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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Teisės reikalų komitetas

13.3.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS
(28/2013)

Tema: Italijos Deputatų Rūmų 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 Italijos Deputatų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

DEPUTATŲ RŪMAI

Tema: Pasiūlymas 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) 788 final)

XIV KOMITETO PATVIRTINTAS DOKUMENTAS

14-asis Europos Sąjungos politikos komitetas,

išnagrinėjęs, ar pasiūlymas dėl direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 
nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, 
suderinimo (COM(2012) 788 final) atitinka subsidiarumo principą;

įvertinęs, kad pasiūlymu dėl direktyvos siekiama peržiūrėti tabako gaminių direktyvą 
2001/37/EB ir, atsižvelgiant į mokslo pažangą tarptautiniu mastu bei rinkos vystymąsi, 
užtikrinti aukštesnį sveikatos priežiūros lygį, turint omenyje tabako vartojimo keliamus 
pavojus, visų pirma jaunimui;

tačiau nustatęs, kad pasiūlyme dėl direktyvos nustatyta tvarka kelia tam tikrų problemų 
subsidiarumo principo paisymo požiūriu;

kadangi, visų pirma:

a) Sąjungos teisės aktų projektų teisinio pagrindo tinkamumo įvertinimas yra 
parengiamojo pobūdžio prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo pridėtame Protokole Nr. 2 nustatytos nacionalinių parlamentų atliekamos 
subsidiarumo kontrolės mechanizmo atžvilgiu. Todėl reikia laikytis nuostatos, kad 
nacionaliniai parlamentai gali priimti pagrįstas nuomones pagal to paties protokolo 
6 straipsnį, jeigu nustato, kad nurodomas tam tikro ES teisės akto projekto pasiūlymo teisinis 
pagrindas yra netinkamas arba neatitinka jo turinio bei tikslų;

b) nagrinėjamo direktyvos pasiūlymo teisinis pagrindas yra SESV 114 straipsnio 
nuostatos dėl nacionalinių teisės aktų, skirtų vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinimo;

b) Teisingumo Teismas jau yra išreiškęs nuomonę dėl rėmimosi šia nuostata (buvusiu EB 
sutarties 95 straipsniu) priimtinumo siekiant taikyti tabako gaminių reklamos nuostatų 
derinimo priemones (žr. konkrečiai 2002 m. gruodžio 10 d. sprendimo British American 
Tobacco (Investment*) ir Imperial Tobacco byloje C 491/01, rink. p. 1-11453, 60 punktą, ir 
2005 m. liepos 12 d. sprendimo dėl maisto papildų sujungtose bylose C-154/04 ir C-155/04 
28 punktą);

c) Teisingumo Teismas konkrečiai nurodė, kad pagal 114 straipsnį, jį aiškinant kartu su 
SESV 168 straipsniu, galima priimti priemones, darančias poveikį žmogaus sveikatai, su 
sąlyga, kad teisės aktu iš tiesų visų pirma būtų siekiama pašalinti kliūtis laisvam prekių 
judėjimui arba didelius konkurencijos iškraipymus. Tačiau nuorodos į 114 straipsnį būtų 
nepagrįstos, jeigu sveikatos priežiūra būtų pirminis ir tiesioginis priimamo teisės akto tikslas, 
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o rinkos sąlygų suderinimas Bendrijos viduje – tik jo šalutinis poveikis;

d) nagrinėjamas direktyvos pasiūlymas atitinka ne visas Teisingumo Teismo nustatytas 
sąlygas, kuriomis būtų galima remtis 114 straipsniu, nes daugelis jo nuostatų nėra tinkamos 
šalinti laisvo tabako gaminių judėjimo kliūtis ar konkurencijos iškraipymus;

e) kalbant konkrečiai, pasiūlyme valstybės narės raginamos savarankiškai imtis veiksmų 
tam tikrose srityse (matuoti kitų išrūkų (ne nikotino, dervos ir anglies monoksido) kiekį, 
atlikti papildomus sudedamųjų dalių matavimo bandymus; nustatyti reikalavimus siekiant 
uždrausti gaminius, kuriuose yra specialių priedų; įdiegti naujiems produktams taikomą 
leidimų sistemą; įdiegti griežtesnes pakuotei taikytinas nuostatas), todėl sukuriamos 
prielaidos, kad valstybėse narėse bus didelių skirtumų ir dėl jų bus ribojamas laisvas prekių 
judėjimas;

f) pasiūlymo nuostatas, susijusias su pakelio standartizavimu ir uždraudimu prekiauti 
daugelio šiuo metu legalių kategorijų produktais, kaip antai plonomis cigaretėmis, 
cigaretėmis, kuriose yra mentolio, ir pakeliais po 10 cigarečių, Europos Komisija aiškiai 
grindžia siekiu sumažinti tabako gaminių patrauklumą ir susirūpinimu, kad tam tikro tipo 
pakuotė ar pats gaminys gali versti vartotoją manyti, kad gaminys yra mažiau žalingas. Taigi 
uždraudžiant tokius gaminius siekiama ne sumažinti vidaus rinkos ar konkurencijos 
iškraipymus, o tiktai padidinti sveikatos apsaugą, ir tai prieštarauja Teisingumo Teismo 
praktikai,

pareiškia

PAGRĮSTĄ NUOMONĘ

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto 
Protokolo Nr. 2 6 straipsnį.


