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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uporaba tobaka ima nedvomno škodljive posledice za človekovo zdravje. Tobak naj bi bil 
glavni dejavnik tveganja za raka. Nikotin ima toksičen učinek na krvni obtok. Po podatkih 
Svetovne zdravstvene organizacije naj bi vsako leto zaradi kajenja prezgodaj umrlo 5 
milijonov ljudi. Pri Komisiji omenjajo 700 000 prezgodnjih smrti na leto v Uniji. Leta 1999 
so pri Komisiji ocenili, da je žrtev kajenja 500 000 letno.

Več kot deset let po zadnji vključitvi prodaje tobačnih izdelkov v regulativni okvir Skupnosti 
se poraba ni radikalno zmanjšala. Glede na študijo, ki jo hrani knjižnica Evropskega 
parlamenta, je bilo v letu 2012 v EU porabljenih 576 milijard cigaret, kar pomeni, da se je 
poraba v petih letih zmanjšala za 100 milijard. Kljub skoraj vsesplošni prepovedi kajenja na 
javnih mestih, se poraba tobaka povečuje zlasti pri mladih in ženskah. Razvadi tobaka se sicer 
vdaja manj kot 30 % Evropejcev, vendar je kadilcev v starostni skupini od 18 do 35 let skoraj 
50 %. Kar je še slabše, tobačne izdelke uporablja 37 % mladostnikov, starih od 11 do15 let.  
Ali gre nemara pri tem za čar prepovedanega? 

Nujni razlogi, povezani z javnim zdravjem, silijo mednarodne in nacionalne oblasti k
okrepitvi boja proti kajenju. Kljub temu nihče ne razmišlja o prepovedi uporabe tobaka, saj bi 
nemudoma sprožila nastanek obsežnega nezakonitega trga, kar bi bila neponovljiva priložnost 
za organizirani kriminal, ki je že sedaj močno udeležen pri tihotapljenju in ponarejanju 
tobačnih izdelkov. 

Tobačni trg je gospodarski sektor, ki ga ne gre zanemariti, saj zaposluje skoraj 50 000 oseb v 
proizvodnji in več kot 200 000 oseb v distribuciji. Čeprav evropsko kmetijstvo zadosti le 5 % 
povpraševanja po surovem tobaku, ta predstavlja vir dohodka za skoraj 90 000 kmetov. V 
omenjeni študiji Evropskega parlamenta najdemo oceno, da je bila skupna vrednost 
evropskega trga tobaka v letu 2012 približno 136,5 milijard evrov, vključno s trošarinami in 
davčnimi prihodki držav članic, ki imajo na neki način največjo korist od kajenja.
V zvezi s tem se pojavlja vprašanje individualne svobode v nasprotju z družbeno 
odgovornostjo. Zdi se, da pri Komisiji odraslim osebam priznavajo pravico do kajenja cigar, 
cigarilosov ali tobaka za pipe, saj za te izdelke velja manj stroga ureditev kot za cigarete in 
tobak za zvijanje, za katere se ocenjuje, da bolj privlačijo mlade. Že od 16. stoletja in 
Paracelsusa je znano, da so vse stvari strup in da le odmerek odloča, kaj je oziroma ni strup. 
Ker so ljudje umrljivi, prevladuje filozofija manjšega tveganja, zato se množijo opozorila 
proti uživanju alkohola, sladkorja, soli, mesa, industrijskih izdelkov in tako imenovane prazne 
hrane. Hkrati s tem pa se po vsej EU, v kateri je očitno poglavitni družbeni cilj umreti nekega 
dne dobrega zdravja, pričakovana življenjska doba podaljšuje.

Nujna zaščita nekadilcev, in vaš pripravljavec mnenja spada med tiste, ki niso nikoli kadili, 
vseeno zahteva odločno ukrepanje organov zoper pasivno kajenje hkrati s politiko, ki bo 
kadilcem ponudila učinkovita sredstva za opustitev kajenja. Prednostna naloga ostaja 
preprečevanje kajenja, zlasti pri mladostnikih. 

Predlog Komisije se poskuša boriti zoper privlačnost tobaka z bolj številnimi in obširnimi 
zdravstvenimi opozorili na embalaži ter z njihovo standardizacijo. Komisija pa vseeno ni 
uspešno utemeljila, kako bi standardizacija tobačnih izdelkov lahko zmanjšala porabo, zlasti 
pri najmlajših. Da ni morda pretirana standardizacija v interesu štirih velikih skupin, ki si 
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delijo 90 % evropskega trga?

Predlog direktive obsega 16 členov, ki Komisiji dodeljujejo pristojnost sprejemanja 
delegiranih aktov, ki pogosto vplivajo na ključne elemente zakonodaje. To se zdi pretirano. 
Komisija predlaga, da se najkasneje po petih letih objavi poročilo o izvajanju nove direktive, 
ki se mu po potrebi priložijo morebitni predlogi sprememb. S poročilom in predlogi 
sprememb bi lahko pohiteli, s čimer bi se izognili pogostim preoblikovanjem direktive z 
množico delegiranih aktov, ki so pogosto na meji evropskega prava.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 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 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 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.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Cilj direktive je boj proti kajenju. Glede tega poskuša Komisija predpisati, da morajo imeti 
cigarete „okus po tobaku“. Zakaj bi odraslim uporabnikom, ki so v celoti poučeni o 
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nevarnostih, ki se jim izpostavljajo z nadaljevanjem kajenja, nalagali to omejitev? 

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Prepoved tobačnih izdelkov z 
značilnimi aromami ne prepoveduje 
uporabe posameznih dodatkov v celoti, 
temveč zavezuje proizvajalca k 
zmanjšanju dodatkov ali kombinacije 
dodatkov v takšnem obsegu, da dodatki ne 
povzročijo več značilne arome. Uporaba 
dodatkov, potrebnih za proizvodnjo 
tobačnih izdelkov, bi morala biti dovoljena, 
a le dokler ne povzroči značilne arome. 
Komisija bi morala zagotoviti enotne 
pogoje za izvajanje določb v zvezi z 
značilnimi okusi. Države članice in 
Komisija bi morale v tako odločanje 
vključiti neodvisne skupine. Uporaba te 
direktive ne bi smela razlikovati med 
različnimi vrstami tobaka.

(16) Uporaba dodatkov, potrebnih za 
proizvodnjo tobačnih izdelkov, bi morala 
biti dovoljena, a le, dokler ne povzroči 
značilne arome. Komisija bi morala 
zagotoviti enotne pogoje za izvajanje 
določb v zvezi z značilnimi okusi. Države 
članice in Komisija bi morale v tako 
odločanje vključiti neodvisne skupine. 
Uporaba te direktive ne bi smela 
razlikovati med različnimi vrstami tobaka.

Or. fr

Obrazložitev

Zakaj bi odraslim in poučenim uporabnikom omejevali izbiro?

Predlog spremembe 3
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 
zasvojevalnim učinkom ter metodologijo 
za ugotavljanje, ali ima tobačni izdelek 
značilno aromo, bi bilo treba izvedbena 

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

Or. fr

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) 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.

(39) Komisija bi morala spremljati razvoj 
in 3 leta po roku za prenos te direktive 
predložiti poročilo, da se oceni, ali so 
potrebne spremembe te direktive.

Or. fr

Predlog spremembe 5
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 prepovejo dajanje na trg 
tobačnih izdelkov z značilno aromo, če je 
bilo znanstveno dokazano, da zadevni 
dodatek poveča škodljivost izdelka.

Or. fr

Obrazložitev

Utemeljitev, s katero želi Komisija prepovedati nekatere izdelke zaradi njihove značilne 
arome, je napad na možnost izbire odraslih in poučenih uporabnikov. Aroma se lahko 
prepove samo, če je njena škodljivost znanstveno dokazana.

Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2



PA\932171SL.doc 7/13 PE508.180v01-00

SL

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.

črtano

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.

Or. fr

Obrazložitev

Komisija si želi prilastiti pristojnosti, ki morajo še naprej ostati v rokah sozakonodajalcev.

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če izkušnje, pridobljene na podlagi 
uporabe odstavkov 1 in 2, pokažejo, da 
določen dodatek ali kombinacija dodatkov 
tipično vpliva na značilno aromo, kadar 
njegova prisotnost ali koncentracija 
preseže določeno raven, je Komisija 
pooblaščena, da sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 22 za določitev mejnih 
vrednosti navedenih dodatkov ali 
kombinacij dodatkov, ki dajejo značilno 
aromo.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) pokrivajo 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in zunanje 
embalaže, pri čemer polovica te površine 
povzema informacije o opuščanju kajenja;

Or. fr

Obrazložitev
Za učinkovit boj proti porabi tobaka ni dovolj kadilce poučiti o tveganjih, ki se jim 
izpostavljajo, temveč jim je treba tudi ponuditi načine, kako bi lahko opustili kajenje.

Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka g

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.

Or. fr

Obrazložitev

Oblika embalaže ne ustvarja odvisnosti. Če si bodo pri Komisiji preveč prizadevali za 
„harmonizacijo“ velikosti in oblike zavojčkov, ki vsebujejo tobačne izdelke, bodo prispevali k 
oblikovanju standardiziranega „trga“ in izločanju malih proizvajalcev, od tega pa bodo 
imele na koncu korist štiri velike skupine, ki že danes obvladujejo 90 % trga.

Predlog spremembe 10
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 
črk, podrobno določena v njihovi 

(a) natisne v pisavi v odebeljenem tisku na 
beli podlagi. Za prilagoditev zahtevam 
jezika lahko države članice izberejo 
velikost črk, če velikost črk, podrobno 
določena v njihovi zakonodaji, tolikšna, da 
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zakonodaji, tolikšna, da besedilo zavzema 
največji možni del območja, predvidenega 
za zahtevano besedilo;

besedilo zavzema največji možni del 
območja, predvidenega za zahtevano 
besedilo;

Or. fr

Obrazložitev

Komisija gre očitno predaleč, saj poskuša predpisati poenotenje celo pri izbiri pisave.

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obrobi s črno obrobo najmanj 3 mm in 
največ 4 mm, znotraj površine, ki je 
namenjena besedilu opozorila.

(c) obrobi s črno obrobo znotraj površine, 
ki je namenjena besedilu opozorila.

Or. fr

Obrazložitev

Čemu služi to preobilje detajlov?

Predlog spremembe 12
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

črtano

Or. fr



PE508.180v01-00 10/13 PA\932171SL.doc

SL

Predlog spremembe 13
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.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 14
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 
odpiranjem in ko se ga ponovno zapre.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 

črtano
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poročilu Komisije ugotovi, da so se 
okoliščine bistveno spremenile.

Or. fr

Obrazložitev
Predlog Komisije ne vsebuje utemeljitve za popolno standardizacijo zavojčkov tobačnih 
izdelkov. Vsak proizvajalec bi moral še naprej imeti možnost svobodne izbire glede tega, kako 
bo predstavil svoj izdelek, čeprav bo moral 75 % površine njegove embalaže rezervirati za 
opozorila in informacije, ki jih zahteva direktiva. 

Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 3(2), 3(3), 4(3), 4(4), 6(3),
6(9), 6(10), 8(4), 9(3), 10(5), 11(3), 13(3),
13(4), 14(9), 18(2) in 18(5) se Komisiji 
podeli za nedoločen čas od [Urad za 
publikacije: vnesti datum začetka 
veljavnosti te direktive].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 3(2), 3(3), 4(3), 4(4), 6(9), 
6(10), 8(4), 9(3), 10(5), 11(3), 14(9), 18(2) 
in 18(5) se Komisiji podeli za nedoločen 
čas od [Urad za publikacije: vnesti datum 
začetka veljavnosti te direktive].

Or. fr

Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče prenos pooblastila iz 
členov 3(2), 3(3), 4(3), 4(4), 6(3), 6(9), 
6(10), 8(4), 9(3), 10(5), 11(3), 13(3), 13(4),
14(9) ter 18(2) in (5). S sklepom o preklicu 
pooblastilo iz navedenega sklepa preneha 
veljati. Preklic začne veljati dan po objavi 
sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali 
na dan, ki je v njem naveden.

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče prenos pooblastila iz členov 
3(2), 3(3), 4(3), 4(4), 6(9), 6(10), 8(4), 
9(3), 10(5), 11(3), 14(9) ter 18(2) in (5). Z 
odločitvijo o preklicu pooblastilo iz 
navedene odločitve preneha veljati. 
Odločitev začne veljati dan po njeni objavi 
v Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je v njej določen. 
Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov
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Or. fr

Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt v skladu s členi 3(2), 3(3), 
4(3), 4(4), 6(3), 6(9), 6(10), 8(4), 9(3), 
10(5), 11(3), 13(3), 13(4), 14(9) ter 18(2) 
in (5) začne veljati le, če mu Evropski 
parlament ali Svet v dveh mesecih od 
uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi 
s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred 
iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, 
da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok 
podaljša za dva meseca.

5. Delegirani akt v skladu s členi 3(2), 3(3), 
4(3), 4(4), 6(9), 6(10), 8(4), 9(3), 10(5), 
11(3), 14(9) ter 18(2) in (5) začne veljati 
le, če mu Evropski parlament ali Svet v 
dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta 
ga prejela v zvezi s tem aktom, ne 
nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega 
roka oba obvestila Komisijo, da mu ne 
bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za 
dva meseca.

Or. fr

Obrazložitev

Glej „kratko obrazložitev“.

Predlog spremembe 19
Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najpozneje pet let od datuma iz člena 25(1) 
Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij predloži poročilo o 
uporabi te direktive.

Najpozneje tri leta od datuma iz 
člena 25(1) Komisija Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij predloži poročilo o uporabi te 
direktive.

Or. fr
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Predlog spremembe 20
Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pred objavo tega poročila, ki se mu 
priložijo morebitni predlogi za spremembo 
te direktive, Komisija lahko pooblastila, ki 
ji jih ta podeljuje, uporabi le za 
prilagajanje direktive novim znanstvenim 
dokazom.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi se izognili prepogostim zakonodajnim spremembam, ki bi države članice silile v 
nenehno prilagajanje zakonodaje, se od Komisije zahteva, naj pooblastila, ki so ji bila 
dodeljena, uporabi le v nujnih primerih, ki naj bodo podprti z jasnimi znanstvenimi dokazi.


