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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
(29/2013)

Temats: Rumānijas 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 un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts 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 Rumānijas parlamenta Deputātu palātas pamatots atzinums par 
minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

PAMATOTS ATZINUMS,

ar kuru konstatē neatbilstību subsidiaritātes principam attiecībā uz 

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)

ņemot vērā Lisabonas līgumu un jo īpaši LES 5. un 12. pantu un Līgumam pievienoto 
Protokolu Nr. 1 un Nr. 2,

ņemot vērā Rumānijas Konstitūciju tās pārpublicētajā redakcijā un jo īpaši tās 148. pantu,

ņemot vērā Deputātu palātas Lēmumu Nr. 11/2011,

ņemot vērā Rumānijas valdības 2013. gada 18. februāra paziņojumā pausto viedokli,

ņemot vērā Deputātu palātas Pastāvīgā biroja 2013. gada 26. februāra apstiprinājumu,

Deputātu palāta saskaņā ar tās 2011. gada 27. aprīļa Lēmuma Nr. 11/2011 40. pantu ir 
pieņēmusi šādu pamatotu atzinumu:

Deputātu palāta:

1) atzīst direktīvas priekšlikuma nozīmi ES vispārējā mērķa — veicināt tās iedzīvotāju 
labklājību (LES 3. pants) — un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, jo, palīdzot 
cilvēkiem ilgāk saglabāt veselību un aktivitāti un izvairīties no novēršamām slimībām un 
pāragras nāves, tiks labvēlīgi ietekmēta produktivitāte un konkurētspēja;

2) atzinīgi vērtē direktīvas mērķi nodrošināt aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz jauniešiem un 
sievietēm, kas veido tabakas patēriņa ziņā neaizsargātas grupas, lai nodrošinātu turpmāku 
augstu veselības līmeni visā Savienībā;

3) konstatē, ka Eiropas Komisijas finansētā pētījuma rezultāti parāda, ka liela daļa (līdz 28 %) 
Eiropas sabiedrības un jo īpaši jaunieši joprojām smēķē;

4) saprot, ka ir jāpievērš uzmanība noteiktai reklāmas praksei, ko varētu klasificēt kā 
maldinošu,

tomēr izsaka būtiskus iebildumus saistībā ar:

1. Eiropas Komisijas pilnvarām pieņemt deleģētos aktus 16 situācijās, jo ar šīm pilnvarām 
tiktu pieņemti noteikumi ārpus direktīvas priekšlikumā noteiktās darbības jomas, tādā veidā 
de jure ierobežojot regulēšanas tiesības dalībvalsts līmenī, kas ir iedzīvotājiem tuvākais 
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līmenis, kurā būtu iespējams pieņemt pasākumus;

2. argumentiem, ar kuriem pamatots, ka jauno ierosināto noteikumu dēļ mazinātos tabakas 
patēriņš, jo nav pietiekami analizēti ar patēriņa elastību saistītie faktori jeb, citiem vārdiem, 
iespējamība, ka cilvēki, kuri smēķē cigaretes, kas saskaņā ar jauno direktīvu būs aizliegtas, 
piemēram, aromatizētās vai tievās cigaretes, pievērsīsies citiem tabakas izstrādājumiem, no 
kuriem daži varētu būt pat kaitīgāki; turklāt jebkura atsevišķa dalībvalsts var aizliegt 
maldinošu zīmolvārdu reģistrāciju, un varētu uzskatīt, ka tas ir pietiekams nodrošinājums;

3. Eiropas iedzīvotāju niecīgo atbalstu jaunajiem ierobežojumiem, kā to parāda apspriešanos 
rezultāti;

4. tievo cigarešu iekļaušanu to izstrādājumu kategorijā, kuru reklāma tiek uzskatīta par 
maldinošu, jo, galu galā, tās tiek aprakstītas kā „tievas”; pat ja iespējams, ka sievietes tas 
ietekmē citādi, šis jautājums būtu jārisina, pamatojoties uz patēriņa modeli katrā dalībvalstī, 
un ES iejaukšanās tikai mazinātu šādu valsts līmeņa pasākumu efektivitāti; to pētījumu 
rezultātos, kuri Komisijas uzdevumā tika veikti, lai novērtētu priekšlikuma ietekmi, ir gūts 
tāds pats secinājums attiecībā uz pievilcības pamatā esošo kultūras spiedienu;

5. nosacījuma izvirzīšanu par cigarešu paciņu taisnstūrveida formu, kas drīzāk ir 
standartizējošs faktors ražošanas atvieglošanai, nevis līdzeklis, ar ko novērst maldinošu 
reklāmu, un tādēļ tas būtu jāatstāj ražotāju ziņā;

6. priekšlikuma 16. pantā ierosināto pienākumu mazumtirgotājiem, kas plāno sniegt 
tālpārdošanas pakalpojumus, reģistrēties gan dalībvalstī, kurā ir nodibināts to uzņēmums, gan 
dalībvalstī, kurā atrodas potenciālie pircēji, jo tas ietekmēs konkurences brīvību; šie 
pienākumi pārsniedz nosacījumus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu priekšlikuma mērķus;

7. turklāt katrai dalībvalstij būtu jāvar noteikt īpašus reģistrācijas pienākumus, pamatojoties 
uz katras izstrādājumu kategorijas veidu un apjomu, patēriņa modeļiem un attiecīgā gadījumā 
to reģionālām variācijām;

8. to, ka atsevišķs tabakas izstrādājums var saturēt līdz pat 40 piedevām, faktiski neļaujot 
pārbaudīt šo piedevu kopīgo ietekmi uz veselību, un jautājums par to, vai noteikta piedevu un 
apstrādātas tabakas kombinācija var ietekmēt veselību, būtu vai nu jāatstāj katras atsevišķas 
dalībvalsts novērtēšanai, to nosakot par pētniecības prioritāti atbilstīgi valsts patēriņa 
modeļiem, vai arī jāprecizē, veicot turpmāku pētniecību ES līmenī; 

9. to, ka trūkst pierādījumu tam, ka 17. pantā ierosinātos procesuālos un administratīvos 
ziņošanas pienākumus nebūtu iespējams īstenot katrā dalībvalstī atsevišķi ar valsts līmenī 
pieņemtiem pasākumiem; šī ziņošana direktīvā drīzāk būtu jānosaka par mērķi, nevis ar to 
jāaizvieto valsts līmenī pieņemta kārtība;

10. saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem, kuri reglamentē zīmolvārdu lietošanu (Likums 
Nr. 84/1998 par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm), vienīgi zīmolvārda 
īpašniekam ir tiesības lietot aizsargātus zīmolus; šīs tiesības atbilst arī Rumānijas parakstītajai 
Parīzes konvencijai par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, un tas pats princips ir izklāstīts 
1994. gada 15. aprīlī parakstītā Marakešas līguma par Pasaules tirdzniecības organizācijas 
izveidošanu 1.c pielikumā iekļautajā Nolīgumā par intelektuālā īpašuma tiesību 
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komercaspektiem; no tā izriet, ka Rumānijai, un, iespējams, arī citām dalībvalstīm, būtu 
jāpaskaidro, kādēļ tās ierobežo šīs tiesības, kas nav direktīvas tekstā iekļauts jautājums. 

Deputātu palāta, pamatojoties uz 1.–10. punktā izklāstītajiem argumentiem, ir nolēmusi 
nosūtīt šo pamatoto atzinumu par to, ka direktīvas priekšlikums neatbilst subsidiaritātes 
principam.

Pamatotais atzinums ir paredzēts Rumānijas valdībai un Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas priekšsēdētājiem.

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Valeriu Stefan Zganea


