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Temats: Itālijas Parlamenta Deputātu palātas 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 principa 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 Itālijas Parlamenta Deputātu palātas pamatots atzinums par 
minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

DEPUTĀTU PALĀTA 

Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā tabakas un saistīto izstrādājumu 
ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (COM(2012)0788, galīgā redakcija)

DOKUMENTS APSTIPRINĀTS XIV KOMISIJĀ

XIV komisija Eiropas Savienības politikas jautājumos,

izskatījusi, kā priekšlikums direktīvai par tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu (COM(2012)788, galīgā redakcija) atbilst subsidiaritātes 
principam,

atzinīgi novērtējusi direktīvas priekšlikuma mērķi, proti, pārskatot Direktīvu 2001/37/EK par 
tabakas izstrādājumiem un ņemot vērā zinātnes, starptautisko un tirgus attīstību, nodrošināt 
visaugstāko veselības aizsardzības līmeni pret riskiem, ko rada tabakas izstrādājumu 
lietošana, jo īpaši uzmanību pievēršot lietošanai jauniešu vidū;

tomēr konstatējusi, ka direktīvas priekšlikumā paredzētajā regulējumā ir atsevišķi aspekti, kas 
ir kritizējami no subsidiaritātes principa ievērošanas viedokļa,

tā kā jo īpaši:

a) Eiropas Savienības leģislatīvo aktu projektu juridiskā pamata pareizības novērtēšana ir 
priekšnosacījums, lai dalībvalstu parlamenti varētu uzraudzīt atbilstību subsidiaritātes 
principam, kā paredzēts Līgumam par Eiropas Savienību (LES) un Līgumam par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) pievienotajā 2. protokolā. Tāpēc jāuzskata, ka tad, ja tiek 
izmantots nepareizs vai Eiropas leģislatīvā akta projekta saturam un mērķiem neatbilstošs 
juridiskais pamats, valstu parlamenti var pieņemt pamatotus atzinumus minētā protokola 
6. panta nozīmē;

b) izskatāmās direktīvas juridiskais pamats ir LESD 114. pants par dalībvalstu normatīvo 
aktu tuvināšanu attiecībā uz iekšējā tirgus izveidi un darbību;

c) Tiesai jau ir bijusi iespēja paust atzinumu par šā noteikuma piemērošanas pieņemamību 
(bijušais EKL 95. pants) attiecībā uz tabakas izstrādājumu reklāmas saskaņošanas pasākumu 
pieņemšanu (sk. jo īpaši 2002. gada 1. decembra spriedumu lietā C–491/01 British American 
Tobacco (Investments) un Imperial Tobacco, Recueil, I-11453. lpp., 60. punkts un  2005. gada 
12. jūlija spriedumu apvienotajās lietās C–154/04 un C–155/04 par uztura bagātinātājiem, 
28. punkts);

d) Tiesa jo īpaši ir norādījusi, ka 114. pants, to interpretējot kopsakarā ar LESD 
168. pantu, pieļauj tādu pasākumu pieņemšanu, kuri atstāj ietekmi uz cilvēku veselību, taču ar 
nosacījumu, ka tiesību akta mērķis ir galvenokārt un efektīvi novērst šķēršļus preču brīvai 
apritei vai būtiskus konkurences traucējumus. Turpretim 114. panta izmantošana nebūtu 
pamatota, ja pieņemamā tiesību akta galvenais un iespējami drīz sasniedzamais mērķis ir 
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veselības aizsardzība un tas tikai netieši ietekmē tirgus apstākļu saskaņošanu Kopienā;

e) nešķiet, ka izskatāmais direktīvas priekšlikums pilnībā atbilstu Tiesas izklāstītajiem 
nosacījumiem par 114. panta piemērošanu, jo vairāki priekšlikuma iekļautie noteikumi 
neparedz novērst šķēršļus preču brīvai apritei vai būtiskus konkurences traucējumus;

f) vērtējot konkrētāk, priekšlikums, mudinot dalībvalstis atsevišķās jomās rīkoties 
neatkarīgi (tādu emisiju mērīšana, kas nav nikotīns, darva un oglekļa monoksīds; sastāvdaļu 
mērīšanas papildu tests; nosacījumi, lai aizliegtu izstrādājumus, kas satur konkrētas piedevas; 
jaunu produktu apstiprināšanas sistēmas ieviešana; stingrāku standartu ieviešana attiecībā uz 
iepakojumu), rada priekšnosacījumus lielu atšķirību radīšanai starp dalībvalstīm un no tā 
izrietošus ierobežojumus preču brīvai apritei;

g) Eiropas Komisija, vēloties samazināt tabakas izstrādājumu pievilcību un ar bažām, ka 
konkrēts iepakojuma vai izstrādājuma veids varētu likt patērētājam domāt, ka izstrādājums ir 
mazāk kaitīgs, nepārprotami attaisno priekšlikumā paredzētos noteikumus par iepakojuma 
standartizēšanu un aizliegumu pārdot pašlaik atļautas izstrādājumu kategorijas, piemēram, 
„tievās” cigaretes, mentolu saturošas cigaretes un 10 cigarešu iepakojumus. Tas nozīmē, ka šo 
izstrādājumu aizliegums nav noteikts tādēļ, lai samazinātu iekšējā tirgus vai konkurences 
kropļojumus, bet gan tikai veselības aizsardzības nolūkā, un tas ir pretrunā Tiesas 
juridikatūrai,

sniedz

PAMATOTU ATZINUMU

Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotā 
2. protokola 6. punkta nozīmē.


