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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Teisės reikalų komitetas

13.3.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS
(29/2013)

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

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)

neatitikties subsidiarumo principui

atsižvelgdami į Lisabonos sutartį, ypač į ES sutarties 5 ir 12 straipsnius bei prie minėtos 
sutarties pridėtus protokolus Nr. 1 ir 2,

atsižvelgdami į iš naujo paskelbtą Rumunijos Konstituciją, ypač į jos 148 straipsnį,

atsižvelgdami į Deputatų Rūmų sprendimą Nr. 11/2011,

atsižvelgdami į 2013 m. vasario 18 d. Rumunijos vyriausybės pranešime pateiktą nuomonę,

atsižvelgdami į 2013 m. vasario 26 d. Deputatų Rūmų nuolatinio biuro patvirtinimą,

remdamiesi 2011 m. balandžio 27 d. Deputatų Rūmų sprendimo Nr. 11/2011 40 straipsniu,
Deputatų Rūmai priėmė šią pagrįstą nuomonę:

Deputatų Rūmai

1) pripažįsta pasiūlymo dėl direktyvos naudą siekiant padėti siekti bendro ES tikslo – skatinti 
jos tautų gerovę (ES sutarties 3 straipsnis) ir įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, nes kai 
piliečiai ilgiau išlieka sveiki ir aktyvūs, kai jiems padedama apsisaugoti nuo išvengiamų ligų 
ir pirmalaikės mirties, daromas teigiamas poveikis darbo našumui ir konkurencingumui;

2) teigiamai vertina reglamentavimo tikslą – užtikrinti apsaugą, pirmiausia jaunimo ir moterų, 
nes tabako vartojimo požiūriu jie priskiriami prie pažeidžiamų grupių, kad ateityje būtų
užtikrinta aukšto lygio sveikatos apsauga visoje Sąjungoje;

3) atkreipia dėmesį į tai, kad iš Europos Komisijos paremto mokslinio tyrimo rezultatų matyti, 
jog didelė Europos visuomenės dalis (iki 28 proc.), ypač jaunimas, vis dar rūko;

4) supranta, kad būtina atkreipti dėmesį į tam tikrą reklaminę veiklą, kuri galėtų būti laikoma 
klaidinančia;

tačiau reiškia rimtų abejonių dėl toliau išdėstytų šių klausimų:

1. įgaliojimų suteikimo Europos Komisijai 16 atvejų priimti deleguotuosius aktus, nes jais
siekiama nustatyti taisykles, nesusijusias su pasiūlymo dėl direktyvos nustatytomis taikymo 
sritimis, taip valstybių narių lygmeniu (arčiausiai piliečių esamu lygmeniu, kuriuo galėtų būti 
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imtasi priemonių) de jure apribojant reglamentavimo teisę;

2. pateiktų argumentų, kuriais siekiama pagrįsti tai, kad pasiūlytomis naujosiomis nuostatomis 
bus sumažintas tabako vartojimas, nes nepakankamai išnagrinėti su vartojimo lankstumu 
susiję veiksniai, kitaip tariant, neišnagrinėta galimybė asmenims, rūkantiems pagal naująją 
direktyvą draudžiamas cigaretes, pvz., aromatizuotas arba plonas cigaretes, rinktis kitus 
tabako gaminius (kai kurie iš jų gali būti net žalingesni). Be to, kiekviena valstybė narė gali 
uždrausti registruoti klaidinančius prekės ženklus, o tai galėtų būti laikoma pakankama 
garantija;

3. Europos visuomenei būdingo menko naujųjų apribojimų priėmimo lygio, kaip matyti iš 
surengtų konsultacijų rezultatų;

4. plonų cigarečių priskyrimo prie gaminių, kurių reklama laikoma klaidinančia, nes šios 
cigaretės šiaip ar taip vadinamos plonomis; net jei moterims daromas poveikis gali būti 
skirtingas, šis klausimas turėtų būti sprendžiamas atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės 
vartojimo modelį – ES lygmens intervenciniais veiksmais gali būti tik sumažintas tokių 
nacionalinio lygmens priemonių veiksmingumas. Apibendrinus Komisijos užsakytus tyrimus, 
kuriais siekta įvertinti pasiūlymo poveikį, tokia pat išvada padaryta kultūrinio spaudimo, 
kuriuo grindžiamas patrauklumas, požiūriu;

5. cigarečių pakelių stačiakampio gretasienio formos nustatymo, nes tai veikiau laikytina 
palankesnes sąlygas gamybai sudarančiu standartizavimo veiksniu, o ne priemone, kuria 
siekiama užkirsti kelią klaidinamai reklamai, todėl daryti sprendimus šiuo klausimu turėtų 
būti palikta gamintojams;

6. 16 straipsnyje pateikto pasiūlymo dėl nuotoline prekyba užsiimančių mažmenininkų 
įpareigojimo registruotis tiek valstybėje narėje, kurioje jie yra įsisteigę, tiek valstybėje narėje, 
kurioje gyvena galimi vartotojai, nes tai varžys konkurencijos laisvę. Šie įpareigojimai yra 
perviršiniai, palyginti su tais, kurie būtini pasiūlymo tikslams pasiekti;

7. be to, valstybės narės turėtų galėti nustatyti konkrečią registravimosi prievolę
atsižvelgdamos į kiekvienos rūšies gaminio tipą ir kiekį, vartotojų įpročius, o tam tikrais 
atvejais – paplitimą regionuose;

8. dėl kone keturiasdešimties tabako gaminiuose esančių priedų beveik neįmanoma nustatyti
bendro jų poveikio sveikatai, todėl dėl to, ar konkretus priedų derinys ir perdirbtas tabakas
gali daryti poveikį sveikatai, turėtų spręsti arba konkreti valstybė narė, teikdama pirmenybę 
šios srities moksliniams tyrimams, grindžiamiems vartotojų įpročiais, arba ši problema turėtų 
būti nagrinėjama ateityje vykdysiant ES lygmens mokslinį tyrimą;

9. trūksta įrodymų, kad 17 straipsnyje siūloma nustatyti prievolė pranešti, kuri yra 
procedūrinio ir administracinio pobūdžio, nacionalinio lygmens priemonėmis negalėtų būti 
nustatyta atskirose valstybėse narėse; direktyva neturėtų būti keičiamos nacionalinio lygmens 
priemonės, joje turėtų būti nustatomas tik tikslas įvesti prievolę pranešti;

10. pagal Rumunijos teisės aktus, kuriais reglamentuojami prekės ženklai (Įstatymas 
Nr. 84/1998 dėl prekės ženklų ir geografinių nuorodų), prekės ženklo savininkas turi išimtinę 
teisę naudoti saugomus prekės ženklus. Paryžiaus konvencijoje dėl pramoninės nuosavybės 
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apsaugos, kurią Rumunija yra pasirašiusi, taip pat įtvirtinta ši teisė, be to, tas pats principas
nustatytas Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (sutartis
yra 1994 m. balandžio 15 d. Marakeše pasirašytos Pasaulio prekybos organizacijos steigimo 
sutarties 1C priedas). Darytina išvada, kad Rumunija, tikriausiai ir kitos valstybės narės turėtų 
paaiškinti, kodėl jos riboja šią teisę, kuri nėra siūlomoje direktyvoje aptariamas klausimas.

Deputatų Rūmai, remdamiesi pirmiau išdėstytuose 1–10 punktuose pateiktais argumentais, 
nusprendė paskelbti šią pagrįstą nuomonę, kurioje nurodoma, kad pasiūlymas dėl direktyvos 
neatitinka subsidiarumo principo.

Ši pagrįsta nuomonė skirta Rumunijos vyriausybei ir atitinkamiems Europos Parlamento, 
Tarybos bei Komisijos pirmininkams.

PIRMININKAS

Valeriu Stefan Zganea


