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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaradi sedanje uporabe različnih oblik 
poročanja imajo proizvajalci in uvozniki 
težave pri izpolnjevanju svojih obveznosti 
poročanja, za države članice in Komisijo 
pa primerjava in analiza podatkov ter 
priprava zaključkov na njihovi podlagi 
predstavljajo veliko breme. V zvezi s tem bi 
bilo treba določiti skupni obvezni format 
za poročanje o sestavinah in emisijah. Za 
širšo javnost bi bilo treba zagotoviti 
največjo možno preglednost informacij o 
izdelkih, čeprav je ob enem treba tudi 
zagotoviti, da se ustrezno upoštevajo 
trgovinske pravice in pravice intelektualne 
lastnine proizvajalcev tobačnih izdelkov.

(13) Zaradi sedanje uporabe različnih oblik 
poročanja imajo proizvajalci in uvozniki 
težave pri izpolnjevanju svojih obveznosti 
poročanja, za države članice in Komisijo 
pa primerjava in analiza podatkov ter 
priprava zaključkov na njihovi podlagi 
predstavljajo veliko breme. Obvezna 
priprava seznama nevarnih oziroma 
potencialno nevarnih sestavin bi širši 
javnosti zagotovila večjo preglednost nad 
škodljivostjo in sestavo tobačnih izdelkov, 
čeprav je obenem treba tudi zagotoviti, da 
se ustrezno upoštevajo trgovinske pravice 
in pravice intelektualne lastnine 
proizvajalcev tobačnih izdelkov ter 
izpolnjujejo mednarodne obveznosti Unije 
iz pogodb v okviru STO, določbe o 
tehničnih ovirah v trgovini in sporazumi o 
trgovinskih vidikih pravic intelektualne 
lastnine.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki z
značilno aromo, razen tobaka, je še 
povečala tveganje različnih ureditev, kar bi 

(15) Zaskrbljenost glede tobačnih izdelkov, 
vključno z brezdimnimi tobačnimi izdelki z 
aromo, v kateri ne prevladuje tobak, razen 
tobaka ali tradicionalnih arom, kot je
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lahko povečalo uporabo tobaka in vplivalo 
na vzorec uporabe tobačnih izdelkov. V 
mnogih državah se je na primer prodaja 
izdelkov z aromo mentola postopno 
povečevala tudi ko se je razširjenost 
kajenja na splošno zmanjševala. Številne 
študije so pokazale, da tobačni izdelki z 
aromo mentola lahko olajšajo vdihavanje 
in povečajo število kadilcev med mladimi. 
Ukrepom, ki uvajajo neupravičene razlike 
pri obravnavi med cigaretami z aromo 
(npr. cigarete z aromo mentola in 
nageljnovih žbic), bi se bilo treba izogniti.

mentol, je še povečala tveganje različnih 
ureditev, kar bi lahko povečalo uporabo 
tobaka in vplivalo na vzorec uporabe 
tobačnih izdelkov.

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 drugih brezdimnih tobačnih 
izdelkov, razen tobaka za njuhanje, 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.

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.
Navajanje vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah na 
zavojčkih cigaret se je na primer izkazalo 
za zavajajoče, saj zaradi tega potrošniki 

(22) Novim znanstvenim dokazom je treba 
prilagoditi tudi določbe o označevanju.
Navajanje vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida v emisijah na 
zavojčkih cigaret se je na primer izkazalo 
za zavajajoče, saj zaradi tega potrošniki 
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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.

mislijo, da so nekatere cigarete manj 
škodljive od drugih. Bistveno je 
predhodno izvesti neodvisno raziskavo, da 
se ugotovi, ali 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.

Predlog spremembe 5

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) 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“ ali „ekološki“. V primeru, ko 
zavojček ustvarja zavajajoč vtis, da so
cigarete manj škodljive, je treba ustrezno 
prilagoditi zdravstvena opozorila.
Komisijo se poziva, naj izvede znanstveno 
raziskavo o dejanskem vplivu teh izdelkov 
na porabo tobaka. 
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Predlog spremembe 6

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 in 
na zunanja embalaža tobačnih izdelkov 
označeni na poseben in varen način, 
njihovo gibanje pa bi bilo treba 
evidentirati, tako da se tem izdelkom v 
Uniji lahko sledi, se bojuje proti 
nezakoniti trgovini s tobakom in
tobačnimi izdelki, zlasti na zunanjih 
mejah Unije, pa tudi če prihajajo iz tretjih 
držav, in je njihovo skladnost s to direktivo 
mogoče nadzorovati in bolje izvajati. Poleg 
tega bi bilo treba sprejeti predpis za uvedbo 
varnostnih elementov za avtentifikacijo 
posameznih pakiranj, ki bodo omogočali 
preverjanje pristnosti izdelkov. Unija in 
države članice morajo sprejeti in poostriti 
ustrezne ukrepe za boj proti tihotapljenju 
in ponarejanju, tako da izboljšajo nadzor 
dobavne verige izdelkov ter kaznujejo 
kriminalne mreže.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
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Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
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.

(30) Čezmejna prodaja tobačnih izdelkov
na daljavo kot tudi brezplačno 
razdeljevanje tobačnih izdelkov ali 
njihova prodaja po znižani ceni mladim 
olajša dostop do tobačnih izdelkov in 
ogroža skladnost z zahtevami zakonodaje 
za nadzor nad tobakom in zlasti te 
direktive, zato bi morala biti prepovedana 
v skladu z izvedbenimi smernicami 
Okvirne konvencije za nadzor nad 
tobakom, katere podpisnica je EU.
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.

Predlog spremembe 8

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 

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo prodajo in uporabo 
omejiti zlasti z izobraževanjem in 
preprečevanjem kajenja. Zato je 
pomembno spremljati razvoj novih 
kategorij tobačnih izdelkov, način njihove 
proizvodnje in prodajne poti. Priglasitev 
za nove kategorije tobačnih izdelkov bi 
morala biti obvezna za proizvajalce in 
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za prenos te direktive predložiti poročilo, 
da se oceni, ali so potrebne spremembe te 
direktive.

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.

Predlog spremembe 9

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 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 bi morale biti nujne in 
sorazmerne, ne bi smele biti sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrito 
omejevanje trgovine med državami 
članicami ter morajo biti skladne z 
mednarodnimi obveznostmi v okviru STO.
Strožje nacionalne določbe zahtevajo 
predhodno obveščanje in odobritev 
Komisije ob upoštevanju visoke ravni 
varovanja zdravja, doseženega s to 
direktivo.

Obrazložitev

EU bi morala spoštovati svoje mednarodne zaveze, o katerih se je sporazumela s svojimi 
trgovinskimi partnerji.
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Predlog spremembe 10

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 z določbami STO ter 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 te 
določbe ne vplivajo na polno uporabo te 
direktive in so skladne s Pogodbo.
Skladne morajo biti tudi z zavezami STO, 
zlasti v okviru sporazuma o tehničnih 
ovirah v trgovini in sporazumov o 
trgovinskih vidikih pravic intelektualne 
lastnine, ter s prevzetimi obveznostmi iz 
dvostranskih trgovinskih in naložbenih 
sporazumov, ki običajno vsebujejo izjeme 
s področja javnega zdravja. Te določbe 
morajo oblikovati dodatni instrument za
boj proti ponarejanju izdelkov, zajetih v 
tej direktivi. 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.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 41 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41a) V skladu s tem lahko države članice 
dopolnjujejo pravne določbe te direktive z 
vsemi koristnimi ukrepi, namenjenimi 
varstvu javnega zdravja evropskih 
državljanov. Države članice, ki imajo 
precejšnjo korist od davkov in trošarin za 
proizvodnjo in prodajo tobaka, bi se lahko 
na primer pozvalo, da te dohodke 
uporabijo v preventivnih in 
informacijskih kampanjah, namenjenih 
mladim državljanom, v medijih in v 
neposrednem stiku z mladimi v 
izobraževalnih ustanovah.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43a) Ta direktiva ne bi smela poslabšati 
življenjskih razmer prebivalstva, katerega 
preživljanje je odvisno od gojenja tobaka v 
Evropi in pogosto živi na prikrajšanih 
območjih. Ker je njen namen zgolj omejiti 
spodbujanje k uživanju tobačnih izdelkov, 
bi bilo treba pri vsaki odločitvi o 
sestavinah in dodatkih upoštevati možne 
družbenoekonomske stranske učinke za 
prebivalce, ki so odvisni od te pridelave. 
Evropski sektor gojenja tobaka bi bilo 
treba zaščititi, saj predstavlja zelo majhen 
delež potrošnje v Evropski uniji, hkrati pa 
prispeva h gospodarski stabilnosti 
nekaterih evropskih regij, kjer je le malo 
možnosti za pridelovanje drugih poljščin. 
Zmanjšanje ali izginotje pridelave v 
Evropski uniji ne bi vplivalo na raven 
potrošnje, porasel pa bi uvoz iz tretjih 
držav in znižali bi se standardi kakovosti.
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Obrazložitev

Sektor gojenja tobaka je najšibkejši člen v tobačni proizvodni verigi, zato ga je treba 
zavarovati pred nepotrebnim in pretiranim zakonskim urejanjem.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 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;

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) zahtevi po izvajanju sistema, ki ni pod 
nadzorom tobačne industrije, za 
spremljanje tobačnih izdelkov in sledenje 
tem izdelkom, da se zavaruje dobavna 
veriga in pomaga pri odkrivanju, 
preprečevanju in kaznovanju nezakonite 
trgovine,

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „bistven dodatek“ pomeni sestavino, 
ki je nepogrešljiva za proizvodnjo 
tobačnih izdelkov;
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „značilna aroma“ pomeni značilen vonj
ali okus, razen tobaka, ki nastane z 
dodatkom ali kombinacijo dodatkov,
vključno (vendar ne izključno) z aromo 
sadja, začimb, zelišč, alkohola, bonbonov, 
mentola ali vanilje, ki jo je mogoče zaznati 
pred ali med uporabo tobačnega izdelka;

(4) „značilna aroma“ pomeni značilen
sadni ali bonbonom podoben okus, ki 
nastane z dodatkom ali kombinacijo 
dodatkov, ki jo je mogoče zaznati pred ali 
med uporabo tobačnega izdelka. V okviru 
te opredelitve velja, da tobak in mentol 
nimata sadnega ali bonbonom podobnega 
okusa;

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „cigara“ pomeni zvitek tobaka, pri 
uporabi katerega poteka postopek 
zgorevanja in ki je dodatno opredeljen v 
členu 4(1) Direktive Sveta 2011/64/EU z 
dne 21. junija 2011 o strukturi in stopnji 
trošarine, ki velja za predelani tobak;

(6) „cigara ali cigarilos“ pomeni zvitek 
tobaka in vključuje majhne cigare s 
premerom največ 8 mm, pri uporabi 
katerega poteka postopek zgorevanja in ki 
je dodatno opredeljen v členu 4(1) 
Direktive Sveta 2011/64/EU z dne
21. junija 2011 o strukturi in stopnji 
trošarine, ki velja za predelani tobak;

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „cigarilos“ pomeni majhno cigaro s 
premerom največ 8 mm;

črtano
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „aromatična snov“ pomeni dodatek, ki 
doda vonj in/ali okus;

(13) „aromatična snov“ pomeni dodatek, ki 
doda vonj in/ali okus, razen mentola;

Obrazložitev

Mentol uživajo pretežno odrasli v visoki starosti in zato njegova prepoved ni skladna z 
glavnim namenom direktive, ki je preprečiti mladim, da bi začeli s kajenjem. Prepoved 
mentola bi bila lahko v nasprotju s členom 2.2 Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini, saj bi 
morali obstajati manj omejevalni trgovinski ukrepi od popolne prepovedi.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „sestavina“ pomeni dodatek, tobak 
(njegove liste in druge naravne, predelane 
ali nepredelane dele rastline, vključno z 
ekspandiranim in rekonstituiranim 
tobakom), ter katero koli snov, ki je
prisotna v končnem tobačnem izdelku, 
vključno s papirjem, filtrom, tiskarskim 
črnilom, kapsulami in lepili;

(18) „sestavina“ pomeni vsak dodatek, ki je
prisoten v končnem tobačnem izdelku, 
vključno s papirjem, filtrom, tiskarskim 
črnilom, kapsulami in lepili;

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) „rekonstituiran tobak“ je izdelek, ki 
je rezultat izboljšave različnih delov 
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rastline iz mlatenja in izdelave tobačnih 
izdelkov, uporabljenih bodisi kot ovoj za 
cigare in cigarilose bodisi v polah ali 
posameznih vlaknih kot sestavina v 
tobačni mešanici za cigarete in druge 
tobačne izdelke;

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) „dati na trg“ pomeni dajanje izdelkov
na voljo potrošnikom v Uniji proti plačilu 
ali brezplačno, vključno s prodajo na 
daljavo; pri čezmejni prodaji na daljavo se 
šteje, da je izdelek dan na trg v državi 
članici, v kateri je potrošnik lociran;

(25) „dati na trg“ pomeni vsako 
dobavljanje izdelkov za distribucijo, 
uživanje ali uporabo v Uniji proti plačilu 
ali brezplačno, vključno s prodajo na 
daljavo;

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) „bistvena sprememba okoliščin“ 
pomeni povečanje obsega prodaje na 
kategorijo izdelka, kot je tobak za pipo, 
cigare ali cigarilosi, za vsaj 10 % v 
najmanj 10 državah članicah na podlagi 
podatkov o prodaji, ki so bili predloženi v 
skladu s členom 5(4), ali povečanje 
razširjenosti kajenja v skupini potrošnikov, 
mlajših od 25 let, za vsaj 5 odstotnih točk v 
vsaj 10 državah članicah za zadevno 
kategorijo izdelkov, ki temeljijo na 
raziskavi Eurobarometra o razširjenosti 
kajenja ali enakovredni študiji ____ [ta 
datum bo določen ob sprejetju Direktive];

(30) „bistvena sprememba okoliščin“ 
pomeni povečanje obsega prodaje na 
kategorijo izdelka, kot je tobak za pipo, 
cigare ali cigarilosi, za vsaj 20 % v
10 državah članicah z največjim obsegom 
prodaje na podlagi podatkov o prodaji, ki 
so bili predloženi v skladu s členom 5(4),
ali povečanje razširjenosti kajenja v 
skupini potrošnikov, mlajših od 25 let, za 
vsaj 5 odstotnih točk v vsaj 10 državah 
članicah za zadevno kategorijo izdelkov, ki 
temeljijo na raziskavi Eurobarometra o 
razširjenosti kajenja ali enakovredni študiji 
____ [ta datum bo določen ob sprejetju 
Direktive];
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Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice prepovejo dajanje na trg 
tobačnih izdelkov z značilno aromo.

Države članice v skladu z določbami 
odstavka 2 prepovejo dajanje na trg 
tobačnih izdelkov z dodatki, ki ustvarjajo 
ali oddajajo aromo, ki ni pretežno aroma 
tobaka ali mentola.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
natisneta na bočnih straneh. Dimenzije teh 
opozoril morajo meriti najmanj 20 mm v 
širino in najmanj 43 mm v višino. 
Informativno sporočilo se pri tobaku za 
zvijanje natisne na zgornjo površino 
zavojčka, ki je vidna, ko se zavojček odpre.
Tako splošno opozorilo kot informativno 
sporočilo morata zajemati 50 % površine, 
na kateri sta natisnjeni.

3. Pri zavojčkih s cigaretami se splošno 
opozorilo in informativno sporočilo 
natisneta na bočnih straneh. Informativno 
sporočilo se pri tobaku za zvijanje natisne 
na zgornjo površino zavojčka, ki je vidna, 
ko se zavojček odpre. Tako splošno 
opozorilo kot informativno sporočilo 
morata zajemati 50 % površine, na kateri 
sta natisnjeni.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na vsakem zavojčku in kakršni koli 1. Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži 
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zunanji embalaži tobaka za kajenje se 
navedejo naslednja sestavljena zdravstvena 
opozorila. Sestavljena zdravstvena
opozorila:

tobaka za kajenje se navedejo naslednja 
sestavljena zdravstvena opozorila, ki 
zagotavljajo pravico potrošnikov do 
dostopa do preverjenih in ustreznih 
informacij. Ta opozorila:

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

(c) pokrivajo 50 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli 
zunanje embalaže;

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) so nameščena na zgornjem robu 
zavojčka in kakršne koli zunanje embalaže 
ter obrnjena v isto smer kot vse druge 
informacije, ki so navedene na embalaži;

(e) so nameščena na spodnjem robu 
zavojčka in kakršne koli zunanje embalaže 
ter obrnjena v isto smer kot vse druge 
informacije, ki so navedene na embalaži;

Obrazložitev

Zdravstvena opozorila so enako informativna, če so na zgornjem ali na spodnjem robu 
zavojčka; namestitev na spodnjem robu ne vpliva na metodo odpiranja in se zato lahko šteje 
kot manj omejevalna za trgovino (člen 2.2 Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini).

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) imajo na zavojčku cigaret naslednje 
mere:

črtano

(i) višina: najmanj 64 mm;
(ii) širina: najmanj 55 mm.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošno opozorilo se natisne na 
najvidnejši površini zavojčka in kakršni
koli zunanji embalaži. Besedilna opozorila 
iz Priloge I se izmenično uporabljajo, tako 
da je zajamčeno njihovo redno pojavljanje.
Navedena opozorila se natisnejo na drugi 
najvidnejši površini zavojčka in kakršni
koli zunanji embalaži.

Splošno opozorilo se natisne ali prilepi 
tako, da ga ni mogoče odstraniti, na 
najvidnejši površini zavojčka in zunanji 
embalaži. Besedilna opozorila iz Priloge I 
se izmenično uporabljajo, tako da je 
zajamčeno njihovo redno pojavljanje.
Navedena opozorila so nameščena na 
drugi najvidnejši površini zavojčka in 
zunanji embalaži.

Obrazložitev

Ohraniti bi bilo treba uporabo nalepk, ki jih ni mogoče odstraniti, saj proizvajalci 
uporabljajo mednarodno standardizirane zavojčke, na katere v zadnji fazi proizvodnega 
procesa pritrdijo nalepke z zdravstvenimi opozorili, ki se razlikujejo glede na državo in ki jih 
ni mogoče odstraniti. Prepoved nalepk, ki jih ni mogoče odstraniti, bi oviralo mednarodno 
trgovino.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) natisne v pisavi Helvetica v črnem 
odebeljenem tisku na beli podlagi. Za 
prilagoditev zahtevam jezika lahko države 
članice izberejo velikost črk, če velikost 

(a) natisne v pisavi Helvetica v črnem 
odebeljenem tisku na beli podlagi. Splošno 
opozorilo je mogoče namestiti na 
samolepilni papir, če tega ni mogoče 
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črk, podrobno določena v njihovi 
zakonodaji, tolikšna, da besedilo zavzema 
največji možni del območja, predvidenega 
za zahtevano besedilo;

odstraniti. Za prilagoditev zahtevam jezika 
lahko države članice izberejo velikost črk, 
če velikost črk, podrobno določena v 
njihovi zakonodaji, tolikšna, da besedilo 
zavzema največji možni del območja, 
predvidenega za zahtevano besedilo; 

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) namesti v sredino območja, na katerem 
mora biti natisnjeno, vzporedno z vrhnjim 
robom zavojčka in kakršne koli zunanje 
embalaže;

(b) namesti v sredino območja, na katerem
se mora pojaviti, vzporedno z vrhnjim 
robom zavojčka in kakršne koli zunanje 
embalaže;

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) se nanaša na aromo, okus, kakršne 
koli aromatične snovi ali druge dodatke 
ali na odsotnost le-teh;

črtano

Obrazložitev

Potrošniki ne bi smeli biti prikrajšani za informacije o proizvodu, če te niso zavajajoče. 
Zaradi obstoja manj omejevalnih trgovinskih ukrepov (kot je le prepoved zavajajočih opisov) 
ta ukrep ni skladen s členom 2.2 Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prepovedani elementi in značilnosti so 
med drugim lahko besedila, simboli, 
imena, blagovne znamke, figurativni in 
drugi znaki, zavajajoče barve, vložki in 
druga dodana gradiva, kot so samolepljive 
etikete, nalepke, oglasna sporočila, hitre 
srečke in ovoji, ali se nanašajo na obliko 
samega tobačnega izdelka. Šteje se, da so 
cigarete s premerom manj kot 7,5 mm 
zavajajoče.

2. Prepovedani elementi in značilnosti so 
med drugim lahko simboli, imena, 
figurativni in drugi znaki, vložki in druga 
dodana gradiva, kot so samolepljive 
etikete, nalepke, oglasna sporočila, hitre 
srečke in ovoji.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 13 črtano
Videz in vsebina zavojčka
1. Zavojček cigaret mora biti kvadraste 
oblike. Zavojček tobaka za zvijanje mora 
biti vrečka pravokotne oblike z zavihkom, 
ki pokriva odprtino zavojčka. Zavihek 
zajema vsaj 70 % sprednje strani 
zavojčka. Zavojček cigaret mora vsebovati 
vsaj 20 cigaret. Zavojček tobaka za 
zvijanje mora vsebovati vsaj 40 g tobaka.
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.
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 
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potrebna za zagotovitev popolne vidnosti 
in celovitosti zdravstvenega opozorila, 
preden se zavojčke prvič odpre, med 
odpiranjem in ko se ga ponovno zapre.
4. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 22 sprejme delegirane akte za 
določitev obvezne kvadraste ali cilindrične 
oblike zavojčkov tobačnih izdelkov, razen 
cigaret in tobaka za zvijanje, če se v 
poročilu Komisije ugotovi, da so se 
okoliščine bistveno spremenile.

Obrazložitev

Ta člen vsebuje predloge, ki predstavljajo tehnične omejitve za trgovino in ne temeljijo na 
nobenih znanstvenih dokazih v zvezi s spodbujanjem mladih h kajenju. Poleg tega način 
odpiranja zavojčka cigaret ne povečuje oziroma znižuje nagnjenosti h kajenju.

Predlog spremembe 36

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 je 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. Da se omogoči učinkovitejši nadzor in 
identifikacija, države članice zahtevajo, da
so posebne zaščitene identifikacijske 
oznake, ki jih ni mogoče odstraniti, v 
nadaljevanju imenovane posebne 
identifikacijske oznake, kot so kode ali 
žigi, del vseh zavojčkov in vse embalaže 
ter zunanje embalaže oziroma so pritrjene 
nanje. Da se zagotovi celovitost 
identifikacijske oznake, jo je treba 
natisniti/pritrditi tako, da se je 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.
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Predlog spremembe 37

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. Vsaka sprememba povezav med 
zavojčki in zunanjo embalažo se zabeleži v 
podatkovni zbirki iz odstavka 6.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ime izdelka; (e) ime izdelka in opis;

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) nameravano pot pošiljke; (g) nameravano pot pošiljke, datum 
pošiljanja, točko odhoda, cilj pošiljke, 
pošiljatelja in prejemnika;

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3
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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 zahtevajo, da je 
tehnologija sledenja, ki omogoča 
elektronsko odčitavanje in prenos 
podatkov v pomnilnik v skladu z 
odstavkom 6 in katere lastništvo ni pod 
nadzorom proizvajalcev tobaka in 
njihovih partnerjev v dobavni verigi, dana 
na voljo vsem gospodarskim subjektom, 
vključenim v trgovino s tobačnimi izdelki 
od proizvajalcev do zadnjega 
gospodarskega subjekta pred prvo prodajo 
na prodajnem mestu, tudi uvoznikom ter 
podjetjem za skladiščenje in prevoz. 
Gospodarski subjekti evidentirajo vnos 
vseh zavojčkov in zunanje embalaže ter 
vsa vmesna gibanja in končni iznos 
zavojčkov. V skladu s členom 14(1) je ta
obveznost izpolnjena z evidentiranjem 
podatkov v agregirani obliki, npr. glede na 
zunanjo embalažo, če je sledenje zavojčka 
še vedno mogoče.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi pojasniti, da so nalogo sledenja dolžne izvajati države članice 
ter da tega ni dolžna oziroma za to ne more biti pooblaščena tobačna industrija. Sicer bi 
predlagani osnutek, če bi se ga izvajalo, imel nasprotni učinek.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice v skladu s protokolom 
iz Seula za odpravo nezakonite trgovine s 
tobačnimi izdelki zagotovijo, da s 
tehnologijo, ki se uporablja za sledenje, 
upravljajo gospodarski subjekti, ki v 
dobavni verigi nimajo pravnih ali 
poslovnih povezav s tobačno industrijo. 
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Predlog spremembe 42

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 sklenejo pogodbe o
hrambi podatkov s tretjo stranjo, ki je 
lahko agencija države članice in je 
zakonsko neodvisna od tobačnih podjetij 
ali njihovih partnerjev v dobavni verigi, za 
upravljanje shrambe s podatki v zvezi z 
zadevnim proizvajalcem in uvoznikom.
Podatkovna shramba se mora fizično 
nahajati na ozemlju Unije. Države članice 
zagotovijo popolno preglednost. 
Ustreznost tretje strani, zlasti njeno 
neodvisnost in tehnične zmogljivosti ter 
pogodbo z njo, odobri in nadzoruje zunanji 
revizor, ki ga mora imenovati Komisija.
Stroške, ki so posledica sklepanja pogodb 
z revizorjem in službami za upravljanje 
podatkovne zbirke, morajo pokriti 
proizvajalci in uvozniki tobaka. 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.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Naslov 2 – poglavje 3 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

tobak za oralno uporabo brezdimni tobačni izdelki

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Brez poseganja v člen 151 Akta o 
pristopu Avstrije, Finske in Švedske 
države članice prepovedujejo dajanje na 
trg tobaka za oralno uporabo.

črtano

Obrazložitev

Prepoved tobačnih izdelkov za oralno uporabo v EU ni skladna s členom 2.2 Sporazuma STO 
o tehničnih ovirah v trgovini, saj trgovino omejuje bolj, kot je to potrebno za dosego 
navedenih ciljev EU v zvezi z zdravjem. Predlog neupravičeno povzroča diskriminacijo med 
podobnimi izdelki posameznih članic Svetovne trgovinske organizacije (člena I in III 
sporazuma GATT in člen 2.1 Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini) in izdelkom, ki so manj 
škodljivi kot vsi drugi dovoljeni tobačni izdelki, prepoveduje prodajo v Evropi.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

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 
potrošniki. Vsa prodajna mesta, ki želijo 
opravljati čezmejno prodajo na daljavo,
morajo pristojnim organom predložiti vsaj 
naslednje informacije:

1. Države članice prepovejo čezmejno 
prodajo tobačnih izdelkov potrošnikom v 
Uniji na daljavo ter razdeljevanje 
brezplačnih tobačnih izdelkov ali tobačnih 
izdelkov po znižani ceni, tudi prek 
čezmejne prodaje na daljavo.
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Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ime ali naziv podjetja in stalni naslov 
kraja dejavnosti, od koder se dobavljajo 
tobačni izdelki;

črtano

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) datum začetka opravljanja ponujanja 
tobačnih izdelkov za čezmejno prodajo na 
daljavo s storitvami informacijske družbe;

črtano

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) naslov spletišč, ki se uporabljajo za ta 
namen, in vse zadevne informacije, ki so 
potrebne za identifikacijo spletišča.

črtano

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Država članica ohrani možnost, da 
zaradi prednostnih potreb v zvezi z 
varovanjem javnega zdravja omeji uvoz 
tobaka za osebno uporabo. Omejitev je 
mogoča zlasti, če je med izdelki različnih 
geografskih izvorov občutna razlika v 
cenah ali če zdravstvena opozorila niso v 
uradnem jeziku (oziroma uradnih jezikih) 
države, kjer se izdelek kupuje.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. 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.

Predlog spremembe 51

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
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Predlog spremembe 52

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

Predlog spremembe 53

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

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 5
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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

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naslednji nikotinski izdelki se lahko 
dajo na trg samo, če so bili odobreni v 
skladu z Direktivo 2001/83/ES:

1. Če so nikotinski izdelki predstavljeni 
kot izdelki, ki so zdravilni oziroma 
preprečujejo bolezni, se lahko dajo na trg 
samo, če so bili odobreni v skladu z 
Direktivo 2001/83/ES:

Obrazložitev

Za nikotinske izdelke, kot so elektronske cigarete, se ne navaja, da izboljšujejo zdravje ljudi in 
se jih ne sme razvrstiti kot zdravila. Takšna razvrstitev bi omejila njihovo razpoložljivost na 
trgu, medtem ko bi škodljivejši tobačni izdelki ostali prosto dostopni. Na ta način bi po 
nepotrebnem omejevali mednarodno trgovino.

Predlog spremembe 56

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 

2. Vendar pa država članica na področjih, 
ki jih ureja Direktiva, zaradi prednostnih 
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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 
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.

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 
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, v skladu s 
Pogodbo in mednarodnimi obveznostmi 
EU, med njimi obveznostmi STO, zlasti 
glede Sporazumu o tehničnih ovirah v 
trgovini ter Sporazuma o trgovinskih 
vidikih pravic intelektualne lastnine 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.

Obrazložitev

EU mora pri predlaganju zakonodaje upoštevati svoje mednarodne obveznosti.

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko dovolijo dajanje na 
trg naslednjih izdelkov, ki niso v skladu s 
to direktivo, do [Urad za publikacije vstavi 
točen datum: začetek veljavnosti + 24
mesecev]:

Države članice lahko dovolijo dajanje na 
trg naslednjih izdelkov, ki niso v skladu s 
to direktivo, do [Urad za publikacije vstavi 
točen datum: začetek veljavnosti + 42
mesecev]:
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj tega predloga direktive je posodobitev Direktive 2001/37/ES o tobačnih izdelkih, ki je 
potrebna zaradi znanstvenega napredka in tržnega razvoja v zadnjih desetih letih. Komisija s 
tem predlogom odgovarja tudi na več pozivov Evropskega parlamenta v različnih resolucijah 
iz let 2007, 2009 in 2011 ter sledi Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za 
nadzor nad tobakom, sprejeti leta 2005, katere namen je bil predvsem zagotoviti ustrezno 
obveščanje potrošnikov o nevarnostih tobaka. 

Nova direktiva bi morala zagotoviti višjo raven varovanja zdravja in zmanjšati uporabo 
tobaka pri mladih. Komisija za uresničitev teh ciljev predlaga nekaj ukrepov v zvezi s 
pakiranjem (75 % površine zavojčkov bi morala pokrivati zdravstvena opozorila), 
uporabljenimi sestavinami (izdelki z aromatičnimi snovmi, kot je mentol, bi bili prepovedani), 
velikostjo izdelkov (tanke cigarete ne bi bile več dovoljene) in sledljivostjo. Ti ukrepi ne bodo 
veljali za cigare in tobak za pipo, ki jih bo še naprej urejala sedanja direktiva. 

Poročevalec se popolnoma strinja s cilji varovanja javnega zdravja iz tega predloga. Poudarja, 
da si je treba za te cilje prizadevati ob upoštevanju mednarodnih trgovinskih zavez Evropske 
unije in zlasti Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini (TBT) in Sporazuma o trgovinskih 
vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPs). Poročevalec meni, da se je treba po potrebi pred 
tem posvetovati s partnerji Evropske unije v odborih TBT in TRIPs, ustanovljenih za ta 
namen. 

Člani Odbora za tehnične ovire v trgovini (TBT) so 6. in 7. marca letos izmenjali stališča o 
predlogu Komisije. Ob tej priložnosti so člani odbora, ki so pridelovalci, izrazili zadržke v 
zvezi s predlogom, ker naj bi ta lahko bil v nasprotju z nekaterimi obveznostmi iz sporazumov 
TBT, TRIPs in GATT, in dvomili o sorazmernosti predlaganih ukrepov1. 

Dominikanska republika – katere 10 % proizvodnje tobaka se izvozi v Evropsko unijo – je 
tako menila, da so nekatere določbe predloga predvsem v nasprotju s členom 2.2 Sporazuma 
TBT, ki določa, da „smejo biti tehnični predpisi glede trgovine le toliko omejevalni, kot je to 
potrebno za izpolnitev legitimnih ciljev, pri čemer je treba upoštevati tveganja, ki bi nastala 
zaradi neizpolnitve le-teh“, in pojasnila, da bi morala presoja tveganj temeljiti na 
„znanstvenih informacijah“2. 

Poleg tega določbe o uporabi enotne embalaže („plain packaging“), na kateri ni nobenega 
logotipa in vizualne podobe znamke, sprožajo vrsto vprašanj o njihovi pravni združljivosti z 
določbami sporazumov o intelektualni lastnini in varstvu znamk. 

                                               
1 Zadržke so izrazili naslednji člani: Dominikanska republika, Nikaragva, Indonezija, Malavi, Filipini, Honduras, 
Mehika, Kuba in Zambija. Unija pa je dobila podporo Norveške, Avstralije in Nove Zelandije. 
2 Določbe, navedene v dokumentu Dominikanske republike, med drugim vključujejo standardizacijo zavojčkov, 
prepoved opisnih elementov, prepoved tankih cigaret, posplošitev enotne embalaže („plain packaging“) in 
prepoved aromatičnih sestavin. 
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Treba je opozoriti, da so nekatere tretje države že uvedle zelo strogo zakonodajo o pakiranju, 
na primer Avstralija, ki je pred kratkim sprejela zakon o obvezni uporabi enotne embalaže, da 
bi zmanjšala uporabo tobaka s tem, ko bi zmanjšala privlačnost zavojčkov in hkrati okrepila 
učinek zdravstvenih opozoril1.

Vendar pa so proti Avstraliji trenutno vložene štiri pritožbe pri organu za reševanje sporov 
STO2. Med navedenimi določbami, s katerimi naj bi bili nezdružljivi ukrepi, ki jih je sprejela 
Avstralija, je Sporazum TRIPs, zlasti člen 20 tega sporazuma, ki določa, da „uporabe znamke 
v trgovini ne smejo neutemeljeno ovirati posebne zahteve, kot so [...] uporaba na način, ki 
škoduje njeni lastnosti razločevanja med proizvodi ali storitvami enega podjetja in proizvodi 
ali storitvami drugih podjetij“.

Tobačna industrija3 je poleg teh pritožb, vloženih pri STO, v okviru mehanizmov mednarodne 
arbitraže o zaščiti naložb vložila tudi pritožbe proti avstralskim organom in tudi proti 
Urugvaju, ki je uvedel omejevalne ukrepe za pakiranje cigaret. 

Čeprav poročevalec priznava, da je zaradi javnega zdravja pomembno pokriti pomemben del 
zavojčka z zdravstvenim opozorilom, meni, da bi bilo koristno in primerno pustiti znamkam, 
da na preostali površini uporabljajo svojo vizualno podobo. Poleg tega bi posplošitev uporabe 
zavojčkov brez logotipa in lastne vizualne podobe povečala tveganje ponarejanja, ki povzroča 
izgubo davčnih prihodkov za države in večjo porabo izdelkov, ki so še nevarnejši, ker so 
ponarejeni. 

Čeprav Komisija v predlogu formalno ne zahteva uporabe enotne embalaže, ostaja predlog 
razmeroma nejasen glede tega vprašanja, saj na primer državam članicam dovoljuje, da 
uvedejo strožje določbe o videzu zavojčkov. Poleg tega v členu 12 uvaja prepoved uporabe 
elementov, ki vključujejo „med drugim […] besedila, simbol[e], imena, blagovne znamke, 
figurativn[e] in drug[e] znak[e]“, kar je vse vizualna podoba znamke. 

Poročevalec želi vseeno opozoriti, da se mu predlog Komisije v celoti zdi razmeroma 
uravnotežen. V zvezi s podrobnostmi tega predloga pa bo raje počakal različna mnenja, ki 
bodo predstavljena v Odboru za mednarodno trgovino, preden bo predstavil druga priporočila. 

                                               
1 Tobacco Plain Packaging Act, ki ga je avstralski parlament sprejel leta 2011 in je začel veljati decembra 2012. 
2 Pritožbe, ki so jih vložili Ukrajina (marec 2012), Honduras (april 2012), Dominikanska republika (julij 2012) in 
Kuba (maj 2013).
3 Zlasti družba Philip Morris.
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