 
(M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (Liaudies partija (FP)), Catharina Bråkenhielm (S), 
Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (Žaliųjų partija (MP)), Anders Andersson (Krikščionių demokratų partija 
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(KD)), Per Ramhorn (Švedijos demokratų partija (SD)), Eva Olofsson (Kairiųjų partija (V)), Metin Ataseven 
(M) ir Solveig Zander (C).

Paaiškinimas

Dalykas ir preliminari procedūra

Švedijos parlamentas buvo įgaliotas pareikšti pagrįstą nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl 
direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako 
ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo (COM(2012) 0788 final).

2013 m. sausio 7 d. plenariniame posėdyje Komisijos pasiūlymas buvo perduotas Socialinių 
reikalų komitetui. Pagrįstos nuomonės pateikimo terminas – 2013 m. kovo 4 d.

2013 m. sausio 24 d. vyriausybė pateikė Švedijos parlamentui Komisijos pasiūlymo 
COM(2012) 0788 aiškinamąjį memorandumą Nr. 2012/13:FPM51.

2013 m. vasario 12 d. valstybės sekretorė Ragnwi Marcelind išsiuntė komitetui informaciją 
apie vyriausybės nuomonę dėl Tabako gaminių direktyvos ir apie jos tolesnius darbus.

Pasiūlymo turinys

Bendrosios aplinkybės

Šiuo metu galiojanti ES Tabako gaminių direktyva (2001/37/EB) patvirtinta 2001 m., siekiant 
mažinti tabako gaminių vartojimą.

2012 m. gruodžio 19 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl persvarstytos Tabako gaminių 
direktyvos. Bendras šio persvarstymo tikslas – pagerinti ES vidaus rinkos veikimą. Komisija 
rėmėsi siekiu užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį. Šiame pasiūlyme daugiausia 
dėmesio skiriama tikslui užtikrinti, kad mažiau jaunimo pradėtų vartoti tabako gaminius, taip 
pat stiprinti vartotojų apsaugą. Pavyzdžiui, žmonėms turėtų būti teikiama teisinga informacija 
apie tabako gaminių vartojimo pasekmes sveikatai.

Kai kuriose srityse, pvz., dėl leidžiamo dervų kiekio tabako gaminiuose, nepasiūlyta jokių 
naujų taisyklių. Tačiau daugelyje kitų sričių, pvz., dėl leidžiamų skonio priedų tabako 
gaminiuose, siūloma iš esmės keisti galiojančias nuostatas. Be to, šią direktyvą siūloma taikyti 
ir į šiuo metu galiojančią direktyvą neįtrauktoms sritims, pvz., žoliniams rūkomiesiems 
gaminiams.

Persvarstant Direktyvą 2001/37/EB daugiausia dėmesio skiriama penkioms sritims: 
1) bedūmiams tabako gaminiams ir produktų, kuriems taikoma ši direktyva, sąrašo išplėtimui 
(t. y. gaminiams, kuriuose yra nikotino, ir žoliniams rūkomiesiems gaminiams), 2) pakuotėms 
ir ženklinimui, 3) sudedamosioms dalims ir priedams, 4) tarpvalstybinei nuotolinei prekybai ir 
5) atsekamumui ir saugumo ženklinimui.

Oraliniam vartojimui skirto tabako pardavimas (15 straipsnis)
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Šio pasiūlymo 15 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės, nepažeisdamos Austrijos, 
Suomijos ir Švedijos stojimo akto 151 straipsnio nuostatų, draudžia pateikti rinkai oraliniam
vartojimui skirtą tabaką. Pagal šį Stojimo aktą Švedijai taikoma nuo šio draudimo nukrypti 
leidžianti nuostata.

Komisija teigia, kad nėra pagrindo panaikinti dabar taikomą draudimą, kuris buvo nustatytas 
dar 1992 m. ir laikomas pagrįstu vidaus rinkos veikimo sumetimais, nes trys valstybės narės 
dėl žalingo ir priklausomybę sukeliančio gaminio poveikio jau uždraudė oralinį tabaką arba 
pranešė apie jo draudimą. Tuo pat metu oralinį tabaką taip pat pradėta platinti kai kurių 
valstybių narių rinkose taikant tokius metodus, kad būtų patrauktas jaunimas. Žalingą oralinio 
tabako poveikį patvirtino Komisijos Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai 
mokslinis komitetas (SCENIHR), taip pat kiti atlikti tyrimai. Atsižvelgdama į tai, kad oralinis 
tabakas nuolat gerinamas, visų pirma Švedijos rinkoje į jį dedama daug kvapiųjų medžiagų ir 
jis pateikiamas patraukliose pakuotėse, Komisija mano, jog kyla pavojus, kad atsiras naujų 
oralinio tabako, taip pat kitų tabako gaminių, vartotojų, įskaitant jaunimą.

2004 m. Teisingumo Teismas dėl žalingo poveikio, netikrumo, susijusio su oraliniu tabaku 
kaip cigarečių pakaitalu, nikotino priklausomybę sukeliančių ir toksinių savybių, oralinio 
tabako keliamo pavojaus jaunimui ir gaminio naujumo dabartinį draudimą pripažino 
proporcinga priemone. (Byla C-434/42, Arnold André GmbH & Co. KG prieš Landrat des 
Kreises Herford, Rink. 2004, p. I-11825.) Komisija laikosi nuomonės, kad šis pagrindimas vis 
dar aktualus.

Preliminari vyriausybės nuomonė

Savo aiškinamajame memorandume Nr. 2012/13:FPM51 vyriausybė palankiai vertina tai, kad 
Komisija, kaip buvo žadėta, iki 2012 m. pabaigos pateikė pasiūlymą dėl persvarstytos Tabako 
gaminių direktyvos. Vyriausybė mano, kad persvarsčius šią direktyvą galima sustiprinti
vartotojų apsaugą ir užtikrinti didesnį aiškumą, susijusį su produkto kūrimu; persvarsčius šią 
direktyvą taip pat turėtų būti nustatytos aiškesnės taisyklės, nes bus tiksliau nurodytos 
pramonės atsakomybės ribos ir daugiau dėmesio skiriama institucijų priežiūros funkcijoms.

Vyriausybė pageidautų įdiegti vienodą ir patikimą visiems tabako gaminiams taikomų 
taisyklių sistemą. Viena vertus, vienodų ir patikimų tabako gaminių reglamentavimo taisyklių 
taikymas suteikia galimybę griežčiau reguliuoti tabako gaminius, daugiausia dėmesio skiriant 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugai ir geresnei vartotojų apsaugai, kita vertus, norint 
uždrausti bet kokį konkretų tabako gaminį nereikia atskirų taisyklių. Visų pirma vyriausybė 
palankiai vertina tai, kad šiuo pasiūlymu siekiama pažaboti tabako gaminių vartojimą tarp 
jaunimo ir užtikrinti, kad vartotojams būtų teikiama teisinga informacija apie pavojus 
sveikatai, kuriuos gali sukelti tabako gaminių vartojimas. Vyriausybė taip pat palankiai 
vertina tai, kad šiuo metu Komisija siūlo kai kuriuos tabako gaminius ženklinti privalomais 
vaizdiniais įspėjimais apie sveikatai gresiantį pavojų. Apskritai vyriausybė laikosi nuomonės, 
kad daugelis šių pasiūlymų padės mažinti tabako daromą žalą ir stiprinti ES piliečiams 
užtikrinamą vartotojų apsaugą.

Vis dėlto vyriausybė mano, kad tam tikros šio pasiūlymo dalys, pvz., taisyklės, kuriomis 
reglamentuojamos sudedamosios dalys ir priedai, galėtų būti aiškesnės.
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Vyriausybė apgailestauja, kad Komisija vis dar siūlo tam tikriems tabako gaminiams taikyti 
atskiras taisykles, įskaitant tolesnį draudimą Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus 
Švediją, bendrojoje rinkoje platinti ir pardavinėti oraliniam vartojimui skirtą tabaką. 
Vyriausybė norėtų, kad Komisijos pasiūlyme būtų parengta vienoda ir atsakinga visiems 
tabako gaminiams taikomų taisyklių sistema. Taikant vienodas taisykles visus tabako 
gaminius būtų galima vertinti remiantis vienodais kriterijais, ir vyriausybė mano, kad tai yra 
siektinas tikslas. Ji pažymi, kad Švedijai taikoma ne laikina, o nuolatinė nuo Stojimo sutarties 
(Stojimo akto) nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią Švedijoje leidžiama naudoti oralinį 
tabaką.

Aiškinamajame memorandume aiškiai nurodyta, kad vyriausybė išsamiai išnagrinės 
Komisijos pasiūlymą, įskaitant naująsias taisykles dėl tabako gaminių priedų, draudimą 
platinti ir pardavinėti oralinį tabaką Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Švediją, 
bendrojoje rinkoje ir naująsias taisykles dėl rašytinių ir vaizdinių įspėjimų.

Komiteto vertinimas

Įvadas

Subsidiarumo principas nustatytas Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Pagal šį straipsnį 
tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik 
tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti, o 
Sąjungos lygmeniu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų geriau.

Pagal prie Lisabonos sutarties pridėtą Protokolą dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba perduoda teisėkūros procedūra priimamų 
aktų projektus nacionaliniams parlamentams, kad jie galėtų pareikšti nuomonę dėl pasiūlymo 
atitikties subsidiarumo principui. Pagal savo Darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnio 6 dalį 
Švedijos parlamentas turi įvertinti, ar šis teisėkūros procedūra priimamas aktas neprieštarauja 
minėtam principui.

Jei nacionalinis parlamentas mano, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas 
neatitinka minėto principo, jis gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
pirmininkams pagrįstą nuomonę. Ši nuomonė turi būti pateikta per aštuonias savaites nuo 
pasiūlymo pateikimo visomis oficialiomis ES kalbomis. Jei ne mažiau kaip penki komiteto 
nariai to reikalauja, komitetas taip pat turi pateikti pranešimą per plenarinį posėdį.

Subsidiarumo principo taikymas šiuo klausimu

Komisijos vertinimas

Komisija laikosi nuomonės, kad kai kurios į šį pasiūlymą įtrauktos sritys jau yra suderintos, 
bet turi būti atnaujintos atsižvelgiant į rinkos, mokslo ir tarptautinius pokyčius. Kitos 
susijusios sritys valstybėse narėse teisiškai reglamentuojamos skirtingai, todėl atsirado vidaus 
rinkos veikimo kliūčių. Pavyzdžiui, dėl nevienodo ženklinimo ir sudedamųjų dalių 
reglamentavimo valstybėse narėse pramonė skirtingoms rinkoms turėjo gaminti skirtingus 
produktus. Tik taikant ES lygmeniu suderintą metodą tokiose srityse galima pašalinti 
tarpvalstybinės prekybos kliūtis, išvengti susiskaidymo ir kartu užtikrinti palyginamą aukšto 
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lygio sveikatos apsaugą. Galiausiai Komisija mano, kad kai kuriose srityse valstybei narei 
labai sudėtinga veikti vienašališkai, nes kyla sunkumų užtikrinant tokių veiksmų vykdymą, 
kai kitos valstybės narės taiko skirtingas taisykles. Todėl teisiškai privaloma visoje ES 
taikytina priemonė duoda aiškios naudos. Tas pats pasakytina ir apie ES stebėjimo ir sekimo 
sistemą, kai tabako gaminiai nuolat juda per valstybių sienas. Komisijos nuomone, šis 
pasiūlymas taip pat padeda užtikrinti didesnį nuoseklumą tiek valstybėse narėse, tiek tarp jų, 
taip pat didesnį teisinį tikrumą, pvz., gaminių, kuriuose yra nikotino, srityje, kur dabartinė 
teisinė padėtis yra sudėtinga ir neaiški, todėl nesudaromos vienodos sąlygos. Komisija teigia, 
kad valstybės narės negali deramai pasiekti numatomo veiksmo tikslų ir kad juos būtų galima 
geriausiai pasiekti Sąjungos lygmeniu.

Pagal proporcingumo principą Sąjungos veiksmų turinys ir forma neviršija to, kas būtina 
siekiant Sutarties tikslų (Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalis). Komisija mano, kad 
šis pasiūlymas atitinka proporcingumo principą.

Vyriausybės vertinimas

Vyriausybė pritaria Komisijos nuomonei ir mano, kad šis pasiūlymas atitinka ir subsidiarumo, 
ir proporcingumo principus.

Komiteto nuomonė

Komitetas palankiai vertina tai, kad Komisija pateikė pasiūlymą dėl persvarstytos Tabako 
gaminių direktyvos. Daugelis pasiūlymų gali padėti mažinti tabako daromą žalą ir stiprinti ES 
piliečiams užtikrinamą vartotojų apsaugą. Palankiai vertintina tai, kad šiame pasiūlyme 
daugiausia dėmesio skiriama siekiui užtikrinti, kad mažiau jaunimo pradėtų vartoti tabako 
gaminius.

Komiteto nuomone, Tabako gaminių direktyva turėtų būti taikoma tiems tabako gaminiams, 
kuriais laisvai prekiaujama Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje. Tačiau atkreipia dėmesį į 
tai, kad į Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos vis dar įtrauktas draudimas platinti ir 
pardavinėti oraliniam vartojimui skirtą tabaką visose valstybėse narėse, išskyrus Švediją. 
Šiomis aplinkybėmis komitetas mano, kad oralinio tabako reglamentavimas turėtų būti 
laikomas nacionalinės kompetencijos klausimu ir todėl jam neturėtų būti taikomos šios 
direktyvos nuostatos.

Komitetas mano, kad atitinkamos dabartinio Komisijos pasiūlymo dalys neatitinka 
subsidiarumo principo. Todėl siūlo Švedijos parlamentui pagal jo Darbo tvarkos taisyklių 
10 straipsnio 6 dalį pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę.

Komitetas mano, kad kiti Komisijos pasiūlymo skirsniai neprieštarauja subsidiarumo 
principui.

Komitetas siūlo prieš priimant galutinį sprendimą šio klausimo svarstymą atidėti tik vieną 
kartą.
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1 priedas

Įvertintų dokumentų santrauka

Komisijos pasiūlymas dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, 
reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo 
(COM(2012) 0788 final).

2 priedas

Švedijos parlamento pagrįsta nuomonė

Švedijos parlamentas, atsižvelgdamas į subsidiarumo principą, išnagrinėjo Komisijos 
pasiūlymą dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako 
ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo (COM(2012) 0788 final), 
dėl kurio Socialinių reikalų komitetas parengė pranešimą Nr. 2012/13:SoU17.

Į Komisijos persvarstytą pasiūlymą dėl direktyvos vis dar įtrauktas draudimas platinti ir 
pardavinėti oraliniam vartojimui skirtą tabaką visų Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus 
Švediją, bendrojoje rinkoje (15 straipsnis).

Tabako gaminių direktyva turėtų būti taikoma tiems tabako gaminiams, kuriais laisvai 
prekiaujama Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje. Šiomis aplinkybėmis Švedijos parlamentas
mano, kad oralinis tabakas turėtų būti reglamentuojamas nacionaliniu lygmeniu ir todėl jam
neturėtų būti taikomos šios direktyvos nuostatos.

Todėl Švedijos parlamentas mano, kad atitinkamos dabartinio Komisijos pasiūlymo dalys 
neatitinka subsidiarumo principo.

Kitos pasiūlymo dalys, Švedijos parlamento nuomone, neprieštarauja subsidiarumo principui.


