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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes 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 Portugāles parlamenta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

 PORTUGĀLES REPUBLIKAS PARLAMENTS

REPUBLIKAS ASAMBLEJAS REZOLŪCIJA

Pamatota atzinuma pieņemšana attiecībā uz subsidiaritātes principa neievērošanu 
priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu

Republikas asambleja saskaņā ar Portugāles Republikas Konstitūcijas 166. panta 5. punktu un 
3. panta 3. punktu 25. augusta Likumā Nr. 43/2006, kurā grozījumi izdarīti ar 17. maija 
Likumu Nr. 21/2012, ir pieņēmusi lēmumu nosūtīt Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam, 
Padomes priekšsēdētājam un Komisijas priekšsēdētājam turpmāk minēto pamatoto atzinumu 
par subsidiaritātes principa neievērošanu priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un 
saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu [COM(2012)788].

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas priekšlikums pārkāpj subsidiaritātes principu, jo 
šajā dokumentā paredzēto mērķi nav iespējams labāk sasniegt ar rīcību Savienības līmenī.

Pieņemts 2013. gada 1. martā

REPUBLIKAS ASAMBLEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
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Atzinums par COM(2012)788.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu

I daļa — Ievadpiezīme

Saskaņā ar 7. pantu 25. augusta Likumā Nr. 43/2006 par Republikas asamblejai piešķirtajām 
uzraudzības, novērtēšanas un lēmumu pieņemšanas pilnvarām saistībā ar Eiropas Savienības 
izveidi, kā arī saskaņā ar 2010. gada 20. janvārī pieņemto metodiku Eiropas iniciatīvu rūpīgai 
pārbaudei Eiropas lietu komiteja saņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā tabakas un 
saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu [COM(2012)788].

Minēto iniciatīvu nosūtīja Ekonomikas un valsts pasūtījumu komitejai un Veselības komitejai. 
Abas komitejas izskatīja attiecīgo iniciatīvu un pieņēma ziņojumus, kas ir pievienoti šim 
pamatotajam atzinumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

Tā kā šis jautājums jo īpaši attiecas uz valsts autonomo reģionu interesēm, tas tika iesniegts 
izskatīšanai Azoru salu un Madeiras salu autonomo reģionu likumdošanas asamblejās, kas 
attiecīgi pieņēma savus pamatotos atzinumus, kas ir pievienoti šim pamatotajam atzinumam 
un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

II daļa — Apsvērumi

1. Vispārīgi jautājumi

Attiecīgā iniciatīva paredz pārskatīt un modernizēt Eiropas Parlamenta Direktīvu 2001/37/EK 
par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā tabakas un saistīto 
izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību.

Pārskatīšanas galvenais mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus darbību, atjaunojot noteikumus jomās, 
kuras jau ir harmonizētas, kā arī paredzot jaunus, iepriekšējā direktīvā neiekļautus noteikumus
un likvidējot tiesiskās nepilnības.

Raugoties no veselības aizsardzības viedokļa, ES stratēģiskie mērķi paredz Eiropas 
Savienības iedzīvotāju veselības aizsardzību saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbības 114. pantu.

Tabaka ir ārkārtīgi svarīgs jautājums Eiropas veselības aizsardzības politikā, jo tās dēļ katru 
gadu mirst aptuveni 700 000 cilvēku. Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt jauniešus (pēc 
2012. gada Eirobarometra datiem 70 % smēķētāju sāk smēķēt pirms 18 gadu vecuma, 
savukārt 94 % smēķētāju to sāk darīt pirms 25 gadu vecuma sasniegšanas) un nodrošināt, ka 
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visiem iedzīvotājiem ir iespēja izdarīt apzinātu izvēli attiecībā uz tabakas izstrādājumiem un 
konkrētajām sekām, ko izraisa šo izstrādājumu lietošana.

Saskaņā ar šo iniciatīvu Tabakas izstrādājumu direktīva (TID) pārskatīšanā uzmanība 
pievērsta šādām jomām.

a) Sastāvdaļas un emisijas

Maksimālais darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda saturs, kā arī mērīšanas metodes tiek 
saglabātas tādas pašas kā Direktīvā 2001/37/EK.

Direktīvā 2001/37/EK noteikts, ka dalībvalstis tabakas izstrādājumu ražotājiem un 
importētajiem pieprasa ziņot par šādos izstrādājumos izmantotām sastāvdaļām. Izskatītajā 
priekšlikumā tiek saglabāta šī obligātā sastāvdaļu ziņošanas sistēma, kā arī paredzēts vienots 
elektronisks formāts ziņošanai. Ražotājiem ir pienākums nodrošināt pamatojošus datus 
(piem., mārketinga ziņojumus).

Dalībvalstu iekasētās maksas par tām iesniegtās informācijas izskatīšanu nepārsniedz 
izmaksas, kas saistāmas ar minētajām darbībām. Turklāt priekšlikumā paredzēts, ka jaunu vai 
modificētu tabakas izstrādājumu laišana tirgū nedrīkst notikt, pirms nav iesniegti dati par 
sastāvdaļām. Paziņotie dati, izņemot konfidenciālu informāciju, tiek publicēti. 

Saskaņots ziņošanas formāts un pienākums par ziņošanu radīs vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un atvieglos datu vākšanu, analīzi un uzraudzību. Tas arī mazinās administratīvo 
slogu nozarei, dalībvalstīm un Komisijai un nodrošinās sistēmu, kas būs stabilāka, lai varētu 
apstrādāt sensitīvus datus.

Pašreizējā Direktīva 2001/37/EK nesaskaņo dalībvalstu normatīvos aktus par piedevām. 
Dažas dalībvalstis tādēļ ir pieņēmušas tiesību aktus vai ar nozari noslēgušas vienošanās, ar ko 
tiek atļautas vai aizliegtas noteiktas sastāvdaļas. Tādējādi dažas sastāvdaļas vienās dalībvalstīs 
ir aizliegtas, bet citās — ne.

Priekšlikums paredz aizliegt tabakas izstrādājumus ar raksturīgu aromātu (piemēram, augļu 
vai šokolādes aromātu).

Testēšanas grupas palīdzēs lēmumu pieņemšanas procesā.

Ir aizliegtas piedevas, kas tiek saistītas ar enerģiju un vitalitāti (kofeīns, taurīns u. c.), vai rada 
priekšstatu, ka izstrādājumi labvēlīgi ietekmē veselību (piemēram, vitamīni). Nav atļauts 
izmantot aromatizētājus filtrā, papīrā vai iepakojumā.

Tirgū nelaiž tabakas izstrādājumus, kas ir ar paaugstinātu toksicitāti vai izraisa palielinātu 
atkarību. Dalībvalstis nodrošina, lai noteikumi vai nosacījumi, kas paredzēti saskaņā ar 
REACH, tiktu attiecīgi piemēroti tabakas izstrādājumiem.

Priekšlikumā tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamie tabakas izstrādājumi un 
bezdūmu tabakas izstrādājumi, proti, cigāriem, cigarilliem un pīpju tabakai, nepiemēro dažus 
noteikumus, piemēram, aizliegumu tabakas izstrādājumiem ar raksturīgu aromātu. Šāds 
atbrīvojums ir pamatots, jo minētos izstrādājumus lieto pārsvarā gados vecāki patērētāji, 
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savukārt šā priekšlikuma mērķis ir izstrādāt tabakas izstrādājumu normatīvos aktus tā, lai tie 
neiedrošinātu jauniešus sākt lietot tabakas izstrādājumus.

Atbrīvojumu atcels, ja būtiski mainīsies apstākļi (attiecībā uz pārdošanas apjomu vai 
izplatības līmeni jauniešu vidū). 

Šajā priekšlikumā tiek risināts jautājums par nevienmērīgo attīstību, kas saistībā ar sastāvdaļu 
reglamentēšanu vērojama dalībvalstīs, un ņemtas vērā starptautiskās norises, piemēram, 
PKTK noteikumi par tabakas izstrādājumu sastāva reglamentēšanu un to vadlīnijām.

b) Iepakojums un marķējums

Priekšlikums paredz, ka 75 % kombinēto brīdinājumu (attēls un teksts) būtu jāizvieto tabakas 
izstrādājumu abās iepakojuma pusēs, kopā ar informāciju par kaitīgajām vielām tabakā.

Priekšlikumā ietvertas arī prasības attiecībā uz iepakojumiem, piemēram, cigarešu iepakojumi 
ir kubveida, un vienā iepakojumā ir noteikts minimālais cigarešu skaits (20 cigarešu).

Ar šo priekšlikumu ne tikai nodrošinās redzamu izvietojumu brīdinājumiem par ietekmi uz 
veselību, bet uz iepakojuma arī tiks atvēlēta zināma vieta preču zīmju izvietošanai, paredzot 
obligātos minimālos izmērus gan brīdinājumiem, gan pašam iepakojumam.

c) Izsekojamība un drošības elementi

Direktīva 2001/37/EK Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt tehniskus pasākumus saistībā ar 
izsekojamību un identifikāciju, bet šīs pilnvaras nav tikušas izmantotas. Tā kā ideja par 
izsekojamību ir veidojusies pēdējo gadu laikā, ir nepieciešams pielāgot un pilnveidot tiesību 
aktus attiecībā uz izsekojamību un drošības elementiem.

Priekšlikums paredz tabakas izstrādājumu iepakojumu ES izsekošanas un identificēšanas 
sistēmu visā piegādes ķēdē (izņemot mazumtirdzniecību).

Dalībvalstis nodrošina, ka tabakas izstrādājumu ražotāji ar neatkarīgām trešām personām 
slēdz līgumus par datu glabāšanu, lai nodrošinātu sistēmas neatkarību un pilnīgu 
pārredzamību un lai tā dalībvalstīm un Komisijai būtu vienmēr pieejama.

Priekšlikums nodrošina atbilstību direktīvas prasībām, rada līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus starp dažādiem ekonomikas dalībniekiem (pašlaik tikai četriem lielākajiem tabakas 
ražotājiem ir izvirzīta prasība izstrādāt un izmantot izsekošanas un identificēšanas sistēmas), 
atvieglo tirgus uzraudzību un patērētājiem sniedz iespēju pārliecināties par tabakas 
izstrādājumu autentiskumu.

d) Orālai lietošanai paredzēta tabaka

Tiek saglabāts Direktīvā 2001/37/EK noteiktais aizliegums laist tirgū (ieskaitot pārrobežu 
tālpārdošanu) orālai lietošanai paredzēto tabaku (“snus”), izņemot attiecībā uz Zviedriju.

Eiropas Savienības Tiesa 2004. gadā uzskatīja, ka spēkā esošais aizliegums ir samērīgs, un 
norādīja uz šādiem aspektiem — orālai lietošanai paredzētajai tabakai ir kaitīga ietekme; nav 
skaidrības par šāda veida tabakas kā cigarešu aizstājēju; nikotīna atkarību izraisošas un 
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toksiskas īpašības; iespējamais risks jauniešiem, ko rada orālai lietošanai paredzētā tabaka; šis 
izstrādājums kā jaunieviesums.

e) Tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošana

Tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošana nav ietverta Direktīvas 2001/37/EK 
piemērošanas jomā.

Priekšlikums ietver paziņošanas pienākumu tabakas izstrādājumu mazumtirgotājiem, kas 
gatavojas nodarboties ar pārrobežu tālpārdošanu.

Priekšlikums atļauj dalībvalstīm pieprasīt mazumtirgotājam iecelt fizisku personu, kas 
nodrošina tādu izstrādājumu atbilstību šai direktīvai, kuri tiek piegādāti klientiem attiecīgajās 
dalībvalstīs. Paredzēts arī obligāts vecuma pārbaudes mehānisms.

Priekšlikums atvieglo juridisko darbību, jo pārdošanas kanāli netiek likvidēti, vienlaikus
ļaujot patērētājiem likumīgi piekļūt tiem tabakas izstrādājumiem, kas nav pieejami vietējā 
tirgū. Tas pastiprina ietekmi uz iekšējo tirgu, novēršot tādu izstrādājumu iegādi, kas neatbilst 
direktīvas noteikumiem, ieskaitot brīdinājumus par ietekmi uz veselību pareizajā valodā un 
sastāvdaļu reglamentēšanu. Turklāt tā mērķis ir risināt jautājumu par tabakas izstrādājumu 
pārdošanu nepilngadīgajiem. Netika paredzēts, ka priekšlikuma rezultātā būs mazāk pieejami 
lētāki izstrādājumi, kas neatbilst cenu politikai valstī.

f) Jaunieviesti tabakas izstrādājumi

Jaunieviesti tabakas izstrādājumi ir izstrādājumi, kas satur tabaku, kura neietilpst nevienā no 
izveidotajām izstrādājuma grupām (piem., cigaretes, tinami tabakas izstrādājumi, pīpju 
tabaka, ūdenspīpes tabaka, tabaka, cigāri un cigarilli, košļājamā tabaka, šņaucamā tabaka vai 
orālai lietošanai paredzēta tabaka) un kas laisti tirgū pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 
Minētajiem izstrādājumiem būs jāatbilst direktīvas prasībām (piem., par marķēšanu un 
sastāvdaļām), lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, un piemērojamie noteikumi 
būs atkarīgi no tā, vai izstrādājums ir vai nav saistīts ar degšanas procesu.

Priekšlikumā arī paredzēts pienākums ziņot par jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, un 
piecus gadus pēc direktīvas transponēšanas termiņa Komisija nāks klajā ar ziņojumu par 
minēto izstrādājumu tirgus attīstību.

Ziņošanas sistēmas izveide attiecībā uz jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem palīdzēs 
paplašināt zināšanu bāzi par tiem, ko varētu izmantot saistībā ar iespējamiem turpmākajiem 
grozījumiem direktīvā.

g) Nikotīnu saturoši izstrādājumi

Nikotīnu saturošie izstrādājumi (NCP) nav ietverti Direktīvas 2001/37/EK piemērošanas 
jomā, un dalībvalstis līdz šim minētos izstrādājumus ir reglamentējušas atšķirīgi, tostarp kā 
zāles, kurām piemēro konkrētus noteikumus, kas tiek piemēroti tabakas izstrādājumiem, vai 
arī neizstrādājot īpašus tiesību aktus.

Priekšlikumā noteikts, ka nikotīnu saturošus izstrādājumus, kuros nikotīna līmenis pārsniedz 
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2 mg, nikotīna koncentrācija pārsniedz 4 mg/ml vai kuru paredzētā lietojumā vidējā 
maksimālā koncentrācija plazmā pārsniedz 4 ng/ml, drīkst laist tirgū tikai tad, ja tie atļauti kā 
zāles, pamatojoties uz to kvalitāti, drošumu un labvērtību, un ar pozitīvu riska/ieguvumu 
attiecību.

Ar priekšlikumu tiek novērstas pašreizējās tiesību aktu atšķirības starp dalībvalstīm un 
atšķirīgā attieksme pret nikotīna aizstāšanas terapijām un nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, 
tiek panākta lielāka tiesiskā noteiktība, saliedēta dalībvalstīs notiekošā attīstība un stimulēta 
pētniecība un inovācija saistībā ar smēķēšanas atmešanu, lai panāktu maksimālus veselības 
uzlabojumus.

h) Smēķēšanai paredzēti augu izcelsmes izstrādājumi

Priekšlikumā paredzēts pielāgot brīdinājumus par ietekmi uz veselību attiecībā uz smēķēšanai 
paredzētiem augu izcelsmes izstrādājumiem, lai informētu patērētājus par minēto 
izstrādājumu negatīvo ietekmi uz veselību. Turklāt uz to iepakojuma nedrīkst norādīt 
informāciju, kas varētu maldināt patērētājus.

2. Uzklausīšana

Portugāles parlamenta Eiropas lietu komiteja, Ekonomikas un valsts pasūtījumu komiteja un 
Veselības komiteja 2013. gada 29. janvārī kopīgi uzklausīja uzņēmumu „Tabaqueira” 
(„Phillip Morris International” meitasuzņēmums), „Empresa Madeirense de Tabacos” un 
„Fábrica de Tabacos Micaelense”, kuri pauda atbalstu tāda visaptveroša, līdzsvarota un uz 
pierādījumiem balstīta regulējuma pieņemšanai, kas varētu efektīvi risināt ar tabakas 
izstrādājumu raksturu saistītās problēmas, par kurām raizējas sabiedrība un konkrēti 
sabiedrības veselības iestādes.

Tomēr šie uzņēmumi atzina, ka Komisijas iesniegtais Tabakas izstrādājumu direktīvas 
pārskats (direktīvas priekšlikums) ir pretrunā subsidiaritātes principam, jo tas vairākos 
aspektos ir neproporcionāls un nepietiekami pamatots un tajā netiek ņemtas vērā dažas 
dalībvalstu īpatnības, turklāt tajā tiek ignorētas nelabvēlīgās sociālekonomiskās sekas, kuras 
neatsver labvēlīgā ietekme uz veselību. 

Radās jautājums par ES kompetenci pieņemt tiesību aktus dažās no minētajām jomām, un šo 
politikas virzienu izvēle tika uzskatīta par nesavienojamu ar iekšējā tirgus darbību un tādu, 
kas varētu radīt darbības traucējumus, kuri savukārt būtiski ietekmētu nodarbinātību,
konkurenci un nodokļu ieņēmumus, turklāt bez garantijām, ka ierosinātie mērķi veselības 
aizsardzības jomā patiesi tiks sasniegti.

Šie uzņēmumi arī pauda viedokli, ka ES nav vispārējas likumdošanas pilnvaras sabiedrības 
veselības jomā. Tā kā sabiedriskās veselības joma ir dalībvalstu kompetencē, ES ir tikai 
pilnvarota pieņemt pasākumus dalībvalstu darbību atbalstam, koordinēšanai vai 
papildināšanai. LESD ir norādīts, ka „Savienības rīcība respektē dalībvalstu atbildību par 
savas veselības politikas noteikšanu” (168. panta 7. punkts).

Šā direktīvas priekšlikuma juridiskais pamats ir iekšējā tirgus izveide un darbība. Tādējādi šā 
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priekšlikuma mērķis ir paredzēt noteikumus attiecībā uz iekšējo tirgu (LESD 114. pants) un 
tikai noteikt dalībvalstīm par pienākumu pieņemt vairākus pasākumus sabiedriskās veselības 
jomā, ignorējot šo pasākumu nelabvēlīgo ietekmi uz pašu iekšējo tirgu. Tiek uzskatīts, ka šis 
direktīvas priekšlikumu izslēdz jebkādu iespēju izstrādājumu dažādošanai vai inovācijai un 
netaisnīgi aizliedz jau esošu kategoriju izstrādājumus. Direktīvas priekšlikums prasa 
dalībvalstīm piemērot turpmākus ierobežojumus, piemēram, vienādu iepakojumu, kas 
neizbēgami radīs nesaskaņotas pretrunas ar visu 27 dalībvalstu tiesību aktiem. Tas nekādā 
gadījumā nepalīdzēs uzlabot vai vienkāršot iekšējā tirgus darbību.

Tika papildus uzsvērts, ka ar zema apdraudējuma tabakas izstrādājumu aizliegumu Komisija 
cenšas liegt dalībvalstīm iespēju pastāvīgi izstrādāt pašām savus stratēģiskos risinājumus 
attiecībā uz kontrolētu pieeju tādiem alternatīviem tabakas izstrādājumiem, kas iedzīvotājiem 
rada mazāku apdraudējumu nekā parastie tabakas izstrādājumi. 

Eiropas lietu komiteja un Veselības komiteja 2013. gada 7. februārī kopīgi uzklausīja 
uzņēmuma „Japan Tobacco International” (JTI) delegāciju, kad pauda viedokli, ka, pirmkārt, 
ar šo direktīvas priekšlikumu dalībvalstīm tiktu atņemtas pilnvaras, nesniedzot pierādījumus, 
ka dalībvalstu parlamenti nebūtu spējīgi sasniegt tos pašus mērķus ar līdzvērtīgiem vai 
labākiem rezultātiem, tādējādi pārkāpjot subsidiaritātes principu, un, otrkārt, attiecīgais 
priekšlikums ievērojami pārsniedz prasības, kas būtu nepieciešamas, lai sasniegtu mērķi 
attiecībā uz iekšējā tirgus attīstību, tādējādi pārkāpjot proporcionalitātes principu. 

Azoru salu autonomā reģiona likumdošanas asambleja arī izmantoja iespēju tikt uzklausītai 
saskaņā ar Portugāles Konstitūcijas 229. panta 2. punktu un šajā gadījumā arī saskaņā ar 
3. panta 4. punktu 25. augusta Likumā Nr. 43/2006, kurā grozījumi izdarīti ar 17. maija 
Likumu Nr. 21/2012.

Azoru reģionālā likumdošanas asambleja uzskata, ka direktīvas priekšlikums neatbilst 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem.

Parlamenta pastāvīgās Ekonomikas lietu komitejas apakškomiteja sniedza atzinumu, ka tā 
noraida direktīvas priekšlikumu, pamatojot ar to, ka tā pieņemšana radītu iekšējā tirgus 
darbības traucējumus un ka šis priekšlikums pārkāpt Līgumos noteiktās pamattiesības.

Minētajā atzinumā arī tika uzsvērts, ka tabakas ražošana ir šim arhipelāgam ļoti svarīga 
nozare, par ko liecina ar to saistītās tiešās un netiešās nodarbinātības līmenis, pozitīvi ārējie 
faktori ekonomikā un nodokļu ieņēmumi, kā ietekmē Azoru salu autonomajam reģionam ir 
noteikts atšķirīgs režīms, pamatojoties uz solidaritātes principu.

Azoru salu reģionālā parlamenta pastāvīgās Ekonomikas lietu komitejas apakškomiteja 
vienbalsīgi piekrita sniegt nelabvēlīgu atzinu par šo priekšlikumu.

Pēdējā Veselības komitejas rīkotā kopīgā uzklausīšana ar mērķi izskatīt šo direktīvas 
priekšlikumu notika 2013. gada 14. februārī, piedaloties Polijas vēstniecības pārstāvim, 
ministra padomniekam Dariusz Dudziak, kas arī noraidīja izskatītās iniciatīvas noteikumus, 
pamatojoties uz to analīzi no subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa aspekta.

3. Juridiskais pamats
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Izskatāmais direktīvas priekšlikums pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 
114. pantu.

4. Subsidiaritātes princips

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 5. panta 3. punktu ES ir pilnvaras rīkoties 
„tikai tad, ja dalībvalstis (..) nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet (..) 
tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī”. Subsidiaritātes princips nozīmē, ka dalībvalstīm 
salīdzinājumā ES ir jābūt prioritārām rīcības pilnvarām un tās ir tiesīgas rīkoties atbilstīgi 
savām spējām.

Līgums arī atspoguļo viedokli, ka lēmumi ir jāpieņem pēc iespējas tuvāk un, ja tas ir 
iespējams, nacionālā līmenī. Īsumā tas paredz, ka ES ir jābūt piesardzīgai un (kas attiecas uz 
dalīto kompetenci ar dalībvalstīm) jārīkojas vienīgi tad, ja Kopienas rīcība patiesi sniedz 
pievienoto vērtību un sniedz labumu, ko nevarētu gūt vietējā līmenī.

Tā kā sabiedrības veselība ir dalībvalstu ekskluzīvā kompetence, ES ir tikai pilnvarota 
pieņemt pasākumus dalībvalstu darbību atbalstam, koordinēšanai vai papildināšanai šajā 
jomā.

Turklāt Līgumos ir konkrēti noteikts, ka ES „rīcība respektē dalībvalstu atbildību par savas 
veselības politikas noteikšanu”.

Turpmākie piemēri skaidri norāda uz to, kā šis direktīvas priekšlikums nav savienojams ar 
subsidiaritātes principu.

• Ja tiek aizliegta Portugālē ierasta izmēra cigarešu kategorija, ievērojot noteikumus par 
to, cik lieliem ir jābūt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, tad netiek ņemta vērā 
Portugāles patērētāju izvēle, jo īpaši tādēļ, ka šis aizliegums nav pamatots ne no sabiedrības 
veselības, ne iekšējā tirgus darbības viedokļa. Ir jānorāda, ka Portugāle pārējo dalībvalstu vidū 
izceļas ar zemākajiem tabakas patēriņa rādītājiem un tai ir augstākais tādu iedzīvotāju 
īpatsvars, kuri nekad nav smēķējuši, turklāt tā ir viena no dalībvalstīm ar zemākajiem tabakas 
patēriņa rādītājiem nepilngadīgo vidū. 

• Minētais direktīvas priekšlikums izslēdz un aizliedz produktu grupu (pazīstama kā 
tievās (slim) cigaretes un mentolu saturošas cigaretes), sīkdrukas norādes par darvas un 
nikotīna sastāvu un tādu tinamās tabakas iepakojumu tirdzniecību, kas ir mazāki par 
40 gramiem. Šie pasākumi nekādi neuzlabo iekšējā tirgus darbību.

• Dažu zema apdraudējuma tabakas izstrādājumu kategoriska aizliegšana, neņemot vērā 
pierādījumus, liecina par ES nevēlēšanos ļaut dalībvalstīm praksē īstenot pašām savas zema 
apdraudējuma stratēģijas. Šīs stratēģijas nav teorētiskas, jo dažas dalībvalstis jau ir 
izstrādājušās tiesisko regulējumu zema apdraudējuma izstrādājumu jomā. Šāds aizliegums 
būtu pretrunā ar šo un pārējo dalībvalstu kompetenci izstrādāt savu sabiedriskās veselības 
politiku.

Īsumā var secināt, ka šis direktīvas priekšlikums nespēj skaidri norādīt ieguvumus, ko radītu 
tabakas jomas reglamentēšanas tiesību pārcelšana no dalībvalstīm uz Komisiju. Šis pilnvaru 
deleģējums skar būtiskus jautājumus, kas ir dalībvalstu atbildībā, un tiek īstenots neprecīzā 
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veidā, kas nav skaidri saistīts ar Komisijas mērķiem. 

5. Proporcionalitātes princips

Saskaņā ar proporcionalitātes principu ierosinātās rīcības saturs un veids nedrīkst pārsniegt 
Līguma mērķu sasniegšanai nepieciešamo. Tādējādi, ja vienu un to pašu mērķi var sasniegt 
dažādi, ir jāizvēlas tas ceļš, pa kuru minētais mērķis ir visvieglāk sasniedzams.

Būtu jānorāda, ka šis direktīvas priekšlikums pārsniedz prasības, kas būtu nepieciešamas, lai 
sasniegtu mērķi attiecībā uz iekšējā tirgus darbību, un ka tas pārkāpj uzņēmumu pamattiesības 
(brīvību darboties tirgū, ievērojot konkurences noteikumus, brīvību diferencēt savu 
produkciju, brīvību izmantot konkrētus likumīgi reģistrētus zīmolus un simbolus) un 
pilngadīgo patērētāju pamattiesības, jo īpaši brīvību izdarīt personīgo izvēli, pamatojoties uz 
pienācīgu un līdzsvarotu informāciju.

Turklāt direktīvas priekšlikums ir pretrunā ES Tiesas judikatūrai, kas paredz to, ka no 
pieejamajām alternatīvām ir jāizvēlas tā, kas sagādā mazāk apgrūtinājumu, un brīdina — ir 
jāraugās, lai tiesību akta trūkumi būtu proporcionāli īstenotajam mērķim.

Neraugoties uz trūkstošajiem pierādījumiem, daudzi no direktīvas priekšlikuma noteikumiem 
ir acīmredzami neproporcionāli un būtu attiecīgi jādeklarē par nepieņemamiem. Nav 
pierādījumu, kas liecinātu, ka šie patvaļīgie un represīvie pasākumi varētu uzlabot iekšējā 
tirgus darbību vai sasniegt izvirzītos sabiedriskās veselības mērķus.

III daļa — Atzinums

Ņemot vērā iepriekš minētās bažas un atsaucoties uz atbildīgās komitejas ziņojumu, Eiropas 
lietu komiteja sniedz šādu atzinumu.

1. Izskatāmā iniciatīva pārkāpj subsidiaritātes principu attiecībā uz to, ka dalītas 
kompetences jautājumos ES var pieņemt tiesību aktus vienīgi tad, ja attiecīgos rezultātus 
nevar panākt vietējā līmenī, un to, ka tā dalībvalstīm atņem pilnvaras, nesniedzot 
pierādījumus, ka dalībvalstu parlamenti nav spējīgi sasniegt tādus pašus vai labākus 
rezultātus, — tas ir skaidrs subsidiaritātes principa pārkāpums.

2. Izskatāmā iniciatīva pārkāpj proporcionalitātes principu, jo ES tiesību akti nedrīkst 
pārsniegt Līguma mērķu sasniegšanai nepieciešamo. Turklāt iniciatīva acīmredzami pārkāpj 
proporcionalitātes principu, pārsniedzot iekšējā tirgus attīstības mērķa sasniegšanai 
nepieciešamās prasības. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot 3. panta 4. punktu 25. augusta Likumā 
Nr. 43/2006, kurā grozījumi izdarīti ar 17. maija Likumu Nr. 21/2012, šā atzinuma pielikumā 
iekļautais rezolūcijas priekšlikums būtu jāizskata plenārsēdē. 

4. Attiecībā uz jautājumiem, kas radušies saistībā ar direktīvas priekšlikuma 
apsvērumiem, Eiropas lietu komiteja turpinās uzraudzīt šis iniciatīvas likumdošanas procesu, 
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īstenojot informācijas apmaiņu ar valdību.


