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

Danijos parlamento nuomonė dėl Komisijos pasiūlymo peržiūrėti direktyvą dėl tabako 
gaminių (COM(2012) 788).

Gerb. pirmininke,

2012 m. gruodžio 19 d. Europos Komisija pristatė 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(2011) 788 final). Pasiūlyme raginama iš esmės peržiūrėti ES galiojančius šios srities 
teisės aktus, taip pat pasiūlyme pateikiamos naujos griežtesnės su tabako gaminiais susijusios 
taisyklės.

Pasiūlymas buvo išnagrinėtas Danijos parlamento Sveikatos reikalų ir prevencijos komitete 
per sausio 29 d. ir vasario 19 d bei vasario 26 d. posėdžius, o vasario 7 d. buvo atlikta jo 
techninė ekspertizė.

Atsižvelgdamas į minėtus faktus ir į tai, kad vyksta pirmasis diskusijų dėl pasiūlymo dėl 
direktyvos etapas, minėtas komitetas vasario 27 d. surašė šias dokumente toliau pateikiamas 
pastabas, kurioms savo 2013 m. kovo 1 d. posėdyje pritarė Europos reikalų komitetas.

Pagrįsta nuomonė

Komiteto dauguma, kurią sudaro Liberalų partijos (V), Danijos liaudies partijos (PPD), 
Jungtinio sąrašo (EL), Liberalų sąjungos (LA) ir Krikščionių demokratų partijos (K) atstovai, 
įsitikinusi, kad teisės aktai, kuriais reglamentuojama tabako gaminių vidaus rinka, yra sukurti 
atsižvelgiant ir į ateities perspektyvą Europos Sąjungos mastu laikantis subsidiarumo 
principo. Tačiau pasiūlymu sudaromos sąlygos labai dažnai naudotis deleguotaisiais aktais (iš 
viso 16 sričių), o tai reiškia, kad iš tiesų sudėtinga kruopščiai prižiūrėti, kad būtų laikomasi 
subsidiarumo principo, ir įvertinti, kaip taikoma minėta direktyva. Be to, aktyvus 
naudojamasis deleguotaisiais aktais rodo, kad nacionaliniai parlamentai susiduria su dideliais 
sunkumais, kai reikia vykdyti Sutartimi, pagal kurią jie turi prižiūrėti, kad būtų laikomasi 
subsidiarumo principo, nustatytus įpareigojimus. Todėl minėtos partijos ragina Komisiją 
sumažinti direktyvoje dėl tabako gaminių ir kituose teisės aktuose numatytą deleguotųjų aktų 
skaičių.

Komiteto mažuma, sudaryta iš Socialdemokratų partijos (S), Socialliberalų partijos (RV) ir 
Socialistinės liaudies partijos (SF) atstovų, mano, kad teisės aktai, kuriais būtų 
reglamentuojama tabako gaminių vidaus rinka, turi būti rengiami ES lygmeniu. Taigi šios 
partijos mano, kad pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą. Jų manymu, Danijos 
parlamentas neturėtų teikti pagrįstos nuomonės Komisijai.

Beje, Sveikatos reikalų ir prevencijos komitetas vasario 27 d. surašė šias toliau pateikiamas 
pastabas, kurioms savo 2013 m. kovo 1 d. posėdyje pritarė Europos reikalų komitetas.

Bendrosios pastabos

Komiteto dauguma, kurią sudaro Liberalų partijos, Socialdemokratų partijos, Danijos liaudies 
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partijos, Socialliberalų partijos, Socialistinės liaudies partijos, Liberalų sąjungos ir 
Krikščionių demokratų partijos atstovai, mano, kad reikia peržiūrėti šiuo metu galiojančią 
direktyvą dėl tabako gaminių siekiant suderinti, pirma, vidaus rinkos aspektus, antra, 
visuomenės sveikatos aspektus, susijusius su tabako gaminių reglamentavimu. Šiuo požiūriu 
minėtos partijos sutaria, kad reglamentuoti tabako gaminių pardavimą, gamybą ir pateikimą 
reikia atsižvelgiant į būtinybę siekti, kad rastųsi kuo mažiau naujų tabako gaminių vartotojų, 
ypač tarp vaikų ir jaunimo, ir suteikti visiems piliečiams galimybę, turint pakankamai 
informacijos, apsispręsti dėl šių gaminių.

Antra vertus, komiteto mažuma, kurią sudaro Socialdemokratų partijos, Socialliberalų partijos 
ir Socialistinės liaudies partijos atstovai, mano, kad Komisijos pasiūlymas iš esmės yra 
tinkamas bei konstruktyvus ir kad jis padės gerinti vidaus rinkos veikimą, taip pat užtikrinti 
aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį.

Komiteto mažuma, kurią sudaro Jungtinio sąrašo atstovai, mano, kad Komisijos pasiūlymas iš 
esmės yra tinkamas, nes jis padės gerinti visuomenės sveikatą ir užtikrinti didesnį skaidrumą 
vartotojams. Jungtinis sąrašas sutinka su komiteto daugumos nuomone, kad reglamentuoti 
tabako gaminių pardavimą, gamybą ir pateikimą reikia atsižvelgiant į būtinybę siekti, kad 
rastųsi kuo mažiau naujų tabako gaminių vartotojų, ypač tarp vaikų ir jaunimo, ir suteikti 
visiems piliečiams galimybę, turint pakankamai informacijos, apsispręsti dėl šių gaminių.

Deleguotieji aktai

Komitetas teigia, kad Komisijos pasiūlymu suteikiamos visos galimybės priimti 
deleguotuosius aktus. Komitetas atkreipia dėmesį, kad šia galimybe galima pasinaudoti 16 
sričių.

Komiteto dauguma, kurią sudaro Liberalų partijos, Danijos liaudies partijos, Jungtinio sąrašo, 
Liberalų sąjungos ir Krikščionių demokratų partijos atstovai, mano, jog tai, kad aktyviai 
naudojamasi deleguotaisiais aktais, reiškia, kad nacionaliniai parlamentai susiduria su 
dideliais sunkumais, kai reikia laikytis Sutartimi, pagal kurią jie turi prižiūrėti, kad būtų 
laikomasi subsidiarumo principo, nustatytų įpareigojimų. Taigi šios partijos nepalankiai 
vertina tai, kad sudarytos galimybės aktyviai priimti deleguotuosius aktus, todėl jos ragina 
Komisiją sumažinti deleguotųjų aktų skaičių, numatytą pasiūlyme dėl direktyvos dėl tabako 
gaminių, taip pat kituose teisės aktuose.

Komiteto mažuma (Socialdemokratų partija, Socialliberalų partija ir Socialistinė liaudies 
partija) mano, jog tai, kad plačiai naudojamasi deleguotaisiais aktais, reiškia, kad iš tiesų 
sudėtinga atlikti išsamų direktyvos poveikio vertinimą. Todėl šios partijos prašo išsamiai 
įvertinti, kokia yra konkrečių deleguotųjų aktų galia, siekiant pakankamai apriboti Komisijai 
suteiktas galimybes imtis veiksmų po direktyvos nuostatų priėmimo.

Uostomojo tabako draudimas

Komiteto dauguma, kurią sudaro Liberalų partijos, Danijos liaudies partijos, Jungtinio sąrašo, 
Liberalų sąjungos ir Krikščionių demokratų partijos atstovai, pažymi, kad šiuo metu 
galiojančioje direktyvoje dėl tabako gaminių, priimtoje 2001 m., nėra draudimo Danijoje 
prekiauti uostomuoju tabaku. Šios partijos mano, kad pagal galiojančią direktyvą prekyba 
uostomuoju tabaku yra teisėta, ir pabrėžia, kad tai yra tradicinis gaminys. Atsižvelgiant į šias 
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aplinkybes, siūlomas pakeitimas prieštarauja teiginiams, kuriais Danija šiuo metu aiškina 
direktyvą dėl tabako gaminių.

Minėta dauguma nepritaria draudimui prekiauti uostomuoju tabaku nepaisant, kokia jo 
pakuotė. Ši dauguma taip pat pažymi, kad uostomasis tabakas yra mažiau kenksmingas negu 
įprastos cigaretės ir aplinkiniams jis nekelia pasyvaus rūkymo padarinių.

Beje, ši dauguma pateikia nuorodą į Švedijos parlamento nuomonę, pateiktą Komisijai šiuo 
klausimu.

Ne tabako gaminių reglamentavimas

Komiteto dauguma, sudaryta iš Liberalų partijos, Danijos liaudies partijos, Jungtinio sąrašo, 
Liberalų sąjungos ir Krikščionių demokratų partijos atstovų, mano, jog direktyva taikoma tik 
gaminiams, kurių sudėtyje yra tabako, o tai reiškia, kad gaminiai, kuriuose yra nikotino, pagal 
direktyvą dėl tabako gaminių nereglamentuojami.

Sudedamųjų dalių bei išrūkų ir jų kiekio nustatymas ir pranešimas apie tai

Komitetas palankiai vertina tai, kad ES įgyvendinama bendra pranešimo sistema, kuria 
naudodamiesi tabako pramonės atstovai gali tiesiogiai Komisijai pranešti, kokie priedai buvo 
naudojami ir kt.

Komiteto mažuma, kurią sudaro Liberalų partijos, Danijos liaudies partijos, Liberalų sąjungos 
ir Krikščionių demokratų partijos atstovai, nerimauja dėl to, kad valstybės narės turi 
Komisijai nurodyti tik kitų nei dervos, nikotinas ir anglies monoksidas išrūkose esančių 
medžiagų kiekio matavimo metodus, taip pat metodus, kuriuos jos taiko ne cigarečių, o kitų 
tabako gaminių išrūkų kiekiui nustatyti. Šios partijos nerimauja dėl to, kad įvairūs 
reikalavimai, pavyzdžiui, susiję su 27 valstybėse narėse taikomu teršalų kiekio matavimo 
metodu, nėra suderinti, o tai nėra naudinga vidaus rinkai.

Galiausiai minėta komiteto mažuma mano, kad sudedamųjų dalių nustatymo ir išrūkų 
matavimo bei pranešimo apie juos metodai turi būti suderinti ir juos turi nustatyti Komisija, o 
ne įvairios valstybės narės.

Nuostatos dėl priedų

Komiteto dauguma, kurią sudaro Socialdemokratų partijos, Socialliberalų partijos, 
Socialistinės liaudies partijos ir Jungtinio sąrašo atstovai, mano, kad yra logiška drausti 
naudoti tam tikrus priedus, kurie sudaro įspūdį, kad tabako gaminiai yra sveiki, taip pat 
priedus, kurie suteikia ypatingą aromatą, skatinantį pradėti rūkyti ar masinantį vaikus.

Komiteto mažuma, kurią sudaro Liberalų partijos, Danijos liaudies partijos, Liberalų sąjungos 
ir Krikščionių demokratų partijos atstovai, palankiai vertina griežtesnių bendrų taisyklių 
įgyvendinimą ES lygmeniu, kurios reglamentuotų priedų naudojimą cigaretėse, įskaitant 
tabako gaminių formos saldainių gamybos draudimą, nes tokiais saldainiais pritraukiama 
naujų rūkalių, dažnai jaunimo. Taigi minėtos partijos pritaria, kad reikia uždrausti cigaretes, 
kurių sudėtyje yra didelis kiekis vaisių skonio ar kitokių saldiklių. Tačiau šios partijos negali 
pritarti tam, jeigu, taikant siūlomą draudimą naudoti būdingą kvapą, bus tiesiog uždrausta 
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prekiauti įprastomis, pavyzdžiui, mėtinėmis cigaretėmis.

Ši komiteto mažuma taip pat nerimauja dėl pasiūlymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalių formuluotės ir 
mano, jog šios nuostatos turi būti patikslintos siekiant išvengti, kad skirtingas jų aiškinimas 
skirtingose valstybėse narėse nesudarytų kliūčių veikti vidaus rinkai.

Ši komiteto mažuma pritaria, kad cigarams, cigarilėms ir pypkių tabakui nebūtų taikomas 
draudimas, skirtas tabako gaminiams, kurių sudėtyje yra būdingo kvapo, ir draudimas, susijęs 
su aromatinių medžiagų naudojimu filtruose, popieriuje ir kt. Šios partijos mano, kad 
Komisija ir šioje srityje neturėtų priimti deleguotųjų aktų, kuriais būtų panaikinama išimtis.

Ženklinimas ir pakuotės

Komitetas mano, kad vaizdiniai įspėjimai yra veiksminga informacinė priemonė vartotojams, 
ir pritaria, kad Europos Sąjungoje būtų privaloma ant pakuočių spausdinti vaizdinį ir žodinį 
įspėjimą.

Komiteto mažuma, kurią sudaro Liberalų partijos, Danijos liaudies partijos, Liberalų sąjungos 
ir Krikščionių demokratų partijos atstovai, mano, kad dabartinis reikalavimas naudoti užrašą, 
kuris užimtų 30 proc. pakuotės ploto priekyje ir 40 proc. – iš kitos pusės, jau yra matoma ir 
vartotojų dėmesį patraukianti priemonė, todėl tikėtina nauda, kurios sulauktume griežtindami 
šį ženklinimą, būtų nedidelė. Minėta komiteto mažuma nesutinka su pasiūlymu įvesti 
privalomą įpareigojimą naudoti neutralias pakuotes. Savo nuomonę ji grindžia atkreipdama 
dėmesį, kad gali atsirasti teisinių apribojimų, susijusių su prekės ženklų reglamentavimu ir 
intelektinės nuosavybės teisėmis.

Ši komiteto mažuma nepritaria reikalavimui, kad, pavyzdžiui, cigarečių pakuotėse būtų bent 
20 cigarečių, o cigaretėms sukti skirtas tabakas būtų parduodamas bent 40 g pakuotėmis, nes 
tada reikėtų uždrausti jį pardavinėti dėžutėmis. Partijos pažymi, jog tai, kad egzistuoja plonos 
cigaretės ar pakuotės su užveriamuoju dangteliu, nėra vidaus rinkos problema.

Beje, jos mano, kad įspėjamieji tekstai, rašomi ne ant cigarečių gaminių, turėtų ir toliau būti 
nenuplėšiamai klijuojami ant pakuotės.

Nuotolinė prekyba ir atsekamumas

Komiteto dauguma, sudaryta iš Socialdemokratų partijos, Socialliberalų partijos, Socialistinės 
liaudies partijos ir Jungtinio sąrašo atstovų, pritaria griežtai nuotolinės prekybos tabako 
gaminiais kontrolei, taip pat pasiūlymui dėl atsekamumo nuostatų, atsekamumo bei saugumo 
elementų.

Pagarbiai

Eva Kjer Hansen
Europos reikalų komiteto pirmininkė


