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Teisės reikalų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS
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Tema: Portugalijos parlamento 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 Portugalijos parlamento pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.



PE506.347v01-00 2/10 CM\930214LT.doc

LT

PRIEDAS

PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS PARLAMENTAS

RESPUBLIKOS ASAMBLĖJOS REZOLIUCIJA

Pagrįstos nuomonės, kad 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 neatitinka subsidiarumo 
principo, priėmimas

Respublikos Asamblėja, remdamasi Portugalijos Respublikos Konstitucija ir rugpjūčio 25 d. 
įstatymo Nr. 43/2006, iš dalies pakeisto gegužės 17 d. įstatymu Nr. 21/2012, 3 straipsnio 3 
dalimi, nusprendė Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams nusiųsti toliau 
pateiktą pagrįstą nuomonę, kad 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] neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos pažeidžiamas subsidiarumo 
principas, nes planuojamo tikslo šiais Sąjungos veiksmais negalima geriau pasiekti.

Patvirtinta 2013 m. kovo 1 d.

RESPUBLIKOS ASAMBLĖJOS PIRMININKĖ
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Nuomonė dėl COM(2012) 788

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

I dalis. Įvadinės pastabos

Remiantis rugpjūčio 25 d. įstatymo Nr. 43/2006 dėl Respublikos Asamblėjos atliekamo 
Europos Sąjungos formavimo proceso kontrolės, vertinimo ir skelbimo, iš dalies pakeisto 
gegužės 17 d. įstatymu Nr. 21/2012, 7 straipsniu ir vadovaujantis 2010 m. sausio 20 d. 
patvirtinta Europos Sąjungos iniciatyvų tikrinimo metodika, Europos reikalų komitetui buvo 
pateiktas 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].

Minėtoji iniciatyva buvo perduota Ekonomikos ir viešųjų darbų komitetui ir Sveikatos 
komitetui. Abu komitetai aptariamą iniciatyvą patikrino ir priėmė prie šios pagrįstos 
nuomonės pridedamus pranešimus, kurie yra jos sudedamoji dalis.

Kadangi aptariama tema itin aktuali autonominiams regionams, ji pateikta tikrinti Azorų ir 
Madeiros autonominių regionų parlamentams, o jos priėmė prie šios pagrįstos nuomonės 
pridedamas pagrįstas nuomones, kurios yra sudedamoji šios pagrįstos nuomonės dalis.

II dalis. Konstatuojamosios dalys

1. Bendrosios nuostatos

Svarstoma iniciatyva siekiama persvarstyti ir modernizuoti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako ir 
susijusių gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo, taip patobulinant vidaus 
rinką.

Bendras persvarstymo tikslas – pagerinti vidaus rinkos veikimą atnaujinant jau suderintas 
sritis, įtraukiant ankstesnėje direktyvoje nenumatytas priemones ir panaikinant teisines 
spragas.

Vertinant sveikatos požiūriu ir remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 
straipsniu, ES strateginiai tikslai yra saugoti ES piliečių sveikatą.

Tabakas Europos sveikatos politikai turi esminę reikšmę, nes nuo jo per metus miršta apie 
700 000 žmonių. Direktyva siekiama apsaugoti jaunimą (2012 m. Eurobarometro 
duomenimis, 70 proc. rūkančiųjų pradeda rūkyti būdami jaunesni nei 18 m., o 94 proc. 
pradeda rūkyti jaunesni negu 25 m.) ir užtikrinti, kad visi piliečiai galėtų priimti sprendimus 
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remdamiesi informacija apie tabako gaminius ir konkrečius jų padarinius.

Remiantis iniciatyva, persvarstant Tabako gaminių direktyvą (angl. TPD) daugiausia dėmesio 
skiriama toliau nurodytoms sritims.

a) Sudedamosios dalys ir išrūkos

Didžiausias leidžiamas dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekis išrūkose, taip pat 
matavimo metodai lieka tokie pat kaip Direktyvoje 2001/37/EB.

Direktyvoje 2001/37/EB nustatyta, kad valstybės narės reikalautų tabako gaminių gamintojų 
ir importuotojų pranešti apie sudedamąsias dalis, naudojamas tokiuose gaminiuose. 
Svarstomame pasiūlyme išlieka privaloma pranešimų apie sudedamąsias dalis sistema, be to, 
numatoma bendra pranešimų teikimo elektroninė forma. Gamintojai privalo teikti 
įrodomuosius duomenis (pvz., pateikimo rinkai ataskaitas).

Mokesčiai, kuriuos nustato valstybės narės, kad galėtų tvarkyti joms pateiktą informaciją, 
neviršija su tokia veikla susijusių išlaidų. Be to, pasiūlyme numatoma, kad negalima pateikti 
rinkai naujų ar modifikuotų tabako gaminių prieš tai nepateikus duomenų apie sudedamąsias 
dalis. Ataskaitose pateikti duomenys, išskyrus konfidencialią informaciją, skelbiami viešai. 

Nustačius suderintą ataskaitų formatą ir pareigą jas privalomai teikti bus sudarytos vienodos 
sąlygos ir bus lengviau rinkti, analizuoti ir stebėti duomenis. Šia priemone taip pat bus 
sumažinta administracinė našta pramonei, valstybėms narėms ir Komisijai ir sukurta 
patvaresnė sistema neskelbtiniems duomenims tvarkyti.

Dabartine direktyva 2001/37/EB nėra suderintas priedų reguliavimas valstybėse narėse. Todėl 
kai kurios valstybės narės priėmė teisės aktus arba sudarė susitarimus su pramonės atstovais 
leisti ar uždrausti tam tikras sudedamąsias dalis. Dėl to kai kuriose valstybėse narėse tam 
tikros sudedamosios dalys yra uždraustos, o kitose – ne.

Pasiūlyme nustatyta, kad būdingo kvapo ar skonio, pavyzdžiui, vaisių ar šokolado, tabako 
gaminiai būtų draudžiami.

Priimti sprendimus padės tyrimų grupės.

Priedai, susiję su energija ir gyvybingumu (kofeinas, taurinas ir kt.), arba sudarantys įspūdį, 
kad produktai naudingi sveikatai (pvz., vitaminai), yra draudžiami. Kvapiųjų medžiagų 
neleidžiama naudoti filtruose, popieriuje arba pakuotėse.

Tabako gaminiai, kurių toksiškumas ar priklausomybės sukėlimo geba yra padidinti, rinkai 
negali būti pateikiami. Valstybės narės užtikrina, kad tabako gaminiams būtų atitinkamai 
taikomos REACH reglamente išdėstytos nuostatos ar sąlygos.

Pasiūlyme nustatytos išimtys dėl kai kurių nuostatų, pavyzdžiui, būdingo kvapo ar skonio 
gaminių draudimo, netaikymo kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti skirtas tabakas ir 
bedūmiai tabako gaminiai tabako gaminiams, t. y. cigarams, cigarilėms ir pypkių tabakui. Ši 
išimtis pagrįsta motyvu, kad šiuos gaminius daugiausia vartoja vyresnio amžiaus vartotojai, o 
šio pasiūlymo tikslas yra reglamentuoti tabako gaminius taip, kad jaunimas nebūtų skatinamas 
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pradėti juos vartoti.

Išimtis panaikinama, jeigu iš esmės pakinta aplinkybės (parduodamas gaminių kiekis arba 
vartojimo paplitimas tarp jaunimo). 

Pasiūlyme atsižvelgta į valstybių narių skirtingą sudedamųjų dalių reglamentavimo raidą ir į 
tarptautinius pokyčius, kaip antai PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos nuostatas dėl 
tabako gaminių sudėties reglamentavimo ir konvencijoje pateiktas gaires.

b) Pakuotės ir ženklinimas

Pasiūlyme numatyta, kad kombinuoti iš vaizdo ir teksto sudaryti 75 proc. ploto užimantys 
įspėjimai apie žalingas tabako medžiagas turėtų būti pateikiami ant abiejų tabako gaminių 
pakuočių pusių.

Į pasiūlymą taip pat įtraukti reikalavimai dėl pakuočių, pvz., stačiakampio gretasienio 
pavidalo cigarečių pakuočių formos ir mažiausio cigarečių skaičiaus vienoje pakuotėje (20 
cigarečių).

Pasiūlymu bus užtikrinta, kad įspėjimai apie grėsmę sveikatai būtų pateikiami veiksmingai ir 
nustačius privalomus minimalius įspėjimų ir pakuočių dydžius ant pakuotės būtų paliekama 
tam tikra vieta prekių ženklams pateikti.

c) Atsekamumas ir saugumo elementai

Direktyva 2001/37/EB Komisijai suteikti įgaliojimai priimti technines priemones, susijusias
su atsekamumu ir identifikavimu, bet jais niekada nebuvo naudojamasi. Atsekamumo sąvoka 
per pastaruosius kelerius metus pakito, todėl teisės aktus būtina pritaikyti ir papildyti 
atsekamumo ir saugumo elementų nuostatomis.

Pasiūlymu numatoma ES tabako gaminių pakelio stebėjimo ir sekimo visoje tiekimo 
grandinėje (išskyrus mažmeninę prekybą) sistema.

Valstybės narės užtikrina, kad tabako gaminių gamintojai sudarytų sutartis dėl duomenų 
saugojimo su nepriklausomomis trečiosiomis šalimis, siekdami užtikrinti, kad sistema būtų 
nepriklausoma, visiškai skaidri ir bet kuriuo metu prieinama valstybėms narėms ir Komisijai.

Pasiūlymu užtikrinama, kad būtų laikomasi direktyvos reikalavimų, sudaromos vienodos 
sąlygos įvairiems ekonominės veiklos vykdytojams (šiuo metu tik didžiausi keturi tabako 
gamintojai turi parengti ir naudoti stebėjimo ir sekimo sistemas), palengvinama rinkos 
priežiūra ir suteikiama galimybė vartotojams patikrinti tabako gaminių autentiškumą.

d) Oraliniam vartojimui skirtas tabakas

Draudimas pateikti rinkai oraliniam vartojimui skirtą tabaką (oralinį tabaką) lieka galioti, kaip 
nustatyta Direktyvoje 2001/37/EB.

Dabartinis draudimas 2004 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo buvo pripažintas 
proporcinga priemone dėl žalingo poveikio, netikrumo dėl oralinio tabako kaip cigarečių 
pakaitalo, nikotino priklausomybę sukeliančių ir toksinių savybių, oralinio tabako keliamos 
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rizikos jaunimui ir gaminio naujumo.

e) Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako gaminiais

Tarpvalstybinė nuotolinė tabako gaminių prekyba nepatenka į Direktyvos 2001/37/EB 
taikymo sritį.

Pasiūlyme numatyta prievolė tabako gaminių mažmenininkams pranešti apie savo ketinimus 
užsiimti tarpvalstybine nuotoline prekyba.

Pagal pasiūlymą valstybės narės gali reikalauti, kad mažmenininkas paskirtų fizinį asmenį, 
kuris užtikrintų gaminių, tiekiamų klientams atitinkamose valstybėse narėse, atitiktį 
direktyvos reikalavimams. Taip pat numatytas privalomo amžiaus patikros mechanizmas.

Pasiūlymu palengvinama teisinė veikla nešalinant jokių prekybos kanalų ir kartu sudaromos 
sąlygos vartotojams teisėtai gauti tabako gaminių, kurių negalima gauti savo vidaus rinkoje. 
Taip sustiprinamas poveikis vidaus rinkai ir užkertamas kelias įsigyti gaminių, neatitinkančių 
šios direktyvos nuostatų, įskaitant tinkama kalba pateiktus įspėjimus apie grėsmę sveikatai ir 
sudedamųjų dalių reglamentavimą. Pasiūlymu siekiama spręsti ir pernelyg jaunų pirkėjų 
problemą. Nenumatytas šalutinis poveikis – įgyvendinus pasiūlymą sumažės galimybių gauti 
pigesnių gaminių, neatitinkančių valstybių kainų politikos.

f) Naujų kategorijų tabako gaminiai

Naujų kategorijų tabako gaminiai yra produktai, kurių sudėtyje yra tabako ir kurie nepriklauso 
kuriai nors iš esamų produktų kategorijų (pvz., cigarečių, cigaretėms sukti skirto tabako, 
pypkių tabako, kaljanų tabako, cigarų, cigarilių, kramtomojo tabako, uostomojo tabako arba 
oraliniam vartojimui skirto tabako) ir pateikiami rinkai po direktyvos įsigaliojimo. Šie 
gaminiai turės atitikti direktyvos reikalavimus (pvz., dėl ženklinimo ir sudedamųjų dalių) 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, o taikytinos taisyklės priklausys nuo to, ar gaminys yra 
pridegamas, ar ne.

Pasiūlyme taip pat numatyta prievolė pranešti apie naujų kategorijų tabako gaminius, o šių 
gaminių rinkos plėtros ataskaitą Komisija paskelbs praėjus penkeriems metams po direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę termino.

Pranešimų apie naujų kategorijų tabako gaminius teikimo sistemos sukūrimas padės gerinti 
žinias apie šiuos gaminius ir planuoti galimus būsimus direktyvos pakeitimus.

g) Gaminiai, kuriuose yra nikotino

Gaminiai, kuriuose yra nikotino, nepatenka į Direktyvos 2001/37/EB taikymo sritį ir valstybės 
narės iki šiol taiko skirtingus šių gaminių reglamentavimo metodus, pvz., jie reglamentuojami 
kaip medicinos produktai, taikant tam tikras tabako gaminiams skirtas nuostatas, arba 
specialių teisės aktų visai nėra.

Pasiūlyme nurodyta, kad gaminiai, kuriuose yra nikotino ir kuriuose nikotino kiekis didesnis 
kaip 2 mg, nikotino koncentracija didesnė kaip 4 mg/ml arba kurių naudojimas pagal paskirtį 
sukelia didesnę kaip 4 ng/ml vidutinę didžiausią piko metu koncentraciją plazmoje, gali būti 
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pateikiami rinkai tik tuo atveju, jei jie registruoti kaip medicinos produktai, remiantis jų 
kokybe, saugumu, veiksmingumu bei teigiamu rizikos ir naudos santykiu.

Pasiūlymu panaikinami dabar galiojančių valstybių narių teisės aktų skirtumai ir skirtingas 
nikotino pakaitinio gydymo ir gaminių, kuriuose yra nikotino, vertinimas, padidinamas 
teisinis tikrumas, įtvirtinama valstybėse narėse vykstanti raida, skatinami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos rūkymo metimo srityje, siekiant kuo labiau padidinti naudą sveikatai.

h) Žoliniai rūkomieji gaminiai

Pasiūlyme numatyti pritaikyti įspėjimai apie grėsmę sveikatai ant žolinių rūkomųjų gaminių 
siekiant informuoti vartotojus apie šių gaminių nepageidaujamą poveikį sveikatai. Be to, ant 
šių gaminių pakuočių negali būti informacijos, galinčios klaidinti vartotojus.

2. Klausymai

2013 m. sausio 29 d. bendrame Portugalijos parlamento Europos reikalų komiteto, 
Ekonomikos ir viešųjų darbų komiteto ir Sveikatos komiteto posėdyje įmonių Tabaqueira
(Phillip Morris International pavaldžioji bendrovė), Empresa Madeirense de Tabacos ir 
Fábrica de Tabacos Micaelense atstovai išreiškė pritarimą, kad būtų priimta plati, darni ir 
įrodymais grindžiama sistema, kurioje būtų veiksmingai atsižvelgiama į visuomenei, ypač 
visuomenės sveikatos organizacijoms, rūpimus klausimus, susijusius su tabako gaminių 
pobūdžiu.

Nepaisant to, jie teigė, kad Komisijos pateikta persvarstyta Tabako gaminių direktyvos 
redakcija (pasiūlymas dėl direktyvos) neatitinka subsidiarumo principo, nes ši redakcija 
įvairiais aspektais yra neproporcinga ir nepakankamai pagrįsta, joje neatsižvelgiama į tam 
tikrus nacionalinius ypatumus ir kartu nepaisoma socialiniu ir ekonominiu požiūriu neigiamo 
poveikio, didesnio už naudą sveikatai.

Buvo išreikštos ir abejonės dėl ES įgaliojimų leisti teisės aktus tam tikrose atitinkamose 
srityse, šios politinės priemonės buvo apibūdintos kaip nesuderinamos su vidaus rinkos 
veikimu, galinčios sukelti funkcinius iškraipymus, darančios nemažą poveikį užimtumui, 
konkurencijai, pajamoms iš mokesčių ir neteikiančios garantijų, kad bus pasiekti siūlomi 
sveikatos apsaugos tikslai.

Atstovai taip pat išreiškė požiūrį, kad ES neturi bendro pobūdžio teisėkūros įgaliojimų 
visuomenės sveikatos srityje. Kadangi visuomenės sveikatos politika priklauso valstybių narių 
kompetencijai, ES turi teisę tik parengti priemones, kuriomis būtų remiami, koordinuojami 
arba papildomi valstybių narių veiksmai. Pačioje Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo 
teigiama, kad „Sąjunga savo veikloje pripažįsta valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos 
politikos apibrėžimą“ (168 straipsnio 7 dalis).

Teisinis pagrindas, kuriuo remiantis teikiamas šis pasiūlymas dėl direktyvos, yra vidaus 
rinkos sukūrimas ir veikimas. Taigi, pasiūlymu siekiama priimti teisės aktus vidaus rinkos 
klausimais (SESV 114 straipsnis) turint vienintelį tikslą – įpareigoti valstybes nares priimti 
tam tikras visuomenės sveikatos priemones nepaisant neigiamo šių priemonių poveikio pačiai 
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vidaus rinkai. Buvo išdėstytas požiūris, kad pasiūlymu dėl direktyvos panaikinama bet kokia 
gaminių diferencijavimo ar inovacijų laisvė ir nepagrįstai uždraudžiamos kai kurios esamos 
kategorijos. Pasiūlyme valstybės narės raginamos taikyti tolesnius apribojimus, pvz., vienodas 
paprastas pakuotes, dėl kurių bus neišvengiamai ir nenuosekliai apsunkintas kiekvienos iš 27 
valstybių narių galiojančių įstatymų taikymas. Tai nė kiek nepadės pagerinti ar supaprastinti 
vidaus rinkos veikimo.

Be to, buvo pabrėžta, kad uždrausdama mažai rizikingus tabako gaminius Komisija siekia 
atimti iš valstybių narių bet kokią galimybę autonomiškai plėtoti nuosavus strateginius 
alternatyvių tabako gaminių, keliančių mažesnę riziką piliečiams negu tradiciniai tabako 
gaminiai, kontroliuojamo prieinamumo sprendimus.

2013 m. vasario 7 d. Europos reikalų komitetas ir Sveikatos komitetas surengė bendrą įmonės 
Japan Tobacco International (JTI) delegacijos klausymą – delegacija išreiškė nuomonę, kad, 
pirmiausia, šiuo pasiūlymu dėl direktyvos būtų panaikinti valstybių narių įgaliojimai 
nepateikiant įrodymų, kad nacionaliniai parlamentai tų pačių tikslų negalėtų įgyvendinti 
pasiekdami panašių arba geresnių rezultatų, ir taip pažeidžiant subsidiarumo principą, ir kad, 
antra, pasiūlymas gerokai pranoksta tai, kas reikalinga jo tikslui pasiekti – plėtoti vidaus 
rinką, todėl pasiūlymu pažeidžiamas ir proporcingumo principas. 

Azorų autonominio regiono parlamentas taip pat pasinaudojo savo teise dalyvauti klausyme 
pagal Portugalijos konstitucijos 229 straipsnio 2 dalį, o šiuo konkrečiu atveju – pagal 
rugpjūčio 25 d. įstatymo Nr. 43/2006, iš dalies pakeisto gegužės 17 d. įstatymu Nr. 21/2012, 3 
straipsnio 4 dalį.

Azorų autonominio regiono parlamentas mano, kad pasiūlymas dėl direktyvos neatitinka 
subsidiarumo ir proporcingumo principų.

To parlamento Nuolatinio ekonomikos reikalų komiteto pakomitetis pateikė nuomonę, kuria 
atsisakoma pritarti pasiūlymui dėl direktyvos remiantis tuo, kad jį priėmus būtų iškreiptas 
vidaus rinkos veikimas ir kad pasiūlymu pažeidžiamos Sutartyse įtvirtintos pagrindinės teisės.

Minėtoje nuomonėje taip pat pabrėžiama, kad tabako gamyba – archipelagui labai svarbi 
veikla, kaip matyti iš atitinkamo tiesioginio ir netiesioginio užimtumo lygio, teigiamo išorinio 
poveikio ekonomikai ir mokesčių pajamų kūrimui – dėl šių priežasčių Azorų autonominiam 
regionui buvo parengta atskira tvarka, grindžiama solidarumo principu.

Azorų regioninio parlamento Nuolatinio ekonomikos reikalų komiteto pakomitetis vienbalsiai 
sutarė paskelbti nepalankią nuomonę dėl aptariamo pasiūlymo dėl direktyvos.

2013 m. vasario 14 d. buvo surengtas galutinis bendras Sveikatos komiteto klausymas, susijęs 
su šio pasiūlymo dėl direktyvos nagrinėjimu, kuriame dalyvavo Lenkijos ambasados patarėjas
Dariusz Dudziak – remdamasis ir subsidiarumo, ir proporcingumo principų analize, jis taip 
pat atmetė aptariamos iniciatyvos sąlygas.

3. Teisinis pagrindas

Aptariamas pasiūlymas dėl direktyvos grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
114 straipsniu.
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4. Subsidiarumo principas

Remiantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje išdėstytomis sąlygomis, ES turi 
įgaliojimus veikti „tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų 
negali deramai pasiekti (...), o Sąjungos lygiu (...) juos pasiekti būtų geriau“. Subsidiarumo 
principas atspindi požiūrį, kad valstybės narės turėtų turėti viršenybę ES atžvilgiu – jos turi 
teisę imtis tokių veiksmų, kokių yra pajėgios imtis.

Sutartyje taip pat atsispindi požiūris, kad sprendimai turėtų būti priimami kuo arčiau piliečių –
kai tik įmanoma, nacionaliniu lygmeniu. Trumpai tariant, Sutartyje nurodoma, kad ES turėtų 
būti apdairi ir imtis veiksmų (pasidalijamosios kompetencijos su valstybėmis narėmis srityje) 
tik tuo atveju, kai Bendrijos veiksmai tikrai teikia vertę ir duoda naudos, kurios negalima 
pasiekti vietos lygmeniu.

Kadangi visuomenės sveikata priklauso išimtinei valstybių narių kompetencijai, ES šioje 
srityje turi teisę tik remti, koordinuoti arba papildyti valstybių narių veiksmus.

Be to, Sutartyse konkrečiai nurodoma, kad ES „pripažįsta valstybių narių atsakomybę už jų 
sveikatos politikos apibrėžimą“.

Toliau pateikiamuose trijuose pavyzdžiuose aiškiai apibūdinama, kaip šis pasiūlymas dėl 
direktyvos prieštarauja subsidiarumo principui.

• Su įspėjimų apie grėsmę sveikatai nuostatomis susijęs draudimas Portugalijoje naudoti 
„įprasto dydžio“ cigarečių kategoriją neatitinka Portugalijos vartotojų įpročių ir nėra pagrįstas 
nei visuomenės sveikatos, nei vidaus rinkos veikimo motyvais. Pažymėtina, kad Portugalija 
išsiskiria kaip viena iš valstybių narių, kuriose suvartojama mažiausiai tabako ir ji pirmauja 
pagal skaičių piliečių, kurie niekada nerūkė, ji taip pat yra viena iš valstybių narių, kuriose 
nepilnamečiai suvartoja mažiausiai tabako. 

• Pagal pasiūlymą dėl direktyvos panaikinama ir uždraudžiama gaminių grupė 
(visuotinai žinoma kaip plonosios ir mentolio turinčios cigaretės), mažo formato nuorodos 
apie dervų ir nikotino kiekį ir cigaretėms sukti skirto tabako pateikimas rinkai mažesniais 
negu 40 gramų paketais. Šiomis priemonėmis niekaip nepagerinamas vidaus rinkos veikimas.

• Visa apimantis tam tikrų mažos rizikos gaminių draudimas neatsižvelgiant į įrodymus 
atskleidžia ES nenorą leisti valstybėms narėms įgyvendinti nuosavas mažos rizikos strategijas. 
Šios strategijos visai nėra hipotetinės – kai kurios valstybės narės jau sukūrė nuosavą mažos 
rizikos gaminių reguliavimo sistemą. Draudimas kliudytų šioms valstybėms narėms 
įgyvendinti savo kompetenciją, o kitoms valstybėms narėms – apibrėžti nuosavas visuomenės 
sveikatos politikos priemones.

Trumpai tariant, galime teigti, kad šiame pasiūlyme dėl direktyvos aiškiai neišdėstoma, kokią 
naudą duotų valstybių narių įgaliojimų reglamentuoti tabaką perdavimas Komisijai. Šis 
įgaliojimų perdavimas turi poveikį esminiams dalykams, priklausantiems valstybių narių 
kompetencijai, jis atliekamas netiksliai ir neaiškiai susiejamas su Komisijos tikslais. 
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5. Proporcingumo principas

Pagal proporcingumo principą reikalaujama, kad siūlomų veiksmų turinys ir forma neviršytų 
to, kas būtina siekiant Sutarties tikslų. Taigi visais atvejais, kai to paties tikslo įmanoma siekti 
įvairiomis priemonėmis, turi būti pasirinktas toks būdas, kuriuo tikslą pasiekti lengviausia.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad pasiūlymu dėl direktyvos viršijama tai, kas būtina siekiant 
pagerinti vidaus rinkos veikimą, ir pažeidžiamos elementarios ūkio subjektų teisės (laisvė 
veikti rinkoje pagal konkurencijos taisykles, laisvė diferencijuoti gaminius, laisvė naudoti 
teisėtai įgytus unikalius prekės ženklus ir simbolius) ir suaugusių vartotojų teisės, ypač laisvė 
individualiai pasirinkti remiantis atitinkama proporcinga informacija.

Be to, pasiūlymas dėl direktyvos prieštarauja ES Teisingumo Teismo praktikai, kuria 
remiantis reikalaujama, kad iš prieinamų alternatyvų būtų pasirinktas mažiausiai 
apsunkinantis variantas, ir įspėjama, jog privalu užtikrinti, kad patiriami nepatogumai nebūtų 
neproporcingi siekiamiems tikslams.

Nepaisant reikalaujamo įrodymų kiekio, daugelis pasiūlymo dėl direktyvos nuostatų 
akivaizdžiai neproporcingos ir tuo pagrindu turėtų būti paskelbtos nepriimtinomis. Nėra 
informacijos, pagal kurią būtų tikėtina, kad šiomis priemonėmis bus pagerinta vidaus rinka –
jos yra savavališkos ir baudžiamojo pobūdžio, taip pat nėra informacijos, kad jomis bus 
pasiekti planuojami visuomenės sveikatos tikslai.

III dalis. Nuomonė

Atsižvelgdamas į minėtąsias problemas ir remdamasis atsakingo komiteto pranešimu, 
Europos reikalų komitetas mano, kad:

1. Aptariama iniciatyva pažeidžiamas subsidiarumo principas, nes pasidalijamosios 
kompetencijos klausimais ES gali leisti teisės aktus tik siekdama rezultatų, kurių negalima 
pasiekti vietos lygmeniu, o iš valstybių narių atimami įgaliojimai neįrodžius, kad nacionaliniai 
parlamentai nesugebėtų pasiekti tų pačių arba geresnių rezultatų – tai yra akivaizdus 
subsidiarumo principo pažeidimas.

2. Aptariama iniciatyva pažeidžiamas proporcingumo principas, nes ES teisė neturėtų 
viršyti to, kas būtina siekiant Sutarčių tikslų. Šia iniciatyva proporcingumo principas 
akivaizdžiai pažeidžiamas dar ir dėl to, kad viršijama tai, kas būtina vidaus rinkos plėtotės 
tikslui pasiekti. 

3. Į tai atsižvelgiant ir remiantis rugpjūčio 25 d. įstatymo Nr. 43/2006, iš dalies pakeisto 
gegužės 17 d. įstatymu Nr. 21/2012, 3 straipsnio 3 dalimi, šios nuomonės priede išdėstytas 
rezoliucijos projektas turėtų būti pateiktas plenarinėje sesijoje. 

4. Konstatuojamosiose dalyse išdėstytais klausimais Europos reikalų komitetas toliau 
stebės šios iniciatyvos teisėkūros procesą keisdamasis informacija su vyriausybe.


