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Temats: Dānijas Folketinga 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 dalībvalsts parlaments astoņu nedēļu laikā 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 Dānijas Folketinga pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Folketinga atzinums par Komisijas priekšlikumu pārskatīt tabakas izstrādājumu direktīvu 
(COM(2012)0788)

Godātais Šulca kungs!

Eiropas Komisija 2012. gada 19. decembrī nāca klajā ar 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). 
Priekšlikumā ir plānota šajā jomā spēkā esošo ES tiesību aktu visaptveroša pārskatīšana un 
ietverti jauni un stingrāki noteikumi attiecībā uz tabakas izstrādājumiem.

Priekšlikums tika apspriests Folketinga Veselības un profilakses komitejā, kura to izskatīja 
29. janvāra, 19. februāra un 26. februāra sanāksmē, kā arī 7. februāra sanāksmē, kas bija 
veltīta tehniskiem jautājumiem.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju un to, ka sarunas par priekšlikumu direktīvai ir tikko sākušās, 
Veselības un profilakses komiteja 27. februārī nāca klajā ar turpmākminētām piezīmēm, 
kurām savā 2013. gada 1. marta sanāksmē pievienojās arī Eiropas lietu komiteja.

Pamatots atzinums

Komitejas locekļu vairākums, ko veido V, DF, EL, LA un K politisko partiju pārstāvji, 
kopumā piekrīt tam, ka tabakas izstrādājumu iekšējā tirgus tiesiskais regulējums turpmāk tiek 
noteikts ES līmenī, ievērojot subsidiaritātes principu.  Tomēr priekšlikumā paredzētais 
deleģēto aktu izmantošanas gadījumu ievērojamais skaits (16) nozīmē, ka praksē ir grūti veikt 
rūpīgu pārbaudi attiecībā uz subsidiaritātes principa ievērošanu un izvērtēt šīs direktīvas 
piemērošanas jomu. Turklāt plašā deleģēto aktu izmantošana ārkārtīgi apgrūtina dalībvalstu 
parlamentu iespēju pildīt to pienākumus atbilstīgi Līgumam, kurā noteikts, ka dalībvalstu 
parlamenti uzrauga subsidiaritātes principa ievērošanu. Tādēļ partijas mudina Komisiju gan 
tabakas izstrādājumu direktīvā, gan kopumā samazināt izmantoto deleģēto aktu skaitu.

Komitejas locekļu mazākums, ko veido S, RV un SF politisko partiju pārstāvji, uzskata, ka 
tabakas izstrādājumu iekšējā tirgus tiesiskais regulējums ir jānosaka ES līmenī. Tādēļ šīs 
partijas uzskata, ka priekšlikums atbilst subsidiaritātes principam. Šā iemesla dēļ šīs partijas 
neuzskata, ka Folketingam būtu jāiesniedz Komisijai pamatots atzinums.

Neraugoties uz to, Veselības un profilakses komiteja 2013. gada 27. februārī nāca klajā ar 
turpmāk izklāstītām piezīmēm par priekšlikuma saturu, kurām savā 2013. gada 1. marta 
sanāksmē pievienojās arī Eiropas lietu komiteja.

Vispārīgas piezīmes

Komitejas vairākums, ko veido V, S, DF, RV SF, LA un K politisko partiju pārstāvji, uzskata, 
ka, pārskatot tabakas izstrādājumu direktīvu, jācenšas rast zelta vidusceļu starp iekšējo tirgu 
no vienas puses un ar tabakas izstrādājumu regulējumu saistītajiem sabiedrības veselības 
aspektiem no otras puses. Šajā sakarībā minētās partijas ir vienisprātis attiecībā uz to, ka, 
izstrādājot tabakas izstrādājumu tirdzniecības, ražošanas un noformēšanas noteikumus, jāņem 
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vērā nepieciešamība samazināt jaunu tabakas lietotāju, jo īpaši bērnu un jauniešu, skaitu un 
nodrošināt visiem iedzīvotājiem informāciju, lai palīdzētu izvēlēties produktus.

Komitejas mazākums, ko veido S, RV un SF politisko partiju pārstāvji, turklāt uzskata, ka 
kopumā Komisijas priekšlikums ir labs un konstruktīvs un ar to tiks uzlabota iekšējā tirgus 
darbība un nodrošināts augsts veselības aizsardzības līmenis.

Komitejas mazākums, ko veido EL politiskās partijas pārstāvji, uzskata, ka kopumā Komisijas 
priekšlikums ir labs un ar to tiks nodrošināta labāka patērētāju veselības aizsardzība un 
pārredzamība. Partijas „Apvienotais saraksts” pārstāvji piekrīt komitejas vairākuma viedoklim 
attiecībā uz to, ka, izstrādājot tabakas izstrādājumu tirdzniecības, ražošanas un noformēšanas 
noteikumus, jāņem vērā nepieciešamība samazināt jaunu tabakas lietotāju, jo īpaši bērnu un 
jauniešu, skaitu un nodrošināt visiem iedzīvotājiem informāciju, lai palīdzētu izvēlēties 
produktus.

Deleģētie akti

Komiteja uzskata, ka Komisijas priekšlikumā tai ir paredzētas ārkārtīgi plašas iespējas 
pieņemt deleģētos aktus. Komiteja norāda, ka iespēja pieņemt deleģētos aktus priekšlikumā ir 
paredzēta ne mazāk kā 16 jomās.

Komitejas vairākums, ko veido V, DF, EL, LA un K politisko partiju pārstāvji, uzskata, ka 
lielā iespēja pieņemt deleģētos aktus apgrūtina dalībvalstu parlamentu Līgumā paredzēto 
pienākumu uzraudzīt subsidiaritātes principa ievērošanu. Šā iemesla dēļ minētās partijas nevar 
atbalstīt tik plašu iespēju pieņemt deleģētos aktus un mudina Komisiju gan priekšlikumā 
tabakas izstrādājumu direktīvai, gan kopumā samazināt deleģēto aktu skaitu.

Komitejas mazākums (S, RV un SF politiskās partijas) uzskata, ka deleģēto aktu izteiktā 
izmantošana Komisijas priekšlikumā apgrūtina direktīvas ietekmes rūpīgu novērtēšanu. Tādēļ 
šīs partijas mudina rūpīgi izvērtēt konkrētās deleģēšanas pilnvaras, lai nodrošinātu, ka 
Komisijas iespējas veikt turpmākus direktīvas noteikumu grozījumus tiek saprātīgi 
ierobežotas.

Zelējamās tabakas izstrādājumu aizliegums

Komitejas vairākums, ko veido V, DF, EL, LA un K politisko partiju pārstāvji, uzskata, ka 
2001. gadā pieņemtajā tabakas izstrādājumu direktīvā nav paredzēts aizliegums attiecībā uz 
nefasētu zelējamās tabakas izstrādājumu pārdošanu Dānijā.  Šīs partijas uzskata, ka saskaņā ar 
spēkā esošo direktīvu nefasētu zelējamās tabakas izstrādājumu pārdošana ir likumīgi atļauta, 
un norāda, ka tas ir tradicionāls produkts. Šajā kontekstā ierosinātais grozījums būs pretrunā 
līdzšinējai tabakas izstrādājumu direktīvas interpretācijai Dānijā.

Komitejas vairākums nevar atbalstīt zelējamās tabakas tirdzniecības aizliegumu neatkarīgi no 
to iepakojuma veida.  Turklāt vairākums norādīja, ka zelējamās tabakas izstrādājumi ir mazāk 
kaitīgi veselībai nekā parastās cigaretes un nerada pasīvās smēķēšanas iespējamību.

Komitejas vairākums norāda arī uz Zviedrijas Riksdāga atzinumu, ko tas nosūtījis Komisijai 
šajā jautājumā.
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Produktu, kas nav tabakas izstrādājumi, regulējums

Komitejas vairākums, ko veido V, DF, EL, LA un K politisko partiju pārstāvji, uzskata, ka 
direktīva būtu jāpiemēro tikai izstrādājumiem, kuru sastāvā ir tabaka, un ka tabakas 
izstrādājumu direktīvā nebūtu jāparedz regulējums citiem nikotīnu saturošiem 
izstrādājumiem.

Sastāvdaļu un satura līmeņa mērīšana un ziņošana

Komiteja atbalsta to, ka tiek izveidota vienota Eiropas ziņošanas sistēma, kurā tabakas 
izstrādājumu nozares pārstāvji tieši ziņo Komisijai par izstrādājumos izmantotajām piedevām.

Komitejas mazākums, ko veido V, DF, LA un K politisko partiju pārstāvji, tomēr pauž bažas 
par to, ka dalībvalstīm būs jāziņo tikai par metodēm, kas tiek izmantotas, lai izmērītu emisijas 
vielām, kas nav darva, nikotīns vai oglekļa monoksīds, un tabakas izstrādājumiem, kas nav 
cigaretes. Šīs partijas uztraucas, ka tādējādi 27 dalībvalstīs varētu rasties atšķirīgas prasības, 
kas tiktu piemērotas, piemēram, attiecībā uz mērīšanas metodēm, un tas neveicinātu iekšējā 
tirgus darbību.

Visbeidzot, komitejas mazākums uzskata, ka metodes, kas tiek izmantotas sastāvdaļu un 
emisiju mērīšanai, ir jāsaskaņo un jāiekļauj Komisijas, nevis atsevišķu dalībvalstu 
kompetencē.

Noteikumi attiecībā uz piedevām

Komitejas vairākums, ko veido S, RV, SF un EL partiju pārstāvji, uzskata, ka būtu saprātīgi 
aizliegt virkni piedevu, kas rada priekšstatu par to, ka tabakas izstrādājumi ir veselīgi, piešķir 
izstrādājumiem noteiktu smaržu, tādējādi veicinot smēķēšanas sākšanu, un patīk bērniem.

Komitejas mazākums, ko veido V, DF, LA un K politisko partiju pārstāvji, atbalsta to, ka tiek 
ieviesti stingrāki vienoti Eiropas līmeņa noteikumi par piedevu izmantošanu cigaretēs, tai 
skaitā, piemēram, tiek aizliegti tabakas izstrādājumi, kas atgādina saldumus, jo tos var 
izmantot, lai piesaistītu jaunus un bieži vien gados jaunākus smēķētājus. Tādējādi partijas 
atbalsta tādu cigarešu aizliegumu, kurām lielā daudzumā pievienoti saldinātāji ar augļu garšu 
u. tml. Partijas tomēr neatbalsta priekšlikumu par tā dēvēto raksturīgo aromātu izmantošanas 
aizliegšanu, jo tas faktiski nozīmē, ka varētu tikt pilnībā aizliegtas, piemēram, parastās 
mentola cigaretes.

Šis komitejas mazākums arī ir noraizējies par priekšlikuma 12. panta 1. un 2. punkta teksta 
redakciju un uzskata, ka noteikumi ir jāprecizē tā, lai dalībvalstu atšķirīgu interpretāciju dēļ 
iekšējā tirgū nerastos šķēršļi.

Mazākums atbalsta to, ka raksturīgo aromātu aizliegumu un aizliegumu izmantot 
aromatizētājus filtros, papīrā u. c. neattiecina uz cigāriem, cigarillām un pīpju tabaku. Šīs 
partijas tomēr uzskata, ka arī šajā jomā nevajadzētu piešķirt Komisijai pilnvarojumu pieņemt 
deleģētos aktus, lai šo izņēmumu atceltu.

Marķējums un iepakojums
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Komiteja uzskata, ka ilustratīvs brīdinājums ir efektīvs patērētāju informēšanas instruments, 
un atbalsta to, ka Eiropas Savienībā kā obligāts tiek ieviests kombinēts teksta un attēla 
brīdinājums. 

Komitejas mazākums, ko veido V, DF, LA un K politisko partiju pārstāvji, uzskata, ka 
pašreizējās prasības par to, lai brīdinājums aizņem 30 % no iepakojuma virsmas priekšpusē un 
40 % — aizmugurē, jau nodrošina patērētājiem labi redzamu un pamanāmu informāciju, un 
tādēļ stingrāku noteikumu gaidāmā pozitīvā ietekme būtu daudz mazāka.  Šis mazākums 
neatbalsta to, ka tiek radīta iespējamība ieviest obligātu standartizētu iepakojumu („plain 
packaging”). Šo viedokli minētais mazākums pamato ar to, ka var pastāvēt juridiskas saistības 
attiecībā uz preču zīmēm un intelektuālā īpašuma tiesībām.

Šis mazākums neatbalsta prasību par to, ka, piemēram, cigarešu paciņā jābūt vismaz 20 
cigaretēm un ka tinamā tabaka jāpārdod maisiņos, kuros ir vismaz 40 g tabakas, bet tinamās 
tabakas tirdzniecība kārbās tiek aizliegta. Šīs partijas par pamatojumu norāda to, ka cigarešu 
tievums vai iepakojuma forma (četrkantains iepakojums) nav jautājums, kas attiektos uz 
iekšējo tirgu.

Šis mazākums turklāt norāda, ka brīdinājuma tekstus uz izstrādājumiem, kas nav fabrikā 
ražotas cigaretes, joprojām var izvietot uz iepakojuma, izmantojot nenoņemamas līmējamas 
etiķetes.

Tālpārdošana un izsekojamība

Komitejas vairākums, ko veido S, RV, SF un EL politisko partiju pārstāvji, atbalsta to, ka tiek 
labāk kontrolēta tabakas izstrādājumu tālpārdošana, kā arī priekšlikumu par izsekojamību un 
drošības pasākumiem.

Cieņā

Eva Kjer Hansen 
Eiropas lietu komitejas priekšsēdētāja


