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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

8.2.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(18/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje češke poslanske zbornice o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o 
izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje češke poslanske zbornice o zgoraj 
navedenem predlogu.
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PRILOGA

Parlament Češke republike
POSLANSKA ZBORNICA

2013
6. parlamentarno obdobje

RESOLUCIJA št. 282

odbora za evropske zadeve,
41. seja dne 24. januarja 2013, 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih 
izdelkov/oznaka dokumenta 18068/12, COM(2012)788 final/
___________________________________________________________________________

Odbor za evropske zadeve po predstavitvi informacij Jaroslave Beneš-Špalkove, inž., 
namestnice ministra za kmetijstvo, in Ferdinanda Poláka, dr. med., namestnika ministra za 
zdravje, po predstavitvi poročila poslanca Jana Bauera in po razpravi

odobrava  mnenje, priloženo tej resoluciji.

Jaroslav Lobkowicz l.r. Jan Bauer l.r.
overovitelj odbora poročevalec in predsednik odbora
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Priloga k resoluciji št. 282

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov 
in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji 

tobačnih in povezanih izdelkov

COM(2012) 788 final, oznaka Sveta 18068/12
Medinstitucionalna zadeva 2012/0366/COD

 Pravna podlaga:
Člen 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije

 Datum pošiljanja dokumenta Poslanski zbornici prek odbora za evropske zadeve:
4. 1. 2013

 Datum obravnave v odboru za evropske zadeve:
24. 1. 2013 (1. faza)

 Postopek:
Soodločanje

 Predhodno mnenje vlade (v skladu s členom 109a(1) poslovnika Poslanske zbornice):
Mnenje z dne 21.1.2013 je bilo odboru za evropske zadeve poslano 23. 1. 2013 prek 
sistema ISAP.

 Presoja z vidika načela subsidiarnosti:
Predlog direktive COM(2012)788 final ni skladen z načelom subsidiarnosti (glej spodaj).

 Obrazložitev in predmet:

Glede na podatke Komisije je kajenje najpogostejši vzrok smrti v Evropski uniji, ki pa bi 
ga bilo mogoče preprečiti – kajenje vsako leto ubije 1,5 milijona ljudi v EU. Po ocenah je 
25 % vseh smrti zaradi raka in 15 % vseh smrti povezanih s kajenjem1. Če gledamo s 
praktičnega vidika, pa je tobačna industrija pomemben delodajalec v EU, medtem ko 
davki od prodaje tobačnih izdelkov predstavljajo nezanemarljiv delež davčnih prihodkov 
v proračunih držav članic.2

                                               
1 Survey on Tobacco – Analytical report (raziskava o tobaku – analitično poročilo), Flash EB Series 253, The 
Gallup organisation, marec 2009. Dostopna tudi na 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf.
2 Glede na sporno analizo stroškov in koristi „Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republic“ 
(Javnofinančni učinki kajenja v Češki republiki), ki jo je družba Arthur D. Little International opravila po 
naročilu proizvajalca tobačnih izdelkov Phillip Morris ČR a. s., ima kajenje pozitivne finančne učinke za Češko 
republiko v višini 5,815 milijarde na leto, ta znesek pa vključuje tudi prihranek pri izdatkih za upokojence in 
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Pristojnosti EU v zvezi s trgom tobačnih izdelkov spadajo na področje člena 114 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) (prej člen 100a Pogodbe EGS, 
kakor je bil spremenjen z Evropskim enotnim aktom, prej člen 95 Pogodbe ES, kakor je 
bil spremenjen z Amsterdamsko pogodbo), in to ne samo v zvezi z vzpostavitvijo
notranjega trga in izboljšanjem njegovega delovanja, kot je določeno v členu 114(1) 
PDEU, temveč tudi v zvezi z zahtevami na področju varovanja zdravja ljudi iz 
člena 114(3) PDEU. Poleg tega je Sodišče Evropske unije v sodbi v zadevi Zvezna 
republika Nemčija proti Evropskemu parlamentu in Svetu (C-376/98) odločilo, da je kar 
zadeva vzpostavitev in delovanje notranjega trga „varovanje javnega zdravja odločilno 
pri izbiri“.

EU je trgovino s tobačnimi izdelki začela zakonsko urejati konec 80. let 20. stoletja, ko je 
sprejela vrsto direktiv1, ki so urejale vsebnost katrana v tobačnih izdelkih, uporabo tobaka 
za žvečenje ali označevanje tobačnih izdelkov. Veljavna zakonodaja, to je Direktiva 
2001/37/ES o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, 
predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov, je poenotila in spremenila to prvotno 
razdrobljeno zakonodajo. 

Ko je evropska ureditev trga tobačnih izdelkov že veljala, so proizvajalci tobačnih 
izdelkov ali države članice, ki so zagovarjale interese proizvajalcev, pred Sodiščem 
Evropske unije izpodbijali te zakonodajne akte. Sodišče Evropske unije je kljub številnim 
argumentom v njihovih predlogih (tožeče stranke so navajale predvsem neupoštevanje 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti, neskladnost Direktive s Sporazumom TRIPs itd.) 
potrdilo skladnost direktive o tobačnih izdelkih (in direktiv pred njo) s pravom EU2. Po 
drugi strani so proizvajalci uspeli s predlogi glede zakonske ureditve oglaševanja tobačnih 
izdelkov, saj je Sodišče EU razglasilo ničnost direktive o oglaševanju tobačnih izdelkov3

zaradi nepravilne izbire pravne podlage. Treba pa je opozoriti, da zakonska ureditev 
oglaševanja tobačnih izdelkov ni povezana s predpisi o tobačnih izdelkih. 

Od sprejetja Direktive 2001/37/ES je minilo deset let in v tem času se je trg tobačnih 
izdelkov razvijal tako na področju znanstvenih raziskav kot na področju mednarodnih 
pravnih razmerij. Komisija zato meni, da je treba v zvezi s trgom tobačnih izdelkov 
sprejeti ukrepe, ki bi odražali ta razvoj. Komisija se odziva tudi na ponavljajoče se pozive 
Evropskega parlamenta in Sveta, naj sprejme predlog, ki bo omogočil revizijo veljavne 
direktive o tobačnih izdelkih. Predlog bi moral biti Komisiji predstavljen jeseni 2012, 
vendar je bil ustavljen zaradi korupcijskega škandala, ki je bil povezan prav s tem 
predlogom in v katerega je bil vpleten komisar John Dalli, ki je zato odstopil4. 

                                                                                                                                                  
domove za starejše zaradi povečanja smrtnosti. Dostopna na 
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html.
1 Direktive 89/622/EGS, 90/239/EGS in 92/41/EGS.
2 C-491/01, „Imperial Tobacco“: o pravni podlagi glej točke 42 do 111, o načelu sorazmernosti točke 112 do 
141, o načelu subsidiarnosti točke 173 do 185; glej tudi C-210/03, „Swedish Match“: o pravni podlagi glej točke 
27 do 45, o načelu sorazmernosti točke 46 do 58, o lastninski pravici točke 72 do 74.
3 C-376/98, Zvezna republika Nemčija proti Evropskemu parlamentu in Svetu („Oglaševanje tobačnih 
izdelkov“): točki 117 in 118.
4 Glede na preiskavo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) je malteški podjetnik, ki je blizu 
komisarju Dalliju, poskušal pridobiti finančne ugodnosti pri družbi Swedish Match, švedskem proizvajalcu 
tobaka za žvečenje, v zameno za možen vpliv na zakonodajne predloge v zvezi s tobačnimi izdelki, zlasti v zvezi 
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 Vsebina in učinek:

Komisija je predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih 
izdelkov (v nadaljnjem besedilu: predlog direktive) sprejela 19. decembra 2012. Predlog 
ima štiri naslove in 29 členov. 

V naslovu I predloga direktive so opredeljeni namen direktive, ki je približevanje zakonov 
in drugih predpisov držav članic o tobačnih izdelkih, ter glavni pojmi s tega področja. 
Opredelitve različnih pojmov v predlogu so obsežnejše od opredelitev v veljavni direktivi 
2001/37/ES (v nadaljnjem besedilu: veljavna direktiva). Predlog direktive vsebuje skupno 
36 opredelitev, medtem ko jih je v veljavni direktivi le pet. Predlog na primer ne ponuja 
samo splošne opredelitve tobačnih izdelkov, temveč opredeljuje tudi pojme, kot so cigara, 
cigareta, cigarilo ali tobak za žvečenje. 

Naslov II predloga direktive je posvečen tobačnim izdelkom v pravem pomenu besede, in 
sicer izdelkom, ki jih lahko uporabljajo potrošniki in so izdelani, četudi samo delno, iz 
tobaka. To področje je razdeljeno na več podpodročij, predvsem zaradi njihovega boljšega 
razumevanja.

 Sestavine in emisije (členi 3 do 6 predloga direktive)
Člena 3 in 4 predloga direktive povzemata določbe veljavne direktive o vsebnostih 
katrana, nikotina, ogljikovega monoksida in drugih snovi v emisijah ter določbe o 
merilnih metodah. Predlog ohranja tudi obveznost proizvajalcev in uvoznikov tobačnih 
izdelkov, da poročajo o sestavinah, uporabljenih v teh izdelkih, vzpostaviti pa bi bilo treba 
enotno elektronsko obliko za poročanje o teh sestavinah (člen 5 predloga direktive). 

Predlog direktive nanovo uvaja zakonsko ureditev za sestavine tobačnih izdelkov, saj v 
veljavni direktivi take ureditve ni. To področje bi bilo treba urediti v skladu s členom 6 
predloga direktive, ki v odstavku 1 določa obveznost, da države članice prepovejo dajanje 
na trg tobačnih izdelkov z značilno aromo. Vendar ta prepoved ne bi smela zadevati 
uporabe dodatkov, ki so bistveni za proizvodnjo tobačnih izdelkov, razen če zaradi njih 
izdelek pridobi značilno aromo. Prepovedati bi bilo treba tri skupine dodatkov, in sicer (1) 
vitamine in druge dodatke, ki ustvarjajo vtis, da tobačni izdelek koristi zdravju ali manj 
škoduje zdravju, (2) kofein in tavrin ter druge dodatke in stimulanse, ki so povezani z 
energijo in vitalnostjo, ter (3) dodatke, ki obarvajo emisije. Predlog določa tudi prepoved 
uporabe aromatičnih snovi v sestavnih delih tobačnih izdelkov, kot so filtri, papir, ovoji in 
kapsule, ter tehničnih elementov, ki omogočajo spreminjanje jakosti arome ali količine 
dima. Iz teh prepovedi bi bilo v skladu s predlogom treba izvzeti tobačne izdelke, razen 
cigaret, tobaka za zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov. To bi se lahko uporabljalo na 
primer za cigare, cigarilose ali tobak za pipe. Komisija to izvzetje utemeljuje s tem, da te 
izdelke uporabljajo predvsem starejši potrošniki, medtem ko je ta predlog osredotočen na 
urejanje tobačnih izdelkov z ozirom na mlade, ki začenjajo z uporabo. 

                                                                                                                                                  
s prepovedjo izvoza tobaka za žvečenje. OLAF je Komisiji predstavil ugotovitve, zaradi katerih je komisar Dalli 
odstopil. Preiskava malteških organov še teče (glej izjavo za javnost v imenu Evropske komisije, Bruselj, 
16. oktober 2012. Dostopna na http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-788_en.htm. 
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 Označevanje in pakiranje (členi 7 do 13 predloga direktive)
Drugo pomembno področje, na katerem bi bilo treba s predlogom direktive vnesti 
spremembe, je področje označevanja in pakiranja tobačnih izdelkov. Na vsakem zavojčku 
tobačnih izdelkov in kakršni koli zunanji embalaži bodo morala biti navedena zdravstvena 
opozorila v uradnem jeziku ali jezikih države članice, v katerih je izdelek dan na trg. 
Uvesti bi bilo treba sestavljena opozorila, sestavljena iz besedilnega opozorila in 
fotografije (člen 9 predloga direktive). Pokrivati bi morala 75 % zunanje sprednje in 
zadnje površine zavojčka in kakršne koli zunanje embalaže tobačnih izdelkov. Veljavna 
direktiva določa le obvezno besedilno opozorilo. Predlog direktive vsebuje dovolj stroga 
pravila, ki jih morajo izpolnjevati sestavljena zdravstvena opozorila. Besedilna opozorila 
so navedena v Prilogi I k predlogu direktive. Enaka so opozorilom, navedenim v veljavni 
direktivi. Ustrezne barvne fotografije bodo morale biti opredeljene v knjižnici slik, ki jo 
bo Komisija sestavila na podlagi pooblastila za sprejetje delegiranih aktov. Poleg tega bi 
morale biti na zunanji embalaži informacije o opuščanju kajenja, kot so ustrezne 
telefonske številke, elektronski naslovi in/ali spletne strani. Kar zadeva bočne strani 
zavojčkov, bi morali 50 % njihove površine zajemati splošno opozorilo „Kajenje ubija –
prenehajte zdaj“ in informativno sporočilo „Tobačni dim vsebuje več kot 70 snovi, ki 
povzročajo raka“ (člen 8 predloga direktive). Poleg tega bi morali biti vsi zavojčki 
označeni s posebno identifikacijsko oznako in varnostnim elementom v skladu s 
členom 14 predloga direktive. 

Predlagana ureditev vsebuje nekatere izjeme, ki zadevajo na primer označevanje tobaka za 
kajenje, razen cigaret in tobaka za zvijanje (člen 10 predloga direktive). Posebna ureditev 
bi morala veljati za označevanje brezdimnih tobačnih izdelkov (člen 11 predloga 
direktive). Ta ureditev je bila deloma povzeta po veljavni direktivi. Nova je obveznost, da 
se zdravstveno opozorilo natisne na dveh največjih površinah zavojčka. Veljavna ureditev 
ne vsebuje te obveznosti. 

Predlagana ureditev za opis izdelka je podrobnejša in popolnejša (člen 12 predloga 
direktive) od ureditve v členu 7 veljavne direktive, ki je bila omejena na prepoved uporabe 
besedil, imen, blagovnih znamk in simbolov ali drugih znakov, ki napeljujejo na to, da je 
določeni tobačni izdelek manj škodljiv kot drug, na zavitkih tobačnih izdelkov. Z novo 
ureditvijo oznake zavojčka in tobačni izdelek sam ne bodo smeli vključevati nobenega 
elementa ali značilnosti, ki tobačni izdelek promovira s sredstvi, ki so napačna, zavajajoča 
in varljiva, ki je podoben živilom ali ki se nanaša na aromo, okus, kakršne koli aromatične 
snovi ali druge dodatke ali na odsotnost le-teh. Predlog jasno določa, da se šteje, da so 
cigarete s premerom manj kot 7,5 mm (imenovane „tanke cigarete“) zavajajoče. 

V predlogu direktive sta opredeljena tudi videz in vsebina zavojčka (člen 13). Predlog 
določa, da bodo morali biti zavojčki kvadraste oblike in vsebovati vsaj 20 cigaret. 
Zavojček tobaka za zvijanje bo morala biti vrečka z zavihkom natančno določenih 
dimenzij, ki bo morala vsebovati vsaj 40 gramov tobaka. Predlagana direktiva vsebuje 
tudi zahteve glede materiala, uporabljenega za proizvodnjo zavojčkov cigaret, in 
njihovega zapiranja. Veljavna direktiva ne vsebuje take ureditve. 

 Sledljivost in varnostni elementi (člen 14 predloga direktive)
Veljavna direktiva v členu 5(9) določa obveznosti, ki zagotavljajo prepoznavanje in 
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sledljivost izdelka, in sicer se na posameznem zavojčku na primeren način označi serijska 
številka ali ekvivalent, kar omogoča določitev kraja in datuma izdelave. Pristojnost za 
sprejetje tehničnih ukrepov za uporabo te določbe je bila podeljena Komisiji, ki pa je še ni 
uporabila.

Predlog direktive določa, da morajo države članice zagotoviti, da se vsi zavojčki tobačnih 
izdelkov označijo s posebno identifikacijsko oznako, ki opredeljuje zahtevane informacije, 
kot so datum in kraj proizvodnje, proizvodni obrat, proizvodna izmena ali trajanje 
proizvodnje (člen 14 predloga direktive). Poleg tega predlog direktive natančno prilagaja 
sistem Evropske unije za spremljanje in nadzor pakiranja tobačnih izdelkov, ki se 
uporablja za celotno distribucijsko verigo, razen za trgovino na drobno. Predlagana 
ureditev določa, da morajo države članice zagotoviti, da proizvajalci in uvozniki tobačnih 
izdelkov sklenejo pogodbe o hranjenju podatkov z neodvisno tretjo stranjo. Komisija se je 
odločila za neodvisne tretje strani, da bi zagotovila neodvisnost in popolno preglednost 
sistema ter njegovo dostopnost za Komisijo in države članice. Predlog določa še, da vsi 
tobačni izdelki, dani na trg, poleg posebne identifikacijske oznake vsebujejo varnostni 
element, s katerim je mogoče nadzirati pristnost izdelka. Za druge tobačne izdelke, razen 
za cigarete in tobak za zvijanje, ta ureditev za obdobje petih let ne bi smela veljati. 

 Tobak za oralno uporabo (člen 15 predloga direktive)
Predlog direktive ohranja odstopanje od prepovedi dajanja na trg tobaka za oralno 
uporabo za Švedsko v skladu z določbami člena 151 Akta o pristopu Avstrije, Finske in 
Švedske (člen 15 predloga direktive, člen 8 veljavne direktive). 

 Čezmejna prodaja tobačnih izdelkov na daljavo (člen 16 predloga direktive)
Veljavna ureditev ne velja za čezmejno prodajo. Predlog direktive vsebuje povsem novo 
ureditev v zvezi z obveznostjo priglasitve za vsa prodajna mesta, ki želijo opravljati 
čezmejno prodajo na daljavo. Zadevna prodajna mesta se bodo morala registrirati pri 
pristojnih organih države članice, v kateri ima prodajno mesto sedež, in v državi članici, v 
kateri se nahajajo dejanski ali potencialni potrošniki. Predložiti bodo morala zahtevane 
informacije, kot so ime ali naziv podjetja, datum začetka opravljanja dejavnosti ali naslov 
spletišča, ki se uporablja za ta namen. Poleg tega morajo biti prodajna mesta, ki se 
ukvarjajo s prodajo na daljavo, opremljena 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. 

 Nove kategorije tobačnih izdelkov (člen 17 predloga direktive)
Veljavna direktiva ne vsebuje nobene ureditve za nove kategorije tobačnih izdelkov. V 
skladu s členom 2(23) predloga direktive se kot nova kategorija tobačnih izdelkov šteje 
tobačni izdelek, razen cigaret, tobaka za zvijanje, tobaka za vodno pipo, cigar, cigarilosov, 
tobaka za žvečenje, tobaka za njuhanje ali tobaka za oralno uporabo, ki se da na trg po 
začetku veljavnosti predlagane direktive. To je nova ureditev, ki uvaja obveznost za 
proizvajalce in uvoznike tobačnih izdelkov, da pristojnim organom držav članic v 
elektronski obliki priglasijo vse nove kategorije tobačnih izdelkov, ki jih nameravajo dati 
na trg zadevnih držav članic, in to šest mesecev pred dejanskim dajanjem na trg. 
Priglasitvi bodo morali priložiti podroben opis zadevnega izdelka ter infomacije o 
sestavinah in emisijah, ki se zahtevajo v skladu s členom 5. Poleg tega bodo morali 
proizvajalci pristojnim organom predložiti na primer razpoložljive znanstvene študije o 
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toksičnosti, učinku zasvojenosti in privlačnosti izdelka, zlasti v zvezi z njegovimi 
sestavinami in emisijami. Zadevni člen določa še, da morajo nove kategorije tobačnih 
izdelkov, ki so dane na trg, izpolnjevati zahteve iz predlagane direktive. 

Naslov III predloga direktive vsebuje ureditev za netobačne izdelke, in sicer za nikotinske 
izdelke (člen 18 predloga direktive) in zeliščne izdelke za kajenje (člen 19 predloga 
direktive). Te ureditve v veljavni direktivi ni. 

Predlog direktive nikotinske izdelke deli na dve kategoriji glede na koncentracijo nikotina. 
Izdelki, pri katerih koncentracija nikotina presega pragove, določene v členu 18 
predlagane direktive, se lahko dajo na trg samo, če so bili odobreni v skladu z Direktivo 
2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku 
Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini. Izdelki, pri katerih je raven nikotina 
nižja od določenih pragov, bi morali spadati na področje uporabe predlagane direktive in 
imeti zdravstveno opozorilo „Ta izdelek vsebuje nikotin in lahko škoduje vašemu zdravju“, 
njegova velikost in videz pa sta natančno opredeljena v predlogu direktive. 

Zeliščni izdelki za kajenje ne spadajo na področje uporabe veljavne direktive. Predlog 
določa zahteve o označevanju teh izdelkov, zlasti obvezno zdravstveno opozorilo „Ta 
izdelek lahko škoduje vašemu zdravju“, natisnjeno na vsakem zavojčku in kakršni koli 
zunanji embalaži. 

Naslov IV predloga direktive vsebuje končne določbe, ki na primer urejajo sodelovanje in 
izvrševanja (člen 20 predloga direktive) Ta naslov obravnava tudi vprašanja postopka v 
odboru (člen 21 predloga direktive) in izvajanja pooblastil, podeljenih Komisiji (člen 22 
predloga direktive). Predlog posebej in precej podrobno ureja pooblastilo, to je pristojnost 
za sprejetje delegiranih aktov. Če bi bila predlagana direktiva sprejeta v sedanji različici, 
bi Komisija na primer dobila pooblastilo, da z izvedbenim aktom na zahtevo države 
članice ali na lastno pobudo določi, ali je tobačni izdelek izdelek z značilno aromo 
(člen 6(1) in (2) predloga direktive) ali pa je tobačni izdelek z dodatki v količinah, ki ob 
uporabi tobačnega izdelka močno povečajo toksični in zasvojevalni učinek (člen 6(7) in 
(8) predloga direktive). Komisija bi lahko na primer z delegiranim aktom spremenila 
Prilogo I, ki vsebuje seznam besedilnih opozoril (člen 9(3)(a) predloga direktive). V 
skladu s členom 290 PDEU se lahko na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje 
nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere 
nebistvene elemente zakonodajnega akta. Bistveni elementi ne morejo biti predmet 
prenosa pooblastila. Zdi se, da predlagani prenos pooblastila ne izpolnjuje meril iz 
primarnega prava. 

V skladu s členom 24(2) predloga direktive lahko države članice ohranijo ali uvedejo 
strožje nacionalne določbe, če so upravičene s potrebo po varovanju javnega zdravja. Te 
nacionalne določbe bi bilo treba predhodno priglasiti Komisiji.

Kar zadeva prenos predlagane direkive, bodo morale države članice uveljaviti zakone in 
druge predpise za uskladitev s predlagano direktivo, in to najpozneje v 18 mesecih od 
datuma začetka njene veljavnosti. 

 Mnenje vlade Češke republike:
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Koordinator za obravnavo predloga direktive je po pooblastilu odbora za EU na vladni 
ravni ministrstvo za kmetijstvo, ki je o njem izdalo negativno mnenje. Predvsem 
nasprotuje prepovedi izdelkov z značilno aromo, drugačno od arome tobaka, vključno s 
cigaretami z aromo mentola. Nasprotuje tudi razširitvi besedilnih opozoril na tobak za 
kajenje zaradi varstva pravic industrijske lastnine, zagotovljenih z mednarodnimi 
konvencijami ali Listino o temeljnih pravicah, ter uvedbi slikovnih opozoril. Ministrstvo 
poleg tega meni, da je obseg pooblastil, prenesenih na Evropsko komisijo, problematičen. 

 Predvideni časovni razpored za preučitev predloga v institucijah EU:

V Evropskem parlamentu je bil kot pristojen za preučitev predloga imenovan Odbor za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI). Predlog bodo preučili tudi Odbor za 
ustavne zadeve (AFCO), Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) in Odbor 
za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE). Časovni razpored za preučitev v Evropskem 
parlamentu za zdaj še ni znan. 

 Sklepna ugotovitev:

Odbor za evropske zadeve 

1 . o d o b r a v a  okvirno mnenje vlade Češke republike o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o 
proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov;

2 . n a s p r o t u j e obsegu pooblastil, prenesenih na Komisijo, ki ji omogočajo sprejemanje 
nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo;

3 . v skladu s Protokolom (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti
s p r e j e m a  o b r a z l o ž e n o  m n e n j e o neupoštevanju načela subsidiarnosti, 
ker bi bilo cilje direktive mogoče doseči z ukrepi, izvedenimi na ravni vsake države 
članice. Pri sprejetju ukrepov na področju varovanja zdravja bi bilo treba upoštevati 
razlike med državami članicami, v skladu z določbami člena 168(7) PDEU pa bi postopek 
moral potekati čim bližje državljanom, to je na ravni držav članic;

4 . p o o b l a š č a svojega predsednika, da to resolucijo v skladu s poslovnikom Poslanske 
zbornice prek predsednice Poslanske zbornice posreduje vladi, predsedniku Senata, 
predsedniku Evropskega parlamenta, predsedniku Sveta Evropske unije in predsedniku 
Evropske komisije;

5. p r o s i  v l a d o , naj ga obvešča o poteku prihodnjih preučitev tega dokumenta v 
organih Sveta;

6. p o š i l j a predlog direktive v preučitev odboru za zdravje.

Jaroslav Lobkowicz l.r. Jan Bauer l.r.
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overovitelj odbora poročevalec in predsednik odbora

Sklepne ugotovitve resolucije št. 282 odbora za evropske zadeve z 
41. seje dne 24. januarja 2013

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih 
izdelkov/oznaka dokumenta 18068/12, COM(2012)788 final/

Odbor za evropske zadeve

1 . o d o b r a v a okvirno mnenje vlade Češke republike o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, 
predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov;

2 . n a s p r o t u j e  obsegu pooblastil, prenesenih na Komisijo, ki ji omogočajo sprejemanje 
nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo;

3 . v skladu s Protokolom (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti s p r e j e m a  
o b r a z l o ž e n o  m n e n j e  o neupoštevanju načela subsidiarnosti, ker bi bilo cilje direktive 
mogoče doseči z ukrepi, izvedenimi na ravni vsake države članice. Pri sprejetju ukrepov na 
področju varovanja zdravja bi bilo treba upoštevati razlike med državami članicami, v skladu z 
določbami člena 168(7) PDEU pa bi postopek moral potekati čim bližje državljanom, to je na 
ravni držav članic;

4 . p o o b l a š č a  svojega predsednika, da to resolucijo v skladu s poslovnikom Poslanske zbornice 
prek predsednice Poslanske zbornice posreduje vladi, predsedniku Senata, predsedniku 
Evropskega parlamenta, predsedniku Sveta Evropske unije in predsedniku Evropske komisije;

5. p r o s i  v l a d o , naj ga obvešča o poteku prihodnjih preučitev tega dokumenta v organih 
Sveta;

6. p o š i l j a  predlog direktive v preučitev odboru za zdravje.


