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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z: [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih
izdelkov
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0788),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0420/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj češke poslanske zbornice, italijanskega senata, 
švedskega parlamenta, grškega parlamenta, italijanske poslanske zbornice, portugalskega 
parlamenta, romunske poslanske zbornice in danskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 
o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek 
zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1 ,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij2,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji trg in zaščito 
potrošnikov in Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C 0, 0.0.0000, str. 0. /Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 UL C 0, 0.0.0000, str. 0. /Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zakonodajni ukrepi na ravni Unije so 
potrebni tudi za izvajanje Okvirne 
konvencije SZO za nadzor nad tobakom (v 
nadaljnjem besedilu: Okvirna konvencija) 
iz maja 2003, katere pogodbenice so 
Evropska unija in njene države članice.
Pomembni so zlasti člen 9 (urejanje 
sestavin tobačnih izdelkov), člen 10
(urejanje razkritja tobačnih izdelkov), 
člen 11 (pakiranje in označevanje tobačnih 
izdelkov), člen 13 (oglaševanje) in člen 15
(nedovoljena trgovina s tobačnimi izdelki).
Smernice za izvajanje Okvirne konvencije 
so bile sprejete s konsenzom na različnih 
konferencah pogodbenic Okvirne 
konvencije s podporo Unije in držav članic.

(7) Zakonodajni ukrepi na ravni Unije so 
potrebni tudi za izvajanje prelomne
Okvirne konvencije SZO za nadzor nad 
tobakom (v nadaljnjem besedilu: Okvirna 
konvencija) iz maja 2003. Okvirno 
konvencijo so podpisale in ratificirale vse 
države članice in Evropska unija, zato so v 
skladu z mednarodnim pravom zavezane 
izpolnjevanju njenih določb. Posebej
pomembni so člen 9 (urejanje sestavin 
tobačnih izdelkov), člen 10 (urejanje 
razkritja tobačnih izdelkov), člen 11
(pakiranje in označevanje tobačnih 
izdelkov), člen 13 (oglaševanje) in člen 15
(nedovoljena trgovina s tobačnimi izdelki).
Smernice za izvajanje Okvirne konvencije 
so bile sprejete s konsenzom na različnih 
konferencah pogodbenic Okvirne 
konvencije s podporo Unije in držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Okvirna konvencija SZO je prva mednarodna pogodba o zdravju. Njene določbe so za države 
članice pravno zavezujoče, tako kot na primer pravila STO.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V zvezi z določanjem vsebnosti v 
emisijah bo kasneje morda nujno ali 
primerno, da se prilagodijo določene 
vsebnosti emisij ali se določi mejni prag 
emisij, ob upoštevanju njihove toksičnosti 
ali zasvojevalnega učinka.

(11) V zvezi z določanjem najvišje 
dovoljene vsebnosti v emisijah bo kasneje 
morda nujno ali primerno, da se zmanjšajo
določene vsebnosti emisij ali se določi 
zgornji prag emisij, ob upoštevanju njihove 
toksičnosti ali zasvojevalnega učinka.
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Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala biti v prihodnosti v skladu z mednarodnimi standardi zavezana le 
zmanjševanju vrednosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida ter drugih vrednosti, 
določenih za toksične emisije ali emisije z zasvojevalnim učinkom.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov, 
ki jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, odobriti izvzetje iz nekaterih 
zahtev glede sestavin, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca uporabe med mladimi.

(18) Glede na to, da se Direktiva 
osredotoča na mlade, bi bilo treba za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov, 
ki jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, odobriti izvzetje iz nekaterih 
zahtev glede sestavin, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca uporabe med mladimi.
Komisija bi morala skrbno spremljati 
uporabo tobaka za vodno pipo med 
mladimi, saj obstaja vedno več dokazov o 
njegovi uporabi zunaj tradicionalnega 
trga starejših uporabnikov.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba šiš v barih in nočnih klubih postaja vedno bolj priljubljena, uporabniki pa se ne 
zavedajo vedno, da te vodne pipe običajno vsebujejo tobak. Raziskava Eurobarometra kaže, 
da je uporaba vodnih pip med mladimi in študenti večja kot pri drugih skupinah. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Novim znanstvenim dokazom je treba 
prilagoditi tudi določbe o označevanju.

(22) Novim znanstvenim dokazom je treba 
prilagoditi tudi določbe o označevanju.
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Navajanje vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah na 
zavojčkih cigaret se je na primer izkazalo 
za zavajajoče, saj zaradi tega potrošniki 
mislijo, da so nekatere cigarete manj 
škodljive od drugih. Podatki tudi kažejo, da 
so velika sestavljena zdravstvena opozorila 
bolj učinkovita od izključno besedilnih 
opozoril. Glede na to bi morala sestavljena 
zdravstvena opozorila postati obvezna v 
vsej Uniji, zajemati pa bi morala znatne in 
vidne dele površine zavojčka. Za vsa 
zdravstvena opozorila bi bilo treba določiti 
najmanjšo velikost, da se zagotovi njihova 
vidnost in učinkovitost.

Navajanje vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah na 
zavojčkih cigaret se je na primer izkazalo 
za zavajajoče, saj zaradi tega potrošniki 
mislijo, da so nekatere cigarete manj 
škodljive od drugih. Podatki tudi kažejo, da 
so velika sestavljena zdravstvena 
opozorila, ki vsebujejo sliko in besedilo,
bolj učinkovita od izključno besedilnih 
opozoril. Glede na to bi morala sestavljena 
zdravstvena opozorila postati obvezna v 
vsej Uniji, zajemati pa bi morala znatne in 
vidne dele površine zavojčka.

Or. en

Obrazložitev

Dodatna razlaga ni potrebna. 

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

22a. Kadar se uporabljajo sestavljena 
zdravstvena opozorila, bi bilo treba 
preostali del embalaže tobačnega izdelka 
standardizirati, prav tako pa ne bi smel 
biti označen z blagovnimi znamkami, da 
bi se povečal učinek zdravstvenega 
opozorila. Dokazi kažejo, da je 
standardizirana embalaža učinkovita 
predvsem pri odvračanju mladih od 
začetka kajenja. 

Or. en

Obrazložitev

Standardizirana „navadna“ embalaža je pravzaprav precej potiskana – večina zavojčka je 
prekrita z velikimi grafičnimi zdravstvenimi opozorili, v Avstraliji pa je ozadje temne, 
sivorjave barve. Štiri države članice (Združeno kraljestvo, Belgija, Finska in Francija) so na 



PR\932973SL.doc 9/44 PE508.085v03-00

SL

različnih stopnjah uvajanja standardnih zavojčkov. Povsem standardizirana embalaža je 
najučinkovitejši način za odpravo ovir za trgovino na enotnem trgu. Prav tako je najboljša 
možnost v smislu varovanja zdravja: povečuje učinek zdravstvenih opozoril med tistimi, ki še 
niso začeli kaditi, prav tako pa je dokazano, da predvsem mlade učinkovito odvrača od 
začetka kajenja. 

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi celovitost in vidnost
zdravstvenih opozoril ter poveča njihovo 
učinkovitost, bi bilo treba sprejeti določbe 
o velikosti opozoril in glede nekaterih 
vidikov izgleda zavojčka tobačnih 
izdelkov, vključno z mehanizmom 
odpiranja. Zavojček in izdelki lahko 
zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, da so izdelki manj škodljivi.
Tako je na primer pri določenih besedilih 
ali elementih, kot so „nizka vsebnost 
katrana“, „lahki“, „ultra lahki“, „blagi“,
„naravni“, „ekološki“, „brez dodatkov“,
„brez arom“, „tanke“, ter pri imenih, slikah 
in simboličnih ali drugih oznakah. Prav 
tako lahko velikost in izgled posamezne 
cigarete zavedeta potrošnike, saj ustvarjata 
vtis, da so manj škodljive. Nedavna 
raziskava je tudi pokazala, da kadilci 
tankih cigaret pogosteje od drugih mislijo, 
da je znamka cigaret, ki jih kadijo, manj 
škodljiva. To bi bilo treba obravnavati.

(23) Za vsa zdravstvena opozorila bi bilo 
treba določiti najmanjšo velikost, da se 
zagotovi njihova vidnost in učinkovitost, 
mehanizem odpiranja zavojčka pa ne bi 
smel na noben način zmanjšati učinka
zdravstvenih opozoril. Zavojček in izdelki 
lahko zavajajo potrošnike, zlasti mlade, z 
navedbami, ki dajejo vtis, da so izdelki 
manj škodljivi. Tako je na primer pri 
določenih besedilih ali elementih, kot so
„nizka vsebnost katrana“, „lahki“, „ultra 
lahki“, „blagi“, „naravni“, „ekološki“,
„brez dodatkov“, „brez arom“, „tanke“, ter 
pri imenih, slikah in simboličnih ali drugih 
oznakah. Prav tako lahko velikost in izgled 
posamezne cigarete zavedeta potrošnike, 
saj ustvarjata vtis, da so manj škodljive.
Nedavna raziskava je tudi pokazala, da 
kadilci tankih cigaret pogosteje od drugih 
mislijo, da je znamka cigaret, ki jih kadijo, 
manj škodljiva. To bi bilo treba 
obravnavati.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Na trg se dajejo velike količine 
prepovedanih izdelkov, ki niso v skladu z 
zahtevami iz Direktive 2001/37/ES, in 
kaže, da se te količine lahko še povečajo.
Taki izdelki spodkopavajo prosti promet 
izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, in
zaščito, ki je določena z zakonodajo za 
nadzor tobaka. Poleg tega Okvirna 
konvencija, kot del celovite politike za 
nadzor tobaka, Unijo zavezuje k boju proti 
nedovoljenim izdelkom. Zato bi bilo treba 
sprejeti predpise, da morajo biti zavojčki 
tobačnih izdelkov označeni na poseben in 
varen način, njihovo gibanje pa bi bilo 
treba evidentirati, tako da se tem izdelkom 
v Uniji lahko sledi in je njihovo skladnost s 
to direktivo mogoče nadzorovati in boljše 
izvajati. Poleg tega bi bilo treba sprejeti 
predpis za uvedbo varnostnih elementov, ki 
bodo omogočali preverjanje pristnosti 
izdelkov.

(26) Na trg se dajejo velike količine 
prepovedanih izdelkov, ki niso v skladu z 
zahtevami iz Direktive 2001/37/ES, in 
kaže, da se te količine lahko še povečajo.
Taki izdelki spodkopavajo prosti promet 
izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, in 
zaščito, ki je določena z zakonodajo za 
nadzor tobaka. Poleg tega Okvirna 
konvencija, kot del celovite politike za 
nadzor tobaka, Unijo zavezuje k boju proti 
nedovoljenim izdelkom. Zato bi bilo treba 
sprejeti predpise, da morajo biti zavojčki 
tobačnih izdelkov in kakršna koli zunanja 
embalaža označeni na poseben in varen 
način, njihovo gibanje pa bi bilo treba 
evidentirati, tako da se tem izdelkom v 
Uniji lahko sledi in je njihovo skladnost s 
to direktivo mogoče nadzorovati in boljše 
izvajati. Poleg tega bi bilo treba sprejeti 
predpis za uvedbo varnostnih elementov, ki 
bodo omogočali preverjanje pristnosti 
izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z zahtevami protokola SZO za odpravo nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki bi 
morale biti tudi na zunanji embalaži (tj. paletah, zabojih, škatlah itd.) posebne identifikacijske 
oznake. Posebne identifikacijske oznake na zunanji embalaži in notranjih zavojčkih bi morale 
biti povezane, tako da bi organi vedeli, kakšna je vsebina palete, zaboja ali škatle.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo (30) Čezmejno prodajo tobaka na daljavo
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mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Skupna pravila za 
sistem obveščanja so potrebna za 
zagotovitev, da ta direktiva v celoti doseže 
svoje zmogljivosti. Določba o priglasitvi 
čezmejne prodaje tobaka na daljavo iz te 
direktive bi se morala uporabljati ne glede 
na postopek obveščanja iz 
Direktive 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe. Prodajo tobačnih 
izdelkov na daljavo podjetij potrošnikom 
nadalje ureja Direktiva 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 
sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo, 
ki jo bo s 13. junijem 2014 nadomestila 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov. 

bi bilo treba prepovedati, saj mladim
olajšuje dostop do tobačnih izdelkov in
lahko ogrozi skladnost z zahtevami te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Komisija v oceni učinka ugotavlja, da se čezmejna internetna prodaja izvaja predvsem zaradi 
(1) ponujanja nižjih cen za nezakonite/ponarejene izdelke ali (2) nezakonitega izkoriščanja 
razlik v nacionalnih davčnih sistemih. To izkrivlja konkurenco, saj morajo tradicionalni 
trgovci na drobno – zlasti tisti s sedežem v državah članicah z visoko obdavčitvijo tobačnih 
izdelkov – konkurirati nižjim cenam (večinoma) nezakonitih spletnih trgovcev na drobno.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30a. V več državah članicah se tobačni 
izdelki še vedno brezplačno razdeljujejo v 
spletnih trgovinah ter na javnih mestih. 
Glede na to, da je ta praksa usmerjena v 
mlade in namenjena pridobivanju novih 
kadilcev, bi jo bilo treba prepovedati. 
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Or. en

Obrazložitev

Brezplačno promocijsko razdeljevanje cigaret v nočnih klubih in na plažah itd. je usmerjeno v 
mlade in je neopravičljivo.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato je
pomembno spremljati razvoj novih 
kategorij tobačnih izdelkov. Priglasitev za 
nove kategorije tobačnih izdelkov bi 
morala biti obvezna za proizvajalce in 
uvoznike, brez poseganja v pravico države 
članice, da jih prepove ali odobri. 
Komisija bi morala spremljati razvoj in 5 
let po roku za prenos te direktive predložiti 
poročilo, da se oceni, ali so potrebne 
spremembe te direktive. 

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato je
treba kakršne koli nove kategorije 
tobačnih izdelkov predhodno odobriti. 
Vložitev zahtevka za izdajo dovoljenja za 
promet novih kategorij tobačnih izdelkov 
bi morala biti obvezna za proizvajalce in 
uvoznike. 

Or. en

Obrazložitev

Tobačni izdelki so izredno škodljivi za javno zdravje, zato njihovo trženje ne bi smelo biti 
dovoljeno, ne da bi jih javni organi predhodno odobrili.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah,
določanjem izdelkov z značilnimi aromami 
ali večjo toksičnostjo in večjim 

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah in
določanjem izdelkov z značilnimi aromami 
ali večjo toksičnostjo in večjim 
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zasvojevalnim učinkom ter metodologijo 
za ugotavljanje, ali ima tobačni izdelek 
značilno aromo, bi bilo treba izvedbena 
pooblastila prenesti na Komisijo. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011.

zasvojevalnim učinkom, bi bilo treba 
izvedbena pooblastila prenesti na 
Komisijo. Ta pooblastila bi bilo treba 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011.

Or. en

Obrazložitev

Ustrezneje bi bilo, če bi bile podrobnosti o tem, ali in kako je treba oblikovati neodvisne 
testne skupine za ugotavljanje, ali ima tobačni izdelek značilno aromo, določene z 
delegiranimi in ne izvedbenimi akti.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za:
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek 
ali privlačnost izdelka; uporabo
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v nikotinskih 
izdelkih. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov, in sicer 
zlasti za: sprejemanje in prilagajanje 
najvišjih dovoljenih vsebnosti v emisijah in
metod za merjenje le-teh; določanje 
zgornjih mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek 
ali privlačnost izdelka; določanje 
metodologije za ugotavljanje, ali ima 
tobačni izdelek značilno aromo; določanje 
uporabe zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v nikotinskih 
izdelkih. Zlasti je pomembno, da se 
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oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 37

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Država članica, ki meni, da je za 
vidike, ki spadajo v področje uporabe te
direktive, potrebna ohranitev strožjih 
nacionalnih določb za vse izdelke, lahko to 
stori na podlagi prevladujočih potreb v 
zvezi z varovanjem javnega zdravja.
Država članica lahko zaradi razlogov, ki se 
nanašajo na posebne okoliščine v tej državi 
članici, za vse izdelke uvede strožje 
določbe, kadar so upravičene s potrebo po 
varovanju javnega zdravja. Strožje 
nacionalne določbe morajo biti nujne in 
sorazmerne, ne smejo biti sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrito 
omejevanje trgovine med državami 
članicami. Strožje nacionalne določbe 
zahtevajo predhodno obveščanje in 
odobritev Komisije ob upoštevanju visoke 
ravni varovanja zdravja, doseženega s to 
direktivo.

(40) Država članica, ki meni, da je za 
vidike, ki spadajo v področje uporabe te 
direktive, potrebna ohranitev strožjih 
nacionalnih določb za domače in uvožene
izdelke, lahko to stori na podlagi 
prevladujočih potreb v zvezi z varovanjem 
javnega zdravja. Država članica lahko 
zaradi razlogov, ki se nanašajo na posebne 
okoliščine v tej državi članici, za domače 
in uvožene izdelke uvede strožje določbe, 
kadar so upravičene s potrebo po varovanju 
javnega zdravja. Strožje nacionalne 
določbe morajo biti nujne in sorazmerne, 
ne smejo biti sredstvo samovoljne 
diskriminacije ali prikrito omejevanje 
trgovine med državami članicami. Strožje 
nacionalne določbe zahtevajo predhodno 
obveščanje in odobritev Komisije ob 
upoštevanju visoke ravni varovanja 
zdravja, dosežene s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti, da lahko države članice svobodno ohranjajo 
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ali uvajajo strožje nacionalne določbe na področjih, ki so zajeta v tej direktivi, če so ustrezno 
utemeljene in odobrene. Te strožje določbe bi se morale uporabljati tudi za uvožene izdelke.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Državam članicam bi bilo treba še 
naprej pustiti možnost, da obdržijo ali 
uvedejo nacionalne predpise, ki se 
uporabljajo za vse izdelke za vidike, ki ne 
spadajo na področje uporabe te direktive, 
če so ti združljivi s Pogodbo in ne ogrožajo 
polne uporabe te direktive. V skladu s tem 
bi države članice lahko na primer ohranile 
ali sprejele določbe o standardizaciji 
embalaže tobačnih izdelkov, če so te 
določbe skladne s Pogodbo, zavezami STO 
in ne vplivajo na polno uporabo te 
direktive. Za tehnične predpise se zahteva 
predhodna priglasitev v skladu z 
Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi 
postopka za zbiranje informacij na 
področju tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov o storitvah informacijske družbe.

(41) Državam članicam bi bilo treba še 
naprej pustiti možnost, da obdržijo ali 
uvedejo nacionalne predpise, ki se 
uporabljajo za domače in uvožene izdelke 
za vidike, ki ne spadajo na področje 
uporabe te direktive, če so ti združljivi s 
Pogodbo in ne ogrožajo polne uporabe te 
direktive. V skladu s tem bi države članice 
lahko na primer ohranile ali sprejele 
določbe o standardizaciji embalaže 
tobačnih izdelkov razen cigaret in tobaka 
za zvijanje, če so te določbe skladne s 
Pogodbo, zavezami STO in ne vplivajo na 
polno uporabo te direktive. Za tehnične 
predpise se zahteva predhodna priglasitev v 
skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o 
določitvi postopka za zbiranje informacij 
na področju tehničnih standardov in 
tehničnih predpisov o storitvah 
informacijske družbe.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti, da lahko države članice svobodno ohranjajo 
ali uvajajo strožje nacionalne določbe tudi na področjih, ki niso zajeta v tej direktivi, če so 
ustrezno utemeljene. Te strožje določbe bi se morale uporabljati tudi za uvožene izdelke.
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 1 - točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) čezmejni prodaji tobačnih izdelkov na 
daljavo;

(d) prepovedi čezmejne prodaje tobačnih 
izdelkov na daljavo;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev pri členu 16.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 1 - točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) obveznosti priglasitve novih kategorij
tobačnih izdelkov;

(e) obveznosti pridobitve predhodnega 
dovoljenja za promet z novimi 
kategorijami tobačnih izdelkov;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev pri členu 17.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 1 - odstavek 1 - pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da se olajša delovanje notranjega trga s 
tobačnimi in povezanimi izdelki, pri čemer 
se za osnovo vzame visoka raven 
varovanja zdravja.

da se izpolnijo obveznosti iz Okvirne 
konvencije SZO za nadzor nad tobakom 
in olajša delovanje notranjega trga s 
tobačnimi in povezanimi izdelki, pri čemer 
se za osnovo vzame visoka raven 
varovanja zdravja, zlasti za mlade.
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Or. en

Obrazložitev

Namen Direktive je uskladiti zakone, da bi se izboljšalo delovanje notranjega trga. Toda pri 
izbiri usmeritve usklajevanja sta bila odločilna dejavnika zagotavljanje visoke ravni 
varovanja javnega zdravja, zlasti za mlade, in izvajanje mednarodno dogovorjenih 
standardov. 

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 3 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za
prilagoditev dovoljenih vsebnosti v 
emisijah iz odstavka 1, pri čemer upošteva 
znanstveni razvoj in mednarodno 
dogovorjene standarde.

2. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za
zmanjšanje najvišjih dovoljenih vsebnosti 
v emisijah iz odstavka 1, pri čemer 
upošteva znanstveni razvoj in mednarodno 
dogovorjene standarde.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala biti v prihodnosti v skladu z mednarodnimi standardi zavezana le 
zmanjševanju vrednosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 3 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
dovoljenih vsebnostih v emisijah, ki jih 
določijo za druge emisije cigaret in emisije 
tobačnih izdelkov, razen cigaret. Ob 
upoštevanju razpoložljivih mednarodno 
dogovorjenih standardov ter na podlagi 
znanstvenih dokazov in vsebnosti v 
emisijah, ki jih priglasijo države članice, je 
Komisija pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
najvišjih dovoljenih vsebnostih v emisijah, 
ki jih določijo za druge emisije cigaret in 
emisije tobačnih izdelkov, razen cigaret.
Ob upoštevanju razpoložljivih mednarodno 
dogovorjenih standardov ter na podlagi 
znanstvenih dokazov in vsebnosti v 
emisijah, ki jih priglasijo države članice, je 
Komisija pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
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sprejetje in prilagoditev dovoljenih 
vsebnosti za druge emisije cigaret in 
emisije tobačnih izdelkov razen cigaret, ki 
povečujejo toksični ali zasvojevalni učinek 
tobačnih izdelkov, tako da je znatno nad 
pragom toksičnosti in zasvojevalnega 
učinka, ki izhaja iz vsebnosti katrana, 
nikotina in ogljikovega monoksida iz 
odstavka 1.

sprejetje in zmanjšanje najvišjih
dovoljenih vsebnosti za druge emisije 
cigaret in emisije tobačnih izdelkov razen 
cigaret, ki povečujejo toksični ali 
zasvojevalni učinek tobačnih izdelkov, 
tako da je znatno nad pragom toksičnosti in 
zasvojevalnega učinka, ki izhaja iz 
vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega 
monoksida iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala biti v prihodnosti v skladu z mednarodnimi standardi zavezana le 
zmanjševanju morebitnih drugih vrednosti, določenih za toksične emisije ali emisije z 
zasvojevalnim učinkom.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 4 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah cigaret 
se merijo na osnovi standardov ISO 4387 
za katran, 10315 za nikotin in 8454 za 
ogljikov monoksid.

1. Vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah cigaret 
se merijo na osnovi standardov ISO 4387 
za katran, 10315 za nikotin in 8454 za 
ogljikov monoksid.

Točnost podatkov za katran in nikotin se 
preverja v skladu s standardom ISO 8243.

Točnost podatkov za katran, nikotin in
ogljikov monoksid se preverja v skladu s 
standardom ISO 8243.

Or. en

Obrazložitev

Ta mednarodni standard se že uporablja za merjenje točnosti podatkov za ogljikov monoksid.
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 5 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo razširjanje 
informacij, predloženih v skladu z 
odstavkom 1, na posebnem spletišču, ki je 
na voljo širši javnosti. Pri tem morajo 
države članice upoštevati nujnost varstva 
podatkov, ki so poslovna skrivnost.

2. Države članice zagotovijo razširjanje 
informacij, predloženih v skladu z 
odstavkom 1, na spletišču, ki je na voljo 
širši javnosti. Pri tem morajo države 
članice upoštevati nujnost varstva 
podatkov, ki so poslovna skrivnost.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere države članice so že vzpostavile spletišča za nadzor tobaka. Ta predlog spremembe 
pojasnjuje, da jim ni treba vzpostaviti povsem novega spletišča.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice od proizvajalcev in 
uvoznikov zahtevajo, da razkrijejo svoje 
odhodke za oglaševanje, promocijo in 
sponzorstvo za vsako državo članico 
posebej in za vsako leto, začenši s polnim 
koledarskim letom, ki sledi letu začetka 
veljavnosti te direktive. 

Or. en

Obrazložitev

V skladu z zahtevami člena 13 Okvirne konvencije SZO. Ta podatek trenutno za EU ni na 
voljo.
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Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 5 - odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija analizira vse informacije iz 
tega člena (zlasti informacije, povezane z 
zasvojevalnim učinkom in toksičnostjo 
sestavin, tržne raziskave in podatke o 
prodaji) in Evropskemu parlamentu in 
Svetu redno posreduje poročila, v katerih 
povzema glavne ugotovitve.

Or. en

Obrazložitev

Večina teh informacij bo regulatorjem prvič predložena. Koristile jim bodo pri izvajanju 
analiz v primerih, ko bo mogoče pridobiti spoznanja, ki se bodo lahko upoštevala pri 
oblikovanju prihodnjih politik za nadzor tobačnih izdelkov.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 5 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Pristojbine, ki jih zaračunajo države 
članice za prejem, skladiščenje, obravnavo, 
analiziranje in objavljanje morebitnih
informacij, predloženih v skladu s tem 
členom, ne smejo presegati stroškov, ki 
nastanejo zaradi teh dejavnosti.

6. Pristojbine, ki jih zaračunajo države 
članice za prejem, skladiščenje, obravnavo, 
analiziranje in objavljanje informacij, 
predloženih v skladu s tem členom, morajo 
biti sorazmerne.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva glede pristojbin bi morala biti usklajena z zahtevami iz člena 17.
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Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 6 - odstavek 2 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija na zahtevo države članice ali 
na lastno pobudo z izvedbenimi akti določi, 
ali tobačni izdelek spada na področje 
uporabe odstavka 1. Navedeni izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 21.

2. Komisija na zahtevo države članice ali 
na lastno pobudo z izvedbenimi akti določi, 
ali tobačni izdelek spada na področje 
uporabe odstavka 1 in ga je zato treba 
prepovedati na enotnem trgu. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 21.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna za pojasnitev, da Komisija s sprejetjem izvedbenega akta razširja 
prepoved določenega izdelka na preostali enotni trg. 

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 6 - odstavek 2 - pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti sprejme
enotna pravila glede postopkov za 
določanje, ali tobačni izdelek spada na 
področje uporabe odstavka 1. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 21.

Komisija z delegiranimi akti sprejme
podrobna merila in postopke za določanje, 
ali tobačni izdelek spada na področje 
uporabe odstavka 1. Ti delegirani akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
22.

Or. en

Obrazložitev

Ustrezneje bi bilo, če bi bile podrobnosti o tem, ali in kako je treba oblikovati neodvisne 
testne skupine za ugotavljanje, ali ima tobačni izdelek značilno aromo, določene z
delegiranimi in ne izvedbenimi akti.
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 6 - odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice na podlagi znanstvenih 
dokazov prepovejo dajanje na trg tobačnih 
izdelkov z dodatki v količinah, ki ob 
uporabi tobačnega izdelka močno povečajo 
toksični in zasvojevalni učinek.

7. Države članice na podlagi znanstvenih 
dokazov prepovejo dajanje na trg tobačnih 
izdelkov z dodatki v količinah, ki ob 
uporabi tobačnega izdelka povečajo 
toksični in zasvojevalni učinek.

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev je razvidna iz besedila.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 6 - odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija lahko na zahtevo države 
članice ali na lastno pobudo z izvedbenim 
aktom določi, ali tobačni izdelek spada na 
področje uporabe odstavka 7. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 21 in 
temeljijo na najnovejših znanstvenih 
dokazih.

8. Komisija lahko na zahtevo države 
članice ali na lastno pobudo z izvedbenim 
aktom določi, ali tobačni izdelek spada na 
področje uporabe odstavka 7 in ga je zato 
treba prepovedati na enotnem trgu.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 21 in 
temeljijo na najnovejših znanstvenih 
dokazih.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna za pojasnitev, da Komisija s sprejetjem izvedbenega akta razširja 
prepoved določenega izdelka na preostali enotni trg. 
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Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 6 - odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Če znanstveni dokazi in izkušnje,
pridobljeni pri uporabi odstavkov 7 in 8, 
pokažejo, da določen dodatek ali določena 
količina dodatkov ob uporabi tobačnega 
izdelka močno poveča toksični ali 
zasvojevalni učinek, je Komisija 
pooblaščena, da v skladu s členom 22 
sprejme delegirane akte za določitev 
mejnih vrednosti za te dodatke.

9. Če znanstveni dokazi in izkušnje,
pridobljeni pri uporabi odstavkov 7 in 8, 
pokažejo, da določen dodatek ali določena 
količina dodatkov ob uporabi tobačnega 
izdelka poveča toksični ali zasvojevalni 
učinek, je Komisija pooblaščena, da v 
skladu s členom 22 sprejme delegirane akte 
za določitev zgornjih mejnih vrednosti za 
te dodatke.

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev je razvidna iz besedila.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 7 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da so 
zdravstvena opozorila na glavni površini 
zavojčka ali kakršni koli zunanji embalaži
ob dajanju tobačnega izdelka na trg
popolnoma vidna ter niso delno ali
popolnoma prekrita ali prekinjena z 
ovojem, vrečko, embalažo, škatlico ali 
drugim pripomočkom.

4. Države članice zagotovijo, da so 
zdravstvena opozorila na glavni površini 
zavojčka ali kakršni koli zunanji embalaži
popolnoma vidna in sprejmejo potrebna 
pravila za preprečevanje dajanja na trg
kakršnih koli ovojev, vrečk, embalaž, 
škatlic ali drugih pripomočkov, ki delno 
ali v celoti prekrivajo ali prekinjajo 
zdravstvena opozorila.

Or. en

Obrazložitev

Sprejeti je treba ukrepe za zagotovitev, da bodo zdravstvena opozorila jasno vidna javnosti.
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Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 9 - odstavek 1 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) so sestavljena iz besedilnih opozoril iz 
Priloge I in ustrezne barvne fotografije iz 
knjižnice slik;

(a) so sestavljena iz besedilnih opozoril iz 
Priloge I in ustrezne barvne fotografije iz 
knjižnice slik iz Priloge Ia;

Or. en

Obrazložitev

Popravek izpusta pri pripravi predloga.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 9 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sestavljena zdravstvena opozorila se 
razdelijo v tri sklope, ki se izmenično 
uporabljajo po eno leto. Države članice 
zagotovijo, da se vsako sestavljeno 
zdravstveno opozorilo vsaj približno enako 
pogosto ponovi pri vsaki blagovni znamki;

2. Sestavljena zdravstvena opozorila se 
razdelijo v tri sklope, ki se izmenično 
uporabljajo po eno leto. Države članice 
zagotovijo, da se vsako sestavljeno 
zdravstveno opozorilo, na voljo za 
uporabo v katerem koli letu, vsaj približno 
enako pogosto ponovi pri vsaki blagovni 
znamki;

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna za pojasnitev, da bi moralo biti vsako od štirinajstih sestavljenih 
zdravstvenih opozoril, ki so na voljo za uporabo v določenem letu, čim bolj enako pogosto 
navedeno na vsaki znamki cigaret in tobaka za zvijanje. 
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Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 13 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zavojček cigaret je lahko narejen iz 
kartona ali podobnega mehkega materiala 
in mora biti takšen, da se ga, ko je bil 
enkrat odprt, ne da ponovno zapreti ali 
zapečatiti, lahko razen s pokrovčkom.
Pokrovček na zavojčku cigaret je lahko 
pritrjen le na zadnji strani zavojčka.

2. Zavojček cigaret je narejen iz kartona ali 
podobnega mehkega materiala in mora biti 
takšen, da se, ko je bil enkrat odprt, ne da 
ponovno zapreti ali zapečatiti, razen s 
pokrovčkom. Pokrovček na zavojčku 
cigaret je lahko pritrjen le na zadnji strani 
zavojčka.

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev je razvidna iz besedila.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 13 - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vse zunanje površine zavojčka in 
zunanja embalaža cigaret in tobaka za 
zvijanje, ki niso urejene z določbami te 
direktive, se standardizirajo na naslednji 
način:
(a) niso označene z blagovno znamko ali 
drugo oznako, razen s tržnim ali drugim 
imenom za tobačni izdelek;
(b) tržno ali katero koli drugo ime:
(i) na posamezni površini ni navedeno več 
kot enkrat, 
(ii) je navedeno vodoravno pod 
sestavljenim zdravstvenim opozorilom in z 
isto usmeritvijo ter sredi prostora, ki je še 
prosto na sprednji in hrbtni površini 
zavojčka in morebitne zunanje embalaže;
(iii) je v skladu s podrobnejšimi pravili iz 
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odstavka 3.

Or. en

Obrazložitev

Standardizirana „navadna“ embalaža je pravzaprav precej potiskana – večina zavojčka je 
prekrita z velikimi grafičnimi zdravstvenimi opozorili, v Avstraliji pa je ozadje temne, 
sivorjave barve. Štiri države članice (Združeno kraljestvo, Belgija, Finska in Francija) so na 
različnih stopnjah uvajanja standardnih zavojčkov. Povsem standardizirana embalaža je 
najučinkovitejši način za odpravo ovir za trgovino na enotnem trgu. Prav tako je najboljša 
možnost v smislu varovanja zdravja: povečuje učinek zdravstvenih opozoril med tistimi, ki še 
niso začeli kaditi, prav tako pa je dokazano, da predvsem mlade učinkovito odvrača od 
začetka kajenja.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 13 - odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Na samem tobačnem izdelku ne sme 
biti navedena nobena blagovna znamka 
ali druga oznaka. 

Or. en

Obrazložitev

Označevanje posameznih cigaret z blagovnimi znamkami ali drugimi oznakami (npr. s 
cvetličnim vzorcem) ne bi smelo biti dovoljeno.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 13 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
določitev podrobnejših pravil za obliko in 
velikost zavojčkov, če so ta pravila 
potrebna za zagotovitev popolne vidnosti 
in celovitosti zdravstvenega opozorila, 
preden se zavojčke prvič odpre, med 

3. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
določitev podrobnejših pravil glede oblike, 
velikosti in barve ozadja zavojčkov ter 
glede oblike in velikosti pisave tržnega ali 
katerega koli drugega imena.
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odpiranjem in ko se ga ponovno zapre.

Or. en

Obrazložitev

Standardizirana „navadna“ embalaža je pravzaprav precej potiskana – večina zavojčka je 
prekrita z velikimi grafičnimi zdravstvenimi opozorili, v Avstraliji pa je ozadje temne, 
sivorjave barve. Štiri države članice (Združeno kraljestvo, Belgija, Finska in Francija) so na 
različnih stopnjah uvajanja standardnih zavojčkov. Povsem standardizirana embalaža je 
najučinkovitejši način za odpravo ovir za trgovino na enotnem trgu. Prav tako je najboljša 
možnost v smislu varovanja zdravja: povečuje učinek zdravstvenih opozoril med tistimi, ki še 
niso začeli kaditi, prav tako pa je dokazano, da predvsem mlade učinkovito odvrača od 
začetka kajenja. 

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 14 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vsi 
zavojčki tobačnih izdelkov označijo s 
posebno identifikacijsko oznako. Da se 
zagotovi celovitost identifikacijske oznake, 
jo je treba natisniti/pritrditi tako, da se ne 
da odstraniti, zbrisati, prekriti ali prekiniti, 
niti z davčnimi znamkami niti s cenovnimi 
oznakami ali z odpiranjem zavojčka. Pri 
izdelkih, proizvedenih zunaj Unije, se 
obveznosti iz tega člena uporabljajo le, če 
so ti namenjeni na trg Unije ali se dajo na 
trg Unije.

1. Države članice zagotovijo, da se vsi 
zavojčki tobačnih izdelkov in morebitna 
zunanja embalaža označijo s posebno 
identifikacijsko oznako. Da se zagotovi 
celovitost identifikacijske oznake, jo je 
treba natisniti/pritrditi tako, da se ne da 
odstraniti, zbrisati, prekriti ali prekiniti, niti 
z davčnimi znamkami niti s cenovnimi 
oznakami ali z odpiranjem zavojčka. Pri 
izdelkih, proizvedenih zunaj Unije, se 
obveznosti iz tega člena uporabljajo le, če 
so ti namenjeni na trg Unije ali se dajo na 
trg Unije.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z zahtevami protokola SZO za odpravo nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki bi 
morale biti tudi na zunanji embalaži (tj. paletah, zabojih, škatlah itd.) posebne identifikacijske 
oznake. Posebne identifikacijske oznake na zunanji embalaži in notranjih zavojčkih bi morale 
biti povezane, tako da bi organi vedeli, kakšna je vsebina palete, zaboja ali škatle. Kakršno 
koli ponovno pakiranje bi bilo treba zabeležiti. 
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Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 14 - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da so 
posebne identifikacijske oznake na 
zavojčkih povezane s posebno 
identifikacijsko oznako na zunanji 
embalaži. Kakršne koli spremembe 
povezav med zavojčki in zunanjo 
embalažo se zabeležijo v podatkovno 
shrambo iz odstavka 6.

Or. en

Obrazložitev
V skladu z zahtevami protokola SZO za odpravo nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki bi 
morale biti tudi na zunanji embalaži (tj. paletah, zabojih, škatlah itd.) posebne identifikacijske 
oznake.
 Posebne identifikacijske oznake na zunanji embalaži in notranjih zavojčkih bi morale biti 
povezane, tako da bi organi vedeli, kakšna je vsebina palete, zaboja ali škatle. Kakršno koli 
ponovno pakiranje bi bilo treba zabeležiti. 

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 14 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da vsi 
gospodarski subjekti, vključeni v trgovino 
s tobačnimi izdelki od proizvajalcev do 
zadnjega gospodarskega subjekta pred prvo 
prodajo na prodajnem mestu, evidentirajo 
vnos vseh zavojčkov ter vsa vmesna 
gibanja in končni iznos zavojčkov. To 
obveznost je mogoče izpolniti z 
evidentiranjem podatkov v agregirani 
obliki, npr. glede na zunanjo embalažo, če 
je sledenje zavojčka še vedno mogoče.

3. Države članice zagotovijo, da vsi 
gospodarski subjekti, vključeni v trgovino 
s tobačnimi izdelki, od proizvajalcev do 
zadnjega gospodarskega subjekta, pred 
prvo prodajo na prodajnem mestu 
evidentirajo vnos vseh zavojčkov in 
zunanje embalaže ter vsa vmesna gibanja 
in končni iznos zavojčkov in te podatke 
elektronsko prenesejo v podatkovno 
shrambo iz odstavka 6. To obveznost je 
mogoče izpolniti z evidentiranjem 
podatkov v agregirani obliki, npr. glede na 
zunanjo embalažo, če je sledenje zavojčka 
še vedno mogoče.
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Or. en

Obrazložitev

V skladu z zahtevami protokola SZO za odpravo nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki bi 
morale biti tudi na zunanji embalaži (tj. paletah, zabojih, škatlah itd.) posebne identifikacijske 
oznake. Posebne identifikacijske oznake na zunanji embalaži in notranjih zavojčkih bi morale 
biti povezane, tako da bi organi vedeli, kakšna je vsebina palete, zaboja ali škatle. Kakršno 
koli ponovno pakiranje bi bilo treba zabeležiti. 

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 14 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov 
sklenejo pogodbe o hranjenju podatkov z 
neodvisno tretjo stranjo, ki upravlja 
podatkovno shrambo s podatki v zvezi z 
zadevnim proizvajalcem in uvoznikom.
Podatkovna shramba se mora fizično 
nahajati na ozemlju Unije. Ustreznost 
tretje strani, zlasti njeno neodvisnost in 
tehnične zmogljivosti ter pogodbo z njo, 
odobri in nadzoruje zunanji revizor, ki ga
predlaga in plača proizvajalec tobačnih 
izdelkov, odobri pa Komisija. Države 
članice pristojnim organom držav članic, 
Komisiji in neodvisni tretji strani ves čas 
zagotavljajo popolno preglednost in stalno 
dostopnost do pomnilnikov podatkov. V 
ustrezno utemeljenih primerih lahko države 
članice ali Komisija proizvajalcem ali 
uvoznikom zagotovijo dostop do teh 
informacij, če poslovno občutljive 
informacije ostanejo ustrezno zaščitene v 
skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo Unije.

6. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov 
sklenejo pogodbe o hranjenju podatkov z 
neodvisno tretjo stranjo, ki upravlja 
podatkovno shrambo s podatki v zvezi z 
zadevnim proizvajalcem in uvoznikom.
Podatkovna shramba se fizično nahaja na 
ozemlju Unije. Neodvisna tretja stran je 
neodvisna od komercialnih in drugih 
pridobitnih interesov tobačne industrije in 
drugih povezanih panog. Ustreznost tretje 
strani, zlasti njeno neodvisnost in tehnične 
zmogljivosti ter pogodbo z njo, odobri in 
nadzoruje Komisija ob pomoči 
neodvisnega zunanjega revizorja, ki ga 
plača proizvajalec tobačnih izdelkov, 
odobri pa Komisija. Države članice 
pristojnim organom držav članic, Komisiji 
in neodvisni tretji strani ves čas
zagotavljajo popolno preglednost in stalno 
dostopnost do pomnilnikov podatkov. V 
ustrezno utemeljenih primerih lahko države 
članice ali Komisija proizvajalcem ali 
uvoznikom zagotovijo dostop do teh 
informacij, če poslovno občutljive 
informacije ostanejo ustrezno zaščitene v 
skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo Unije.

Or. en
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Obrazložitev

Za zagotovitev požarnega zidu med organizacijo, ki hrani podatke, in tobačno industrijo ter 
za zagotovitev popolne neodvisnosti zadevne organizacije bi bilo treba vzpostaviti dodatne 
zaščitne ukrepe.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 14 - odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Poleg identifikacijske oznake države 
članice zahtevajo, da imajo vsi zavojčki 
tobačnih izdelkov, ki so dani na trg, viden 
varnostni element, zaščiten pred 
nedovoljenimi posegi, velikosti najmanj 1 
cm² in natisnjen ali pritrjen tako, da se ga
ne da odstraniti, izbrisati, prekriti ali kakor 
koli prekiniti, niti z davčnimi znamkami, 
cenovnimi oznakami ali drugimi zakonsko 
predpisanimi elementi.

8. Poleg identifikacijske oznake države 
članice zahtevajo, da imajo vsi zavojčki 
tobačnih izdelkov, ki so dani na trg, viden
– in neviden – varnostni element, zaščiten 
pred nedovoljenimi posegi, velikosti 
najmanj 1 cm² in natisnjen ali pritrjen tako, 
da se ne da odstraniti, izbrisati, prekriti ali 
kakor koli prekiniti, niti z davčnimi 
znamkami, cenovnimi oznakami ali 
drugimi zakonsko predpisanimi elementi.

Or. en

Obrazložitev

Nevidni varnostni elementi bi otežili ponarejanje izdelkov. Vendar bi moral varnostni 
element, glede na to, da bi lahko nevidne elemente potrdili le uradniki, vsebovati tako vidne 
kot nevidne elemente, podobno kot v sistemih, ki se uporabljajo za cigarete v Združenem 
kraljestvu, Turčiji, Braziliji in Maleziji.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 16 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od prodajnih mest, ki 
želijo opravljati čezmejno prodajo na 
daljavo potrošnikom v Uniji, zahtevajo, da 
se registrirajo tako pri pristojnih organih 
države članice, v kateri ima prodajno 
mesto sedež, kot tudi v državi članici, v 
kateri se nahajajo dejanski ali potenciali 

1. Države članice prodajnim mestom s 
sedežem na njihovem ozemlju prepovejo 
opravljanje čezmejne prodaje na daljavo.
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potrošniki. Vsa prodajna mesta, ki želijo 
opravljati čezmejno prodajo na daljavo, 
morajo pristojnim organom predložiti vsaj 
naslednje informacije: 
(a) ime ali naziv podjetja in stalni naslov 
kraja dejavnosti, od koder se dobavljajo 
tobačni izdelki; 
(b) datum začetka opravljanja ponujanja 
tobačnih izdelkov za čezmejno prodajo na 
daljavo s storitvami informacijske družbe; 
(c) naslov spletišč, ki se uporabljajo za ta 
namen, in vse zadevne informacije, ki so 
potrebne za identifikacijo spletišča.

Or. en

Obrazložitev

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 16 - odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice prodajnim mestom s 
sedežem na njihovem ozemlju prepovejo 
razdeljevanje brezplačnih tobačnih 
izdelkov ali tobačnih izdelkov z znižano 
ceno prek čezmejnih prodajnih poti na 
daljavo ali katerih koli drugih poti. 

Or. en

Obrazložitev

Brezplačno promocijsko razdeljevanje cigaret v nočnih klubih in na plažah itd. je usmerjeno v 
mlade in je neopravičljivo.
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Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 16 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi držav članic objavijo 
celoten seznam vseh prodajnih mest, ki so 
v njih registrirane v skladu s pravili in 
zaščitnimi ukrepi iz Direktive 95/46/ES. 
Prodajna mesta lahko začnejo tobačne 
izdelke za prodajo na daljavo dajati na trg 
šele, ko je ime prodajnega mesta 
objavljeno v zadevnih državah članicah. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 16 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je potrebno, lahko za zagotovitev 
skladnosti in olajšanje izvajanja 
namembne države članice zahtevajo, da 
prodajno mesto imenuje fizično osebo, ki 
je odgovorna za preverjanje tobačnih 
izdelkov preden dosežejo potrošnika v 
skladu z nacionalnimi določbami, ki so 
bile v namembni državi članici sprejete v 
skladu s to direktivo.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 16 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Prodajna mesta, ki se ukvarjajo s 
prodajo na daljavo, morajo biti 
opremljene s sistemom za preverjanje 
starosti, ki ob prodaji omogoča 
preverjanje, ali ima potrošnik, ki kupuje 
izdelek, najnižjo predpisano starost, 
določeno z nacionalno zakonodajo 
namembne države članice. Trgovec na 
drobno ali imenovana fizična oseba 
pristojnim organom predloži opis 
podrobnosti in delovanja sistema za 
preverjanja starosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers
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Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 16 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Osebni podatki potrošnika se obdelajo v 
skladu z Direktivo 95/46/ES in se ne 
razkrijejo proizvajalcu tobačnih izdelkov 
ali družbam, ki so del iste skupine družb, 
ali kateri koli drugi tretji strani. Osebni 
podatki se ne uporabljajo ali prenesejo, 
razen za namene posameznega nakupa. 
To velja tudi, če je prodajno mesto v lasti 
proizvajalca tobačnih izdelkov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 17 - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priglasitev novih kategorij tobačnih 
izdelkov

Predhodno dovoljenje za promet z novimi 
kategorijami tobačnih izdelkov

Or. en

Obrazložitev

Regulatorjem bi bilo treba omogočiti, da po potrebi preprečijo trženje prihodnjih novih 
kategorij tobačnih izdelkov.
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Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 17 - odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1 a. Države članice predhodno odobrijo 
dajanje na trg kakršne koli nove 
kategorije tobačnih izdelkov. Države 
članice v ta namen uvedejo sistem 
izdajanja dovoljenj in zaračunavajo 
sorazmerne pristojbine. 

Or. en

Obrazložitev

Regulatorjem bi bilo treba omogočiti, da po potrebi preprečijo trženje prihodnjih novih 
kategorij tobačnih izdelkov.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 17 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da proizvajalci 
in uvozniki tobačnih izdelkov pristojnim 
organom države članice priglasijo vsako 
novo kategorijo tobačnih izdelkov, ki jo 
nameravajo dati na trg zadevne države 
članice. Priglasitev se predloži v 
elektronski obliki šest mesecev pred 
nameravanim dajanjem na trg, priloži se 
ji podroben opis zadevnega izdelka ter 
informacije o sestavinah in emisijah, ki se 
zahtevajo v skladu s členom 5. Proizvajalci 
in uvozniki, ki priglasijo novo kategorijo 
tobačnega izdelka, zadevnemu pristojnemu 
organi predložijo tudi:

1. Države članice zahtevajo, da proizvajalci 
in uvozniki tobačnih izdelkov pristojnim 
organom države članice predložijo vlogo za
vsako novo kategorijo tobačnih izdelkov, 
ki jo nameravajo dati na trg zadevne države 
članice. Vloga se predloži v elektronski 
obliki in vsebuje podroben opis zadevnega 
izdelka ter informacije o sestavinah in 
emisijah, ki se zahtevajo v skladu s členom 
5. Proizvajalci in uvozniki, ki predložijo 
vlogo za dovoljenje za promet za novo 
kategorijo tobačnega izdelka, zadevnemu 
pristojnemu organi predložijo tudi:

Or. en
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Obrazložitev

Regulatorjem bi bilo treba omogočiti, da po potrebi preprečijo trženje prihodnjih novih 
kategorij tobačnih izdelkov.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 17 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo, da proizvajalci 
in uvozniki tobačnih izdelkov pristojne 
nacionalne organe obvestijo o morebitnih 
novih ali posodobljenih informacijah iz 
odstavka 1(a) do (c). Države članice imajo 
pravico od proizvajalcev ali uvoznikov 
tobačnih izdelkov zahtevati, da opravijo 
dodatne teste ali predložijo dodatne 
informacije. Države članice Komisiji 
predložijo vse informacije, ki jih prejmejo 
v skladu s tem členom. Države članice 
imajo pravico uvesti sistem izdajanja 
dovoljenj in zaračunavati sorazmerne 
pristojbine.

2. Po tem, ko se izdelek da na trg, države
članice zahtevajo, da proizvajalci in 
uvozniki tobačnih izdelkov pristojne 
nacionalne organe obvestijo o morebitnih 
novih ali posodobljenih informacijah iz 
odstavka 1(a) do (c). Države članice imajo 
pravico od proizvajalcev ali uvoznikov 
tobačnih izdelkov zahtevati, da opravijo 
dodatne teste ali predložijo dodatne 
informacije. Države članice Komisiji 
predložijo vse informacije, ki jih prejmejo 
v skladu s tem členom.

Or. en

Obrazložitev

Regulatorjem bi bilo treba omogočiti, da po potrebi preprečijo trženje prihodnjih novih 
kategorij tobačnih izdelkov.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 20 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice določijo pravila o kaznih 
za kršitev nacionalnih določb, sprejetih na 
podlagi te direktive, in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega 
izvrševanja. Predvidene kazni morajo biti 

3. Države članice določijo pravila o kaznih 
za kršitev nacionalnih določb, sprejetih na 
podlagi te direktive, in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega 
izvrševanja. Predvidene kazni morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
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učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Kakršne koli finančne kazni, ki se 
uporabljajo za namerne kršitve, izničijo 
gospodarsko prednost, ki je bila namen 
kršitve.

Or. en

Obrazložitev

Finančne kazni bi morale biti vsaj enake dobičku. To načelo je bilo vključeno v zakonodajne 
predloge na drugih področjih, na primer v zvezi z recikliranjem ladij in revizijo zakonodaje o 
izvajanju uradnega nadzora v okviru škandala glede konjskega mesa.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 23 - odstavek 2 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razvoj trga novih kategorij tobačnih 
izdelkov ob upoštevanju, med drugim,
priglasitev, prejetih v skladu s členom 17;

(b) razvoj trga novih kategorij tobačnih 
izdelkov ob upoštevanju, med drugim,
dovoljenj, izdanih v skladu s členom 17;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev pri členu 17.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 24 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vendar pa država članica na področjih, 
ki jih ureja Direktiva, zaradi prednostnih 
potreb v zvezi z varovanjem javnega 
zdravja lahko ohrani strožje nacionalne 
določbe, ki se uporabljajo za vse izdelke.
Država članica lahko zaradi razlogov v 
zvezi s posebnimi okoliščinami tej državi 
članici uvede strožje določbe, če so 
upravičene s potrebo po varovanju javnega 
zdravja. Takšne nacionalne določbe se 

2. Vendar pa država članica na področjih, 
ki jih ureja Direktiva, zaradi prednostnih 
potreb v zvezi z varovanjem javnega 
zdravja lahko ohrani strožje nacionalne 
določbe. Država članica lahko zaradi 
razlogov v zvezi s posebnimi okoliščinami
v tej državi članici uvede strožje določbe, 
če so upravičene s potrebo po varovanju 
javnega zdravja. Takšne nacionalne 
določbe se uporabljajo enako za vse 



PE508.085v03-00 38/44 PR\932973SL.doc

SL

priglasijo Komisiji skupaj z razlogi za 
njihovo ohranitev ali uvedbo. Ob 
upoštevanju visoke ravni varovanja 
zdravja, dosežene s to direktivo, Komisija 
v šestih mesecih po prejetju priglasitve te 
določbe odobri ali zavrne, potem ko 
preveri, ali so upravičene, nujne in 
sorazmerne s svojim ciljem, ali pa so 
morda sredstvo samovoljne diskriminacije 
ali prikrita omejitev trgovine med državami 
članicami. Če Komisija v tem roku ne 
sprejme odločitve, se šteje, da so 
nacionalne določbe odobrene.

izdelke, tudi za izdelke, uvožene iz druge 
države članice ali tretje države. Priglasijo 
se Komisiji skupaj z razlogi za njihovo 
ohranitev ali uvedbo. Ob upoštevanju 
visoke ravni varovanja zdravja, dosežene s 
to direktivo, Komisija v šestih mesecih po 
prejetju priglasitve te določbe odobri ali 
zavrne, potem ko preveri, ali so 
upravičene, nujne in sorazmerne s svojim 
ciljem, ali pa so morda sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrita 
omejitev trgovine med državami članicami.
Če Komisija v tem roku ne sprejme 
odločitve, se šteje, da so nacionalne 
določbe odobrene.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je namenjena pojasnitvi, da bi se morale strožje nacionalne določbe, če se države 
članice odločijo za njihovo ohranitev ali uvedbo, uporabljati tudi za uvožene izdelke.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 24 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta direktiva ne vpliva na pravico držav 
članic, da v skladu s Pogodbo ohranijo ali 
uvedejo nacionalne določbe o vidikih, ki 
jih ta direktiva ne ureja. Te nacionalne 
določbe morajo biti utemeljene z 
nadrejenim javnim interesom ter nujne in 
sorazmerne s svojim ciljem. Ne smejo biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije ali 
prikritega omejevanja trgovine med 
državami članicami ter ne smejo ogrožati 
polne uporabe te direktive.

3. Ta direktiva ne vpliva na pravico držav 
članic, da v skladu s Pogodbo ohranijo ali 
uvedejo nacionalne določbe o vidikih, ki 
jih ta direktiva ne ureja. Te nacionalne 
določbe morajo biti utemeljene z 
nadrejenim javnim interesom ter nujne in 
sorazmerne s svojim ciljem. Uporabljati se 
morajo enako za vse izdelke, tudi za 
izdelke, uvožene iz druge države članice 
ali tretje države, ne smejo biti sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikritega 
omejevanja trgovine med državami 
članicami ter ne smejo ogrožati polne 
uporabe te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Sprememba je namenjena pojasnitvi, da bi se morale strožje nacionalne določbe, če se države 
članice odločijo za njihovo ohranitev ali uvedbo, uporabljati tudi za uvožene izdelke.

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 26 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tobačnih izdelkov; črtano

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev je razvidna iz besedila.
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OBRAZLOŽITEV

EU je sprejela veljavno direktivo o tobačnih izdelkih pred skoraj dvanajstimi leti. S to 
direktivo je bila uvedena vrsta ukrepov za nadzor tobaka, med drugim: 

 prepoved izrazov, kot sta „blagi“ ali „lahki“, zaradi katerih bi lahko kadilci zmotno 
mislili, da je določen izdelek manj škodljiv kot drugi;

 zgornje mejne vrednosti vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida;
 zahteve glede poročanja o sestavinah;
 najmanjša velikost zdravstvenih opozoril na vseh tobačnih izdelkih, razen na 

brezdimnih tobačnih izdelkih, ki morajo biti označeni s splošnim zdravstvenim 
opozorilom;

 skupni niz slikovnih opozoril, ki jih lahko države članice izberejo za uporabo na 
zavojčkih.

Tobačna podjetja so poskušala veljavno direktivo pravno izpodbijati, vendar so sodišča 
potrdila njeno veljavnost. 

Kajenje in zdravje: izziv odvračanja mladih od kajenja

Po dvanajstih letih je kajenje v EU še vedno najpogostejši vzrok smrti, ki bi jo bilo mogoče 
preprečiti, saj zaradi njega vsako leto umre približno 700 000 ljudi. Ukrepi za zmanjšanje 
kajenja, sprejeti v zadnjih letih, so imeli pozitiven učinek: v zadnjem desetletju se je število 
kadilcev v EU zmanjšalo s skoraj 40 % v EU-15 leta 2002 na 28 % v EU-27 leta 2012.

Vendar je stopnja razširjenosti kajenja med mladimi (od 15 do 25 let) v višini 29 % višja kot 
za celotno prebivalstvo. Znano je, da kaditi začnejo že otroci in ne odrasli: 70 % kadilcev 
začne kaditi pred 18. rojstnim dnevom, mnogi pa še prej. Najnovejša raziskava SZO o 
razširjenosti kajenja med 15-letniki razkriva še bolj zaskrbljujoče podatke: medtem ko so bili 
v obdobju 2001–2005 trendi razširjenosti kajenja v veliki večini držav upadajoči, je v obdobju 
2005–2010, za katerega je bila izvedena najnovejša raziskava, razširjenost kajenja med fanti 
naraščala v 14 državah, med dekleti pa v 9 državah. Evropska komisija zato v novemu 
osnutku DTI upravičeno namenja večino pozornosti ukrepom, ki odvračajo mlade od kajenja, 
npr. strožjim zdravstvenim opozorilom ter prepovedi zavojčkov in aromatičnih snovi, ki so 
lahko še posebej privlačni za mlade.

Okvirna konvencija SZO za nadzor nad tobakom – novo mednarodno okolje

Ključen mednarodni dosežek, odkar je bila sprejeta veljavna DTI, je bila Okvirna konvencija 
Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za nadzor nad tobakom, ki so jo sprejele celotna EU 
in vse posamezne države članice. To pravno zavezujočo konvencijo, ki je začela veljati 
leta 2005, je podpisalo 176 držav, ki so zavezane zmanjševanju povpraševanja po tobačnih 
izdelkih in njihove ponudbe ter varovanju politik za nadzor tobaka pred vplivom industrije. 
Ta konvencija predlaga vrsto ukrepov, vključno s smernicami o najmanjši velikosti 
zdravstvenih opozoril, obveznih slikovnih opozorilih in omejitvah glede embalaže, ki 
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povečuje privlačnost tobačnih izdelkov. Različne države članice so se odzvale z lastnimi 
predlogi za izvajanje Okvirne konvencije: v 14 državah članicah mora biti v zavojčku najmanj 
20 cigaret (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES), slikovna opozorila se 
uporabljajo v desetih državah članicah (BE, RO,UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, HU), 
sporočila o prenehanju kajenja so obvezna v 4 državah članicah (BE, FR, NL, SI), 
prostovoljna pa v devetih (AT, DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, UK). Te nastajajoče razlike v 
ureditvi in potreba po izvajanju Okvirne konvencije so Parlament in Svet ob več priložnostih 
spodbudile, da pozovejo Komisijo k reviziji veljavne DTI.

Okvirna konvencija je prispevala k temu, da so druge tretje države zaostrile ureditev na 
področju tobaka. Primer Avstralije, ki je novembra 2011 sprejela popolnoma standardizirano 
(„navadno“) embalažo in avgusta 2012 dobila tožbo proti tobačnim podjetjem, je dobro znan. 
Nova Zelandija je izrazila namero, da bo sledila temu zgledu, v vladi Združenega kraljestva 
pa o tem ukrepu potekajo posvetovanja. Vendar tudi veliko drugih držav prekaša EU na 
področju zakonodaje za nadzor tobaka. Triinšestdeset držav zahteva slikovna opozorila. 
Brazilija je prepovedala vse vrste aromatičnih snovi in drugih dodatkov, tako kot Kanada, ki 
pa iz prepovedi izvzema mentol. ZDA so prepovedale vse značilne arome, razen mentola. 
Delež kadilcev v Braziliji, ki znaša malo manj kot 15 %, je za polovico nižji od povprečja EU. 
Delež kadilcev v Kanadi (17 %) in ZDA (18,9 %) je prav tako veliko manjši kot v EU.

Glavne spremembe, predlagane v osnutku direktive

Sestavine: Ključna logika pri reviziji DTI je zamisel, da morajo biti tobačni izdelki videti kot 
tobak in imeti okus po tobaku. Zato predlog prepoveduje vse tako imenovane „značilne 
arome“ v cigaretah, tobaku za zvijanje in brezdimnem tobaku. Primeri arom so čokolada, 
sadne arome in mentol. Prepoved vključuje tudi druge dodatke, kot so vitamini, ki bi lahko 
vzbujali vtis, da izdelek koristi zdravju ali je manj škodljiv. Predlog ne predvideva prepovedi 
dodatkov, ki se štejejo za bistvene za proizvodnjo tobaka, in iz prepovedi arom izvzema 
cigare, cigarilose, tobak za pipe in vodne pipe, če jih bodo še naprej uporabljali predvsem 
starejši kadilci. Poročevalka podpira vse te ukrepe, vendar je zaskrbljena nad razširjenostjo 
uporabe vodnih pip med mladimi v zadnjem času, zato želi, da Komisija natančno spremlja to 
stanje.

Označevanje in pakiranje: Osnutek zakona uvaja zahtevo, da naj bi sestavljena slikovna in 
besedilna opozorila pokrivala 75 % sprednje in hrbtne strani vseh zavojčkov cigaret in tobaka 
za zvijanje. Komisija ne predlaga povsem standardizirane embalaže, kot je bila uvedena v 
Avstraliji, vendar državam članicam dopušča možnost, da v nacionalni zakonodaji uvedejo 
popolno standardizacijo delov zavojčka, ki niso urejeni z Direktivo. Predlog prav tako 
prepoveduje vrsto elementov, ki bi lahko zavajali ljudi o izdelkih: opisnih izrazov, kot so 
tanke, naravne, ekološke cigarete itd., in zavajajočih barv. Zavojček cigaret bi moral 
vsebovati najmanj 20 cigaret. S temi ukrepi bi bili prepovedani zavojčki cigaret v obliki 
rdečila za ustnice/parfuma. Vrečke za tobak za zvijanje naj bi v skladu s predlogom vsebovale 
vsaj 40 g tobaka. Poročevalka podpira vse te ukrepe, vendar predlaga dodatne ukrepe za 
cigarete in tobak za zvijanje, in sicer vrsto standardizacije, s katero bi z embalaže odstranili 
blagovne znamke. Ta standardizacija ni tako obsežna kot v zakonodaji Avstralije, ki je 
standardizirala embalažo za vse tobačne izdelke, saj zajema le cigarete in tobak za zvijanje, tj. 
izdelka, ki najpogosteje privabljata mlade kadilce.
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To poglavje vključuje tudi vrsto izboljšanih določb o sledljivosti in varnosti, ki obravnavajo 
nezakonito trgovino s cigaretami. Ukrepi vključujejo uvedbo posebne identifikacijske oznake 
na vsakem zavojčku in sistema sledenja celotni prodaji cigaret. Poročevalka podpira vse te 
ukrepe in dodaja predloge sprememb za okrepitev varstva pred ponarejanjem in zagotovitev, 
da bi se sistem sledenja razen za posamezne zavojčke uporabljal tudi za pakete zavojčkov. 

Tobak za oralno uporabo
Omejitve prodaje tobaka za oralno uporabo (snus) se v novi zakonodaji ohranijo. Poročevalka 
se strinja s tem.

Čezmejna prodaja tobačnih izdelkov na daljavo
Internetna prodaja tobačnih izdelkov je nov pojav in zato ni zajeta v veljavni DTI. Spodbude 
za uvedbo zakonite internetne prodaje cigaret so majhne, saj mora prodajalec davke plačati v 
državi prodaje. Kupci ne morejo izkoristiti razlik v obdavčitvi. Zato je Komisija v svoji oceni 
učinka ugotovila, da tobačni izdelki, ki se prodajajo na internetu, običajno niso skladni z DTI 
(npr. z zdravstvenimi opozorili in sestavinami). Poleg tega se pojavljajo težave s sistemi za 
preverjanje starosti in z nezakonitim internetnim oglaševanjem. Okvirna konvencija poziva k 
prepovedi internetne prodaje tobaka, ki jo je uvedlo že devet držav članic. Zato Komisija 
predlaga nov regulativni okvir, poročevalka pa meni, da bi bila najboljša in najjasnejša 
možnost politike prepoved te poslovne dejavnosti. Poročevalka je prav tako zaskrbljena, ker 
podjetja razdeljujejo brezplačne vzorce cigaret prek interneta in drugih poti, in predlaga 
prepoved teh dejavnosti. 

Nove kategorije tobačnih izdelkov
Komisija predlaga uvedbo sistema za priglasitev vseh novih kategorij tobačnih izdelkov, s 
katerim bi zagotovili, da bi bili novi izdelki povsem usklajeni z Direktivo, vendar državam 
članicam omogoča uvedbo sistema predhodne odobritve. Poročevalka meni, da bi morala biti 
predhodna odobritev obvezna za vse nove kategorije tobačnih izdelkov, in je predložila 
ustrezne predloge sprememb.

E-cigarete
Veljavna DTI ne zajema nikotinskih izdelkov, vendar je bila predlagana njihova vključitev v 
področje uporabe nove direktive. Glavni premik od leta 2011 je bila uvedba elektronskih ali 
„e-cigaret“, katerih trg hitro raste. Na ravni EU ni vzpostavljen skupni pristop k ureditvi e-
cigaret. Posebne zakone sta sprejeli le 2 državi članici, v približno polovici držav članic pa se 
nikotin po funkciji šteje za zdravilo, zato v tehničnem smislu prodaja e-cigaret ni mogoča, 
razen če se odobrijo kot zdravila tako kot drugi izdelki za opuščanje kajenja. V drugih 
državah članicah ni posebnih predpisov, kar pomeni, da so e-cigarete zajete v direktivi o 
splošni varnosti proizvodov. V prejšnjem letu je bilo v okviru sistema RAPEX posredovanih 
devet opozoril o težavah z e-cigaretami. Za e-cigarete, ki niso odobrene kot zdravila, ni 
mogoče trditi, da pomagajo opuščati kajenje. ZDA trenutno oblikujejo lastne zakone za 
ureditev e-cigaret v okviru zakonodaje za nadzor tobaka. 

Komisija predlaga dvotirni pristop k ureditvi e-cigaret in drugih nikotinskih izdelkov. Izdelke 
z vsebnostjo nikotina nad določeno ravnjo – vključno z večino e-cigaret, ki so na trgu, – bi 
bilo treba odobriti kot zdravila. Izdelki z vsebnostjo nikotina pod določenim pragom bi se 
dajali na trg le, če bi vsebovali zdravstvena opozorila.
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Mnenja strokovnjakov za nadzor tobaka o e-cigaretah se razlikujejo. Potreba po boljši ureditvi 
je splošno priznana, vendar se zastavljajo vprašanja o tem, ali so e-cigarete koristen 
nadomestni izdelek za obstoječe kadilce, ki pomaga zmanjšati škodo, ali pa so le način, da 
kadilci še naprej kadijo, tako da uživajo nikotin na nekadilskih območjih, in/ali prehodni 
izdelek za privabljanje novih uporabnikov k odvisnosti od nikotina in morebiti od tobaka. 
Prav tako se pojavlja zaskrbljenost, da bi lahko e-cigarete ponovno normalizirale kajenje. 
Poročevalka je pozvala službe Parlamenta k izvedbi študije, v kateri bi preučili dejstva o e-
cigaretah, in bo pripravila predloge na tem področju, ko bo študija na voljo in ko se bo 
posvetovala s kolegi in strokovnjaki.

Zeliščni izdelki za kajenje 
Ti izdelki niso zajeti v veljavni DTI in jih različne države urejajo z različnimi regulativnimi 
sistemi. Zeliščne cigarete pogosto veljajo za neškodljive ali zagotovo manj škodljive kot 
tobak. Vendar je dokazano, da njihova uporaba ni povsem netvegana, zato Komisija predlaga 
sistem označevanja teh izdelkov, ki ga poročevalka podpira.
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ANNEX

Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies
European Commission DG SANCO and Commissioner Borg 
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU 
Lithuanian Health Minister 
Czech Agricultural Minister 
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
Dutch Permanent Representation to the EU 
World Health Organisation 
United States Food and Drugs Agency 
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España 

NGOs
Smoke Free Partnership and the European Heart Network 
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer 
Group1. 
UK Cancer Research 
British Heart Foundation 
UK Centre for Tobacco Control Studies 
UK Action on Smoking & Health 
Smokefree Yorkshire and the Humber 

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5. 
Association of the European Self-Medication Industry 

                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html
2 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df
5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone


