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Temats: Zviedrijas Riksdāga 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 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 Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums

Zviedrijas Riksdāgs attiecībā uz subsidiaritātes principa ievērošanu ir pārbaudījis Komisijas 
priekšlikumu par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (COM(2012)0788), par kuru 
sniegts arī Sociālo lietu komitejas ziņojums 2012/13:SoUJ 7. 

Arī Komisijas pārskatītajā direktīvas priekšlikumā (15. pantā) ir saglabāts aizliegums Eiropas 
kopējā tirgus dalībvalstīs (izņemot Zviedriju) izplatīt un pārdot orālai lietošanai paredzēto 
tabaku (“snus”).

Tabakas izstrādājumu direktīvai (TID) vajadzētu attiekties uz tiem tabakas izstrādājumiem, 
kurus brīvi tirgo Eiropas kopējā tirgū. Ņemot to vērā, Riksdāgs uzskata, ka “snus” 
izplatīšanas un pārdošanas regulējumam vajadzētu būt valsts pārziņā un direktīvai uz šo 
tabakas izstrādājumu nevajadzētu attiekties.

Tāpēc Riksdāgs uzskata, ka attiecīgās daļas Komisijas priekšlikumā tā pašreizējā formā 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Riksdāgs uzskata, ka citi priekšlikuma aspekti šim principam atbilst.
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Sociālo lietu komitejas ziņojums 2012/13:SoUJ 7

Komisijas priekšlikuma par pārskatīto Tabakas izstrādājumu direktīvu atbilstība 
subsidiaritātes principam. 

Kopsavilkums

Šajā ziņojumā Sociālo lietu komiteja novērtē Komisijas priekšlikumu direktīvai par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto 
izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (COM(2012)0788). Priekšlikums 
iesniegts, lai pārskatītu pašlaik spēkā esošo Tabakas izstrādājumu direktīvu (2001/37/EK). 

Komitejas ieskatā Tabakas izstrādājumu direktīvai vajadzētu attiekties uz tiem tabakas 
izstrādājumiem, kurus brīvi tirgo Eiropas kopējā tirgū. Tomēr komiteja atzīmē, ka Komisijas 
priekšlikumā vēl arvien ir saglabāts aizliegums dalībvalstīs (izņemot Zviedriju) izplatīt un 
pārdot orālai lietošanai paredzēto tabaku (“snus”). Ņemot to vērā, komiteja uzskata, ka 
“snus” izplatīšanas un pārdošanas regulējumam vajadzētu būt valsts pārziņā un direktīvai uz 
šo tabakas izstrādājumu nevajadzētu attiekties.

Komiteja uzskata, ka attiecīgās daļas Komisijas priekšlikumā tā pašreizējā formā neatbilst 
subsidiaritātes principam. Tāpēc Komiteja ierosina, lai Riksdāgs nosūtītu pamatotu atzinumu 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem saskaņā ar Riksdāga reglamenta 
10. panta 6. punktu.

Komiteja uzskata, ka citas priekšlikuma daļas atbilst subsidiaritātes principam. Komiteja 
ierosina jautājumu iesniegt izskatīšanai tikai vienu reizi pirms galīgā lēmuma pieņemšanas. 

Komitejas priekšlikums Riksdāga lēmumam

Novērtējums attiecībā uz Komisijas priekšlikuma par pārskatīto Tabakas izstrādājumu 
direktīvu atbilstību subsidiaritātes principam 

Riksdāgs nolemj nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem 
pamatotu atzinumu, kas pievienots 2. pielikumā. Komiteja ierosina jautājumu iesniegt 
izskatīšanai tikai vienu reizi pirms galīgā lēmuma pieņemšanas. 

Stokholmā, 2013. gada 19. februārī. 

Sociālo lietu komitejas vārdā 

Anders W Jonsson

Lēmuma pieņemšanā piedalījās šādi deputāti: 
Anders W Jonsson (Centra partija (C)), Lena Hallengren (Sociāldemokrātiskā partija (S)), Saila Quicklund
(Moderātu partija (M)), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck
(M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (Liberālā partija (FP)), Catharina Bråkenhielm (S), 
Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (Zaļā partija (MP)), Anders Andersson (Kristīgie demokrāti (KD)), Per 
Ramhorn (Zviedrijas demokrāti (SD)), Eva Olofsson (Kreiso partija (V)), Metin Ataseven (M) un Solveig Zander 
(C).
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Izklāsts

Temats un sākotnējā procedūra

Riksdāgs ir pilnvarots sagatavot pamatotu atzinumu attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 
direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un 
saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (COM(2012)0788).

Plenārsēdē 2013. gada 7. janvārī Komisijas priekšlikuma izskatīšanu uzdeva Sociālo lietu 
komitejai. Termiņš pamatotā atzinuma nosūtīšanai ir 2013. gada 4. marts.

Pēc priekšlikuma COM(2012)0788 izskatīšanas valdība 2013. gada 24. janvārī nosūtīja 
Riksdāgam paskaidrojuma rakstu (2012/13:FPM51).

2013. gada 12. februārī valsts sekretāre Ragnwi Marcelind nosūtīja komitejai informāciju par 
valdības nostāju attiecībā uz Tabakas izstrādājumu direktīvu un par līdz šim paveikto. 

Priekšlikuma saturs

Konteksts

Pašlaik spēkā esošā ES Tabakas izstrādājumu direktīva (2001/37/EK) tika pieņemta 
2001. gadā ar mērķi samazināt tabakas lietošanu. 

2012. gada 19. decembrī Komisija iesniedza priekšlikumu pārskatīt šo direktīvu. 
Pārskatīšanas vispārējais mērķis ir uzlabot ES iekšējā tirgus darbību. Komisijas svarīgākais 
mērķis ir panākt labāku iedzīvotāju veselības aizsardzības līmeni. Priekšlikumā galvenā 
uzmanība pievērsta tam, lai mazāk jauniešu sāktu lietot tabakas izstrādājumus un tiktu 
nodrošināta patērētāju aizsardzība. Piemēram, paredzēts iedzīvotājiem sniegt precīzu 
informāciju par tabakas lietošanas ietekmi uz veselību.

Vairākās jomās (piemēram, pieļaujamie darvas līmeņi tabakas izstrādājumos) nekādi jauni 
noteikumi nav ierosināti. Tomēr daudzās citās jomās ierosinātas ļoti būtiskas izmaiņas 
salīdzinājumā ar spēkā esošajiem noteikumiem, piemēram, attiecībā uz atļautajam garšas 
piedevām tabakas izstrādājumos. Turklāt ir ierosināts, ka direktīva jāattiecina arī uz jomām, 
uz kurām pašlaik spēkā esošā direktīva neattiecas, piemēram, smēķēšanai paredzētiem augu 
izcelsmes izstrādājumiem.

Direktīvas 2001/37/EK pārskatīšanā uzmanība pievērsta piecām jomām: 1) bezdūmu tabakas 
izstrādājumi un izstrādājumu klāsta paplašināšana (proti, nikotīnu saturoši izstrādājumi un 
smēķēšanai paredzēti augu izcelsmes izstrādājumi), 2) iepakojums un marķējums, 
3) sastāvdaļas/piedevas, 4) pārrobežu tālpārdošana un 5) izsekojamība un drošības elementi.

Orālai lietošanai paredzētas tabakas pārdošana (15. pants)

Priekšlikuma 15. pantā noteikts, ka, neierobežojot Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
Pievienošanās akta 151. pantu, dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabaku, kas paredzēta orālai 
lietošanai. Saskaņā ar šo aktu, Zviedrija minēto aizliegumu var neievērot.
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Komisija norāda, ka pašreizējo aizliegumu, kas ieviests jau 1992. gadā un jau bija attaisnots 
no iekšējā tirgus viedokļa, atcelt nav pamatoti, jo trīs dalībvalstis jau bija noteikušas vai 
izsludinājušas orālai lietošanai paredzētās tabakas aizliegumu tās kaitīgās un atkarību 
izraisošās ietekmes dēļ. Tajā laikā dažu dalībvalstu tirgos sākās orālai lietošanai paredzētās 
tabakas izplatīšana, kas notika tā, lai piesaistītu jauniešus. Orālai lietošanai paredzētās tabakas 
kaitīgo ietekmi ir apstiprinājusi Komisijas Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskā komiteja (SCENIHR), kā arī citi pētījumi. Ņemot vērā, ka orālai lietošanai 
paredzētā tabaka tiek nepārtraukti attīstīta, Zviedrijas tirgū tiek piedāvāta īpaša orālai 
lietošanai paredzēta tabaka ar raksturīgu aromātu pievilcīgā iepakojumā, tādēļ pastāv risks, ka 
šo izstrādājumu (un arī citu tabakas izstrādājumu) patēriņu sāks jauni lietotāji, tostarp 
jaunieši.

Eiropas Savienības Tiesa 2004. gadā uzskatīja, ka spēkā esošais aizliegums ir samērīgs, un 
norādīja uz šādiem aspektiem — orālai lietošanai paredzētajai tabakai ir kaitīga ietekme; nav 
skaidrības par šāda veida tabakas kā cigarešu aizstājēju; nikotīna atkarību izraisošas un 
toksiskas īpašības; iespējamais risks jauniešiem, ko rada orālai lietošanai paredzētā tabaka; šis 
izstrādājums kā jaunieviesums. [Lietā C-434/02 Arnold André GmbH & Co. KG pret Landrat 
des Kreises Herford, Krājums 2004, I-11825. lpp.]. Komisija uzskata, ka šis pamatojums ir 
spēkā arī pašlaik.

Valdības sākotnējais atzinums

Paskaidrojuma rakstā (2012/13:FPM51) valdība atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir pildījusi 
solījumu un līdz 2012. gada beigām iesniegusi priekšlikumu tabakas izstrādājumu direktīvas 
pārskatīšanai. Valdība uzskata, ka direktīvas pārskatīšana varētu sekmēt patērētāju aizsardzību 
un radīt lielāku skaidrību par produktu attīstību, turklāt būtu arī panākams precīzāks 
regulējums, jo nozares atbildība ir noteikta skaidrāk un lielāka uzmanība pievērsta iestāžu 
uzraudzības funkcijām.

Valdība vēlas panākt vienotu un atbildīgu noteikumu sistēmu, kas aptvertu visus tabakas 
izstrādājumus. Vienoti un atbildīgi noteikumi attiecībā uz tabaku nozīmē, ka vajadzētu būtu 
iespējai stingrāk regulēt šo jomu, galveno uzmanību pievēršot iedzīvotāju veselības 
aizsardzības augsta līmeņa nodrošināšanai un labākai patērētāju aizsardzībai, kā arī to, ka nav 
nepieciešami atsevišķi noteikumi, lai aizliegtu kādu konkrētu tabakas izstrādājumu. Jo īpaši 
atzinīgi valdība vērtē to, ka priekšlikuma mērķis ir ierobežot tabakas lietošanu jauniešu vidū 
un nodrošināt, ka patērētājiem tiek sniegta precīza informācija par tabakas lietošanas ietekmi 
uz veselību. Valdība arī ar gandarījumu konstatē, ka Komisija tagad ierosina uz dažiem 
tabakas izstrādājumiem brīdinājumā par ietekmi uz veselību obligātā kārtā iekļaut arī attēlus. 
Kopumā valdība uzskata, ka daudzi priekšlikumi veicinās tabakas lietošanas radītā kaitējuma 
samazināšanu un uzlabos ES patērētāju aizsardzību.

Tomēr valdība uzskata, ka daļu priekšlikuma varētu precizēt, piemēram, noteikumus, kas 
reglamentē sastāvdaļas un piedevas.

Valdība pauž nožēlu, ka Komisija joprojām ierosina piemērot atsevišķus noteikumus dažiem 
tabakas izstrādājumiem, tostarp turpina noteikt aizliegumu Eiropas kopējā tirgus dalībvalstīs 
(izņemot Zviedriju) izplatīt un pārdot orālai lietošanai paredzēto tabaku (“snus”). Valdība 
dotu priekšroku, ja Komisijas priekšlikumā būtu iekļauta vienota un atbildīga noteikumu 
sistēma, kas aptvertu visus tabakas izstrādājumus. Vienoti noteikumi ļautu visus tabakas 
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izstrādājumus vērtēt pēc vienādiem kritērijiem, un valdība uzskata, ka šis būtu vēlams mērķis. 
Valdība norāda, ka Zviedrijai ir pastāvīgs (nevis pagaidu) atbrīvojums, kas paredzēts 
Pievienošanās līgumā (Pievienošanās aktā), un kas ļauj Zviedrijas iedzīvotājiem lietot „snus”.

No paskaidrojuma raksta izriet, ka valdība sīkāk analizēs Komisijas priekšlikumu, tostarp 
jaunos noteikumus par tabakas izstrādājumu piedevām, aizliegumu Eiropas kopējā tirgus 
dalībvalstīs (izņemot Zviedriju) izplatīt un pārdot “snus” un jaunos noteikumus par 
rakstiskiem un vizuāliem brīdinājumiem.

Komitejas novērtējums

Ievads

Subsidiaritātes princips ir noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar šo 
pantu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, Savienība rīkojas tikai tad, ja 
dalībvalstis nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības 
mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami ES līmenī.

Lisabonas līgumam pievienotajā Protokolā par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes 
principa piemērošanu paredzēts, ka Komisija, Eiropas Parlaments un Padome savus Eiropas 
leģislatīvo aktu priekšlikumus iesniedz valstu parlamentiem, lai tie varētu sniegt pamatotu 
atzinumu par attiecīgā projekta atbilstību subsidiaritātes principam. Saskaņā ar Riksdāga 
reglamenta 10. panta 6. punktu tam ir jānovērtē, vai likumdošanas akts nav pretrunā ar šo 
principu. 

Ja valsts parlaments uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst subsidiaritātes principam, tas var 
nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem pamatotu atzinumu. Šis 
atzinums ir jānosūta astoņu nedēļu laikā no dienas, kad priekšlikums tika publiskots visās 
oficiālajās ES valodās. Komiteja arī nosūta ziņojumu plenārsēdei, ja vismaz pieci komitejas 
locekļi to pieprasa.

Subsidiaritātes principa piemērošana šajā gadījumā 

Komisijas novērtējums

Komisija uzskata, ka dažas no jomām, kas iekļautas šajā priekšlikumā, jau ir saskaņotas, 
tomēr tās nepieciešams atjaunināt atbilstoši tirgus un zinātnes attīstībai un starptautiskajām 
norisēm. Savukārt citās svarīgās jomās dalībvalstis piemēro atšķirīgas juridiskas pieejas, kas 
radījušas šķēršļus iekšējā tirgus darbībai. Piemēram, attiecībā uz marķēšanu un sastāvdaļām 
dalībvalstīs situācija atšķiras, tādēļ nozare ir spiesta ražot dažādas izstrādājumu grupas 
dažādiem tirgiem. Tikai saskaņota pieeja ES līmenī šādās jomās var likvidēt šķēršļus 
pārrobežu tirdzniecībai un novērst sadrumstalotību, vienlaikus salīdzinoši augstā līmenī 
nodrošinot veselības aizsardzību. Visbeidzot, Komisija uzskata, ka dalībvalstij dažās jomās ir 
ārkārtīgi grūti rīkoties vienpusēji, jo šādu rīcību īstenot ir sarežģīti, kad citās dalībvalstīs ir 
atšķirīgi noteikumi. Tādējādi acīmredzamas priekšrocības būs juridiski saistošam, ES mēroga 
pasākumam. Šāds apgalvojums ir patiess arī attiecībā uz ES līmeņa izsekošanas un 
identificēšanas sistēmu, ja tabakas izstrādājumi regulāri šķērso robežas. Komisija uzskata, ka 
šis priekšlikums arī veicina lielāku konsekvenci gan starp dalībvalstīm, gan to iekšienē un 
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augstāku juridiskās noteiktības līmeni, piemēram, nikotīnu saturošu izstrādājumu jomā, kur 
pašreizējā juridiskā situācija ir sarežģīta un neskaidra, kas apdraud vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus. Komisija uzskata, ka dalībvalstis nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības 
mērķus, bet tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī.

Saskaņā ar proporcionalitātes principu Savienības rīcības saturs un veids ir samērīgs ar 
Līguma mērķu sasniegšanai nepieciešamo (LES 5. panta 4. punkts). Komisija uzskata, ka šis 
priekšlikums atbilst proporcionalitātes principam.

Valdības novērtējums

Valdība piekrīt Komisijas viedoklim un uzskata, ka priekšlikums atbilst gan subsidiaritātes, 
gan proporcionalitātes principam.

Komitejas atzinums

Komiteja atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir iesniegusi pārskatīto Tabakas izstrādājumu 
direktīvu. Daudzi priekšlikumi varētu veicināt tabakas lietošanas radītā kaitējuma 
samazināšanu un uzlabos ES patērētāju aizsardzību. Priekšlikumā galvenā uzmanība pievērsta 
tam, lai mazāk jauniešu sāktu lietot tabakas izstrādājumus, un tas vērtējams pozitīvi. 

Komitejas ieskatā Tabakas izstrādājumu direktīvai vajadzētu attiekties uz tiem tabakas 
izstrādājumiem, kurus brīvi tirgo Eiropas kopējā tirgū. Tomēr komiteja atzīmē, ka Komisijas 
priekšlikumā vēl arvien ir saglabāts aizliegums dalībvalstīs (izņemot Zviedriju) izplatīt un 
pārdot orālai lietošanai paredzēto tabaku (“snus”). Ņemot to vērā, komiteja uzskata, ka 
“snus” izplatīšanas un pārdošanas regulējumam vajadzētu būt valsts pārziņā un direktīvai uz 
šo tabakas izstrādājumu nevajadzētu attiekties.

Komiteja uzskata, ka attiecīgās daļas Komisijas priekšlikumā tā pašreizējā formā neatbilst 
subsidiaritātes principam. Tāpēc Komiteja ierosina, lai Riksdāgs nosūtītu argumentētu 
atzinumu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem saskaņā ar tā 
reglamenta 10. panta 6. punktu.

Komiteja uzskata, ka citas priekšlikuma daļas atbilst subsidiaritātes principam.

Komiteja ierosina jautājumu iesniegt izskatīšanai tikai vienu reizi pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas. 
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1. pielikums

Kopsavilkums par novērtētajiem dokumentiem

Komisijas priekšlikums par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (COM(2012)0788).

2. pielikums

Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums

Zviedrijas Riksdāgs attiecībā uz subsidiaritātes principa ievērošanu ir pārbaudījis Komisijas 
priekšlikumu par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (COM(2012)0788), par kuru 
sniegts arī Sociālās komitejas ziņojums 2012/13:SoUJ 17.

Arī Komisijas pārskatītajā direktīvas priekšlikumā (15. pantā) ir saglabāts aizliegums Eiropas 
kopējā tirgus dalībvalstīs (izņemot Zviedriju) izplatīt un pārdot orālai lietošanai paredzēto 
tabaku (“snus”).

Tabakas izstrādājumu direktīvai vajadzētu attiekties uz tiem tabakas izstrādājumiem, kurus 
brīvi tirgo Eiropas kopējā tirgū. Ņemot to vērā, Riksdāgs uzskata, ka “snus” izplatīšanas un 
pārdošanas regulējumam vajadzētu būt valsts pārziņā un tāpēc direktīvai uz šo tabakas 
izstrādājumu nevajadzētu attiekties.

Tāpēc Riksdāgs uzskata, ka attiecīgās daļas Komisijas priekšlikumā tā pašreizējā formā 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Attiecībā uz citiem priekšlikuma aspektiem Riksdāgs uzskata, ka tie nav pretrunā 
subsidiaritātes principam.


