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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

19.2.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(21/2013)

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

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 vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal italijanski 
senat.
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PRILOGA

SENAT REPUBLIKE ITALIJE

16. ZAKONODAJNO OBDOBJE

RESOLUCIJA 12. STALNEGA ODBORA

(Higiena in zdravje)

(Poročevalca: BASSOLI in D'AMBROSIO LETTIERI)

odobrena na popoldanski seji 30. 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

V skladu s členom 144(1) in (6) poslovnika senata.

Posredovana predsedstvu 6. februarja 2013.
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Odbor,

- je preučil akt Unije (COM(2012)0788 končno) o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o 
proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov;

- ugotavlja, da je glavni cilj predloga direktive potreba po posodobitvi in dopolnitvi 
direktive 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o tobačnih 
izdelkih, pri kateri se upošteva znanstveni, mednarodni in tržni razvoj, ki je nastopil v 
tem času;

- ker je bila Italija vedno med državami, ki so veliko pozornosti posvečale nadzoru 
porabe tobaka in varstvu nekadilcev, in sicer z večplastnim zakonodajnim okvirom, ki 
sega od zakona št. 584 z dne 11. novembra 1975 o prepovedi kajenja v določenih javnih 
prostorih in na sredstvih javnega prevoza do nedavnih predpisov, sprejetih s členom 7 
zakonske uredbe št. 158 z dne 13. septembra 2012, kot je bila spremenjena z zakonom 
št. 189 z dne 8. novembra 2012, s katerim je bila prepovedana prodaja cigaret mlajšim 
od 18 let in dvignjena starostna meja 16 let, ki je bila predpisana s členom 25 enotnega 
besedila zakona o varstvu in pomoči na področju materinstva in otroštva iz kraljevega 
odloka št. 2316 z dne 24. decembra 1934;

- ob upoštevanju, da je odbor za higieno in zdravje Senata republike Italije med 
prednostnimi nalogami svoje zakonodajne dejavnosti posebno pozornost namenil 
preučitvi posebnega osnutka zakona o določbah za varovanje zdravja in preprečevanje 
škodljivih posledic uživanja tobačnih izdelkov, ki sicer ni dopolnjeval parlamentarnega 
postopka, je pa zabeležil široko soglasje različnih političnih sil, kar zadeva potrebo po 
odvračanju od uživanja tobačnih izdelkov in preprečevanju škodljivih posledic kajenja; 

- ob upoštevanju, da so – poleg dviga starostne meje s 16 na 18 let za nakup in uživanje 
tobačnih izdelkov, ki je začel veljati na podlagi omenjenega člena 7 zakonske uredbe 
št. 158 iz leta 2012 – zlasti izpostavljene točke omenjene zakonodajne pobude 
naslednje: prepoved kajenja v šolah (člen 5), oblikovanje sklada za preprečevanje in 
zmanjšanje škodljivih posledic uživanja tobaka, ki ima za cilj izvajanje informacijskih 
kampanj in kampanj za preprečevanje (člen 6), nadzor nad značilnostmi, količinami in 
kakovostjo izdelkov, ki se dajejo na trg in jih javnost uživa (saj merjenje in preverjanje 
vsebnosti snovi, ki izhajajo iz predelave tobaka, kot so katran, nikotin in ogljikov 
monoksid, predstavljajo neobhoden pogoj za varovanje zdravja potrošnikov), ter 
obveznosti proizvajalcev tobačnih izdelkov, da vsebnost omenjenih snovi v izdelkih 
navedejo na etiketi znotraj zavitkov cigaret in embalaže drugih tobačnih izdelkov 
(člen 7);

- je pozdravil cilje obravnavanega predloga direktive, ki ima za namen, da z revizijo 
Direktive 2001/37/ES in za zagotavljanje višje ravni varovanja zdravja: posodobi že 
usklajena področja in tako reši težave držav članic, ki želijo uskladiti svoje nacionalne 
zakonodaje z mednarodnim, znanstvenim in tržnim razvojem; sprejme ukrepe v zvezi z 
izdelki, ki še niso zajeti v direktivi o tobačnih izdelkih, saj je heterogeni razvoj v 
državah članicah pripeljal do razdrobljenosti notranjega trga ali pa še bo pripeljal do 
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tega; zagotovi, da se določbam direktive ne bo mogoče izogniti z dajanjem na trg 
izdelkov, ki niso v skladu z direktivo o tobačnih izdelkih;

- ugotavlja, da je Komisija sprejela predlog direktive na podlagi člena 114 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) s ciljem zagotavljanja delovanja notranjega trga in 
visoke ravni varovanja zdravja državljanov ter zmanjšanja nagnjenosti k uživanju 
tobačnih izdelkov, zlasti med mladoletniki; v zvezi s tem Evropska komisija izrecno 
navaja okvirno konvencijo Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) o nadzoru nad 
tobakom kot podlago za svojo zakonodajno pobudo ter uvedbo predlaganih ukrepov 
utemeljuje z zagotavljanjem boljšega izvajanja določb iz mednarodne konvencije na 
evropski ravni;

- ponovno poudarja, da je mogoče s tega vidika Italijo šteti med najbolj „krepostne“ 
države v Evropski uniji, saj je s pretežno uravnoteženostjo zakonodaje in sistema 
prodaje tobačnih izdelkov – je pod strogim nadzorom na podlagi koncesij – omogočila 
celovito uresničitev ciljev na področju javnega zdravja in obenem zagotovila pomembne 
proračunske prihodke;

- ker ni potrebno spominjati, da se je Italija z ukrepi hitro odzvala na predpise okvirne 
konvencije SZO, in sicer s sprejetjem tako imenovanega zakona Sirchia (zakon št. 3 z 
dne 16. januarja 2003), z ureditvijo prodaje izdelkov za kajenje prek prodajnih 
avtomatov in – bolj nedavno – z uvedbo prepovedi prodaje mlajšim od 18 let, ne glede 
na zakonodajne ali regulativne posege, ki bi bili namenjeni harmonizaciji nacionalnih 
zakonodaj. Vidik, ki si zasluži posebno pozornost, je tudi ta, da je Italija sprejela davčno 
politiko glede izdelkov za kajenje, ki je zagotovila izvrstne rezultate na področju 
odvračanje od uživanja tobačnih izdelkov. Uradni statistični podatki kažejo, da je delež 
kadilcev v Italiji od leta 2003 do leta 2012 padel s 27,6 % na 20,8 %. Gre za lep 
dosežek, s kakršnim se ne morejo pohvaliti številne druge države članice Unije, ki se še 
vedno soočajo z višjim deležem kadilcev, čeprav so ponekod sprejele tudi strožje 
predpise;

- ob upoštevanju pozitivnih ugotovitev 10. odbora z dne 16. januarja 2013, ki vključujejo 
naslednje pripombe: „[10. odbor] poziva pristojni odbor, naj temeljito oceni, ali predlog 
direktive v celoti spoštuje načelo subsidiarnosti; opozarja, da ukrepi iz predloga 
direktive, ki predvidevajo standardizacijo tobačnih izdelkov, škodijo blagovnim 
znamkam in ogrožajo učinkovito spopadanje s pojavi tihotapljenja in ponarejanja, saj 
sledljivost izdelkom ni več mogoča“;

- ker se v tem primeru zdi, da vseeno obstajajo utemeljeni elementi, zaradi katerih je 
mogoča vsebinska kritika predloga direktive, saj je zaradi njih mogoče sklepati, da se 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti, ki ju določata Pogodba o Evropski uniji in njen 
izvedbeni protokol, ne spoštujeta v celoti;

- na podlagi protokola št. 2 PDEU o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti izraža 
negativno utemeljeno mnenje o skladnosti z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti, 
zaradi naslednjih razlogov: 

(1) Zdi se, da obstaja težava pri oceni skladnosti predloga direktive z načelom 
subsidiarnosti. To načelo se uporablja v kolikor je Komisija kot pravno podlago za 
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predlog direktive določila člen 114 PDEU o približevanju zakonodaje držav članic za 
zagotavljanje delovanja notranjega trga na podlagi visokih ravni varovanja zdravja 
(deljena pristojnosti med državami članicami in Evropsko unijo).

Predlog direktive pa se ne zdi usmerjen v harmonizacijo/približevanje zakonodaj držav 
članica na področju tobačnih izdelkov. V členu 24 predloga je namreč zapisano, da 
države članice lahko sprejemajo različne – strožje – nacionalne predpise. Predlog 
direktive spodbuja države članice k avtonomnemu ukrepanju na različnih področjih, kot 
so: merjenje emisij različnih snovi, ki niso nikotin, katran in ogljikov monoksid; 
nadaljnji preskusi merjenja sestavin; zahteve za prepoved izdelkov, ki vsebujejo 
določene dodatke; uvedba sistema odobritve za nove izdelke; uvedba strožjih predpisov 
glede embalaže (kot na primer enotni zavitek). Takšni predlogi ustvarjajo podlago za 
večje razlike med državami članicami in posledične omejitve prostega pretoka blaga. 
Zato se ne zdi upravičeno sklicevanje na člen 114 PDEU kot pravno podlago za 
direktivo.

(2) Opaziti je mogoče nekatere neskladnosti kar zadeva ustrezen manevrski prostor, ki ga 
dobijo države članice pri izvajanju predloga direktive. Obstaja tveganje, da so 
pristojnosti sprejemanja delegiranih aktov, ki se Komisiji podeljujejo na podlagi 
člena 22, preširoke tako glede vsebine – zajema vsaj 16 področij, ki zadevajo 
proizvodnjo, pakiranje in prodajo tobačnih izdelkov – kot glede trajanja, s čimer se 
močno omejijo zakonodajne pristojnosti nacionalnih parlamentov.

V skladu s členom 290 PDEU namreč lahko zakonodajalec na Komisijo „prenese 
pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in 
dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta“.

Odstavek 2 člena 3 na primer podeljuje Komisiji pristojnost sprejemanja delegiranih 
aktov za prilagajanje najvišjih vsebnosti iz odstavka 1, torej vsebnosti katrana, nikotina 
in ogljikovega monoksida v cigaretah, ki se dajejo na trg ali proizvajajo v državah 
članicah; ravno za te vidike pa se zdi, da določajo bistvene elemente zakonodajnega 
akta in opredeljujejo vsebino proizvoda, ki je predmet predloga direktive.

(3) Kršenje načela subsidiarnosti je zlasti razvidno na naslednji področjih:

(a) Nove kategorije tobačnih izdelkov: Komisija nalaga stroge omejitve za dajanje na trg 
izdelkov z nizkim tveganjem in s tem dejansko destimulira vlaganje v raziskave, 
inovacije in razvoj, saj ne zgolj, da tako ne predvidi opredelitve ad hoc ureditve za nove 
kategorije tobačnih izdelkov, temveč obstoječi pravni okvir naredi še bolj omejujoč 
(potrošnikom na primer preprečuje, da bi bili obveščeni o zmanjšanem tveganju, 
povezanem z uživanjem teh proizvodov, tudi prek trditev, ki so podprte z znanstvenimi 
dokazi). To pa kljub temu, da je v uvodni izjavi 8 veljavne direktive o tobačnih izdelkih 
izražena potreba po tovrstni ureditvi: „Pri ponovnem pregledu normativne ureditve se 
morajo ponovno ovrednotiti trditve, ki temeljijo na dokazih, o tobačnih izdelkih, ki so 
označeni in/ali se tržijo, da „zmanjšujejo tveganje“, ali za katere izdelovalci trdijo, da je 
njihova škodljivost zmanjšana“.

Z dejansko prepovedjo tako imenovanih „novih kategorij izdelkov, ki zmanjšujejo 
tveganje“ Evropska unija preprečuje državam članicam uvedbo zdravstvene politike, s 



CM\927487SL.doc 7/11 PE506.015v01-00

SL

katero bi zmanjševale tveganja, povezana s kajenjem.

(b) Komoditizacija in prepoved celotnih kategorij izdelkov: Komisija utemeljuje ukrepe, 
povezane standardizacijo zavojčkov in prepovedjo prodaje celotnih kategorij izdelkov, 
ki so trenutno zakonite, kot so na primer „slim“ [tanjše] cigarete, cigarete z okusom 
mentola in zavojčki z 10 cigaretami, ki bi dejansko določali tudi standardizacijo 
izdelkov, z željo po zmanjšanju privlačnosti tobačnih izdelkov in skrbjo, da utegne 
določena vrsta zavojčka ali izdelka, potrošnika navajati na sklepanje, da je ta manj 
škodljiv.

Poleg tega, da se neupravičena prepoved teh zakonitih izdelkov zdi v nasprotju s prvim 
izraženim ciljem predloga, torej spodbujanjem notranjega trga, utegne privesti tudi do 
komoditizacije in posledičnega padca vrednosti izdelkov, s čimer se spodbuja (a) 
potrošnika k prehodu na cenejše izdelke, (b) konkurenco k osredotočanju zgolj na ceno, 
kar privede do zmanjšanja povprečne cene tobačnih izdelkov, in (c) občutnega 
povečanja nezakonitega trga (tihotapljenje/ponarejanje), saj bo ponarejanje 
standardiziranih zavojčkov lažje. Negativne posledice tega na zakonito prodajo, 
proračunske prihodke in tobačni sektor bi bile občutne. Poleg tega bi bili rezultati, 
doseženi z novim predlogom direktive, v nasprotju z drugim temeljnim ciljem predloga, 
in sicer z varovanjem javnega zdravja.

Nazadnje velja opozoriti, da je Evropska unija skozi zgodovino poskušala določati 
usklajene predpise na področju označevanja izdelkov, medtem ko sta se izgled izdelkov 
in njihova zunanja embalaža vedno urejala na ravni nacionalnih parlamentov. Z novim 
predlogom poskuša Evropska unija prvič prevzeti skoraj popoln nadzor nad izgledom, 
obliko in zasnovo izdelka in zavojčka, ne da bi za to obstajali kakršni koli znanstveni 
dokazi, ki bi z zdravstvenega vidika govorili v prid učinkovitosti tovrstnih ukrepov.

Opozoriti velja tudi, da bi bilo treba več pozornosti nameniti trženju elektronskih 
cigaret, ki so deležne velike promocije, saj se v zvezi z njimi – kot ugotavlja nedavno 
mnenje zdravstvenega inštituta (Istituto superiore di sanità) – pojavlja zaskrbljenost 
glede javnega zdravja: utegnejo namreč predstavljati nevarnost z vidika navajanja na 
cigaretni dim konvencionalnih cigaret iz tobaka in potencialne odvisnosti od nikotina. 
Takšno tveganje je veliko zlasti pri mladih, še posebej, če se upošteva, kako lahko so 
prek interneta dosegljivi takšni izdelki.
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MNENJE 10. STALNEGA ODBORA

(INDUSTRIJA, TRGOVINA, TURIZEM)

(Pripravljavec mnenja: CURSI)

16. januar 2013

Odbor,

- po preučitvi akta COM(2012)0788 končno v delih, ki so v njegovi pristojnosti, izraža 
pozitivne ugotovitve in podaja naslednje pripombe:

- poziva pristojni odbor, naj temeljito oceni, ali predlog direktive v celoti spoštuje načelo 
subsidiarnosti;

- opozarja, da ukrepi iz predloga direktive, ki predvidevajo standardizacijo tobačnih 
izdelkov, škodijo blagovnim znamkam in ogrožajo učinkovito spopadanje s pojavi 
tihotapljenja in ponarejanja, saj sledljivost izdelkom ni več mogoča.
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MNENJE 14. STALNEGA ODBORA

(POLITIKE EVROPSKE UNIJE)

(Pripravljavec mnenja: BOLDI)

30. januar 2013

Odbor,

- po preučitvi akta COM(2012)0788 končno,

- ker je namen predloga revizija Direktive 2001/37/ES o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov; ker sta k 
takšni reviziji, poleg tega, da je predvidena v sami direktivi (člen 11), pozvala tudi Svet 
(priporočilo z dne 30. novembra 2009) in Evropski parlament (resoluciji s 15. septembra 
2011 in 24. oktobra 2007);

- ker je namen predloga tudi prilagoditev direktive razvoju trga (na katerem so se pojavili 
novi izdelki, na primer elektronske cigarete), mednarodnemu razvoju (glede na to, da je 
bila maja 2003 sprejeta okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) o 
nadzoru nad tobakom, njene pogodbenice pa so tako Evropska unija kot vse države 
članice) in znanstvenemu razvoju;

- ob upoštevanju:

- sodbe Sodišča z dne 10. decembra 2002 v zadevi c-491/01, v kateri je potrdilo 
veljavnost Direktive 2001/37/ES, kar zadeva njeno pravno podlago ter njeno skladnost z 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti;

- sprejetja okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) o nadzoru nad 
tobakom maja 2003;

- izida javnega posvetovanja na pobudo Komisije od 24. septembra do 10. decembra 
2010, ter raziskave Eurobarometra iz maja 2012;

- v celoti soglaša s ciljema:

- odvračanja mladih od tega, da začnejo s kajenjem;

- zagotavljanja, da morebitno uživanje temelji na odločitvah, ki imajo podlago v 
ustreznih informacijah;

- soglaša navsezadnje tudi s tem, da „ [T]obačni izdelki niso običajni izdelki in glede na 
posebno škodljiv učinek tobaka bi bilo treba varovanju zdravja pripisati pomembno 
vlogo, zlasti za zmanjšanje razširjenosti kajenja med mladimi“ (uvodna izjava 8);

- izraža – glede zadev v njegovi pristojnosti in še posebej kar zadeva sistem prenosa 
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pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov na Komisijo (člen 22) – v skladu s 
protokolom št. 2 k PDEU negativno mnenje o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti.

- Člen 22 predloga direktive namreč vsebuje prenos pooblastil v zvezi z bistvenimi 
elementi akta in je torej v nasprotju z izrecno določbo iz člena 290 PDEU. To velja za 
prenos pooblastil v odstavkih 2 in 3 člena 3, odstavkih 3 in 9 člena 6 ter odstavkih 2 in 5 
člena 18. V prvih dveh primerih je mogoče s sprejetjem delegiranih aktov prepovedati 
trženje določenih izdelkov v Evropski uniji, v tretjem pa prilagoditi opredelitev izdelkov 
za namene zakonodaje, ki se uporablja za njihovo trženje. V vseh treh primerih se 
spremenijo samo področje uporabe direktive in izdelki, za katere se uporablja.

- Spomniti velja, da je bil člen 114 PDEU pravilno naveden kot pravna podlaga 
zadevnega akta. Evropski zakonodajalec lahko samo in izključno v okviru pristojnosti 
Evropske unije na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, 
ki so splošno veljavni, in sicer v primerih in na način, kot je to določeno v členu 290 
PDEU (ki izrecno določa, da so „[B]istveni elementi posameznega področja [...] 
predmet zakonodajnega akta in torej ne morejo biti predmet prenosa pooblastila“).

- Prenos pooblastil glede zgoraj navedenih bistvenih elementov predstavlja – v okviru 
pristojnosti Unije v skladu s členom 114 – pretiran in neupravičen prenos pooblastil na 
Komisijo, kar bi utegnilo:

- povzročiti prekomerno federalno nesorazmernost kar zadeva zakonodajno 
avtonomijo držav članic in škoditi njihovim pristojnostim v skladu s členom 
5(3) Pogodbe o Evropski uniji; 

- ogroziti prerogativo nacionalnih parlamentov, saj bi jim bila za nedoločen čas 
odvzeta možnost, da se izrekajo o spoštovanju načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti pri vseh aktih, sprejetih v okviru izvajanja tega prenosa 
pooblastil.

- Povedano drugače – pristojnost Unije, da zakonsko ureja področje tobaka in z njim 
povezanih izdelkov, je bila resda ugotovljena, neodvisno ukrepanje Komisije, ki ne 
izpolnjuje meril potrebnosti in dodane vrednosti, pa je vseeno neupravičeno in škodljivo 
v odnosu do pristojnosti držav članic. Na področjih iz odstavkov 2 in 3 člena 3,
odstavkov 3 in 9 člena 6 ter odstavkov 2 in 5 člena 18 lahko sozakonodajalca še vedno 
sprejemata dodatne zakonodajne ukrepe.

- Kar zadeva sistem prenosa pristojnosti, odbor izraža tudi odločne pomisleke glede 
nedoločenega časa njihovega trajanja in možnosti Komisije, da samostojno prekliče 
nekatere izjeme v neopredeljenih in splošnih okoliščinah („če se v poročilu Komisije 
ugotovi, da so se okoliščine bistveno spremenile“). To velja v primeru odstavka 10 
člena 6, odstavka 5 člena 10 in odstavka 4 člena 13.

- Glede vsebine akta odbor nazadnje poziva k temeljiti oceni uporabe potenciala:

- - tako imenovanih izdelkov, ki „zmanjšujejo tveganje“, ali „novih kateorij izdelkov“ 
(členi 17-19);
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- - ohranjanja na trgu zavojčkov z manjšim številom cigaret ali zavojčkov s tanjšimi 
cigaretami.

- Ti izdelki se lahko izkažejo za koristne pri izvajanju politike postopnega odvračanja 
ljudi od kajenja ali prenehanja kajenja. Z drugimi besedami: omejevanje ponudbe 
tobačnih izdelkov javnosti ali poenotenje te ponudbe samo po sebi ne vpliva na 
zmanjšanje nagnjenosti h kajenju. Utegne pa privesti do povečanja tihotapljenja in 
obenem povzročati težave kadilcem, ki so stopili na pot odvajanja od kajenja. 


