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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

26.2.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(24/2013)

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

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 grški 
parlament.
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PRILOGA

Posebni stalni odbor za evropske zadeve, stalni odbor za socialne 
zadeve in stalni odbor za proizvodnjo in trgovino pri grškem 

parlamentu

so na sestanku dne 20. Februarja 2013 pod vodstvom podpredsednika parlamenta Ioannisa Tragakisa
preučili 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).

 Potem, ko so preučili:

– besedilo predloga direktive,

– pripombe ministrstva za zdravstvo in ministrstva za kmetijski razvoj in hrano,

– ustno izjavo ministra za zdravstvo Andreasa Likurencusa,

– ustno izjavo generalne sekretarke za javno zdravstvo Christine Papanikolau, 

– ustno izjavo generalnega sekretarja za razvoj podeželja in hrano Dimitrisa Melasa,

so se člani zgoraj teh odborov dogovorili, kot sledi:

Pravna podlaga

Glavni cilj predloga direktive, ki prenavlja Direktivo 2001/37/ES je izboljšati delovanje 
notranjega trga, zlasti:

(a) posodobiti že usklajena področja, 

(b) obravnavati ukrepe, povezane s proizvodi, ki še niso zajeti z direktivo o tobačnih izdelkih 
in

(c) zagotoviti, da se določbam direktive ne bo mogoče izogniti z dajanjem na trg izdelkov, ki 
niso v skladu z direktivo o tobačnih izdelkih.

Zaradi tega je bila izbira člena 114 PDEU kot pravne podlage ustrezna. Glede na to, da je 
varovanje zdravja omenjeno samo v zvezi s členom 114(3), ne pa kot glavni cilj, mora 
Komisija v predlogu, podanem v skladu s členom 114(1), skušati zagotoviti visoko raven 
varovanja zdravja.
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Mnenja – ugotovitve

O besedilu predloga direktive

 Prepovedani izdelki (člen 12)
Namen predloga direktive je prepovedati določene tobačne izdelke, za katere se meni, da 
so zavajajoči, kot so cigarete s premerom manj kot 7,5 mm ali cigaret z aromo mentola. 
Vseeno pa ustrezne študije ne vsebujejo dokazov, da bi takšne določbe uporabno služile 
namenom direktive. Nasprotno, povzročile bode poseganje na notranji trg in izkrivljanje 
proste konkurence v tobačnem sektorju, saj bodo kadilci za lastno uporabo izbrali cigarete 
premera, ki je splošno na voljo, se pravi izdelke velikih proizvajalcev tobaka, ali pa kupili 
nedovoljene izdelke, ki ne ustrezajo standardom za nadzor kakovosti v evropskem 
tobačnem sektorju in so zato verjetno bolj škodljivi zdravju potrošnikov, njihov stranski 
učinek pa je ta, da zaradi nedovoljene trgovine spodkopavajo prihodke države . 
Med javno razpravo o predlogih iz obravnavane direktive tej določbi ni bilo namenjeno 
dovolj pozornosti, kar ogroža pobudo Komisije o pametni pravni ureditvi, v praksi pa 
zainteresiranim stranem zanika možnost, da bi predložili svoje utemeljitve.
 Besedilna opozorila na embalaži – kombinirana opozorila – minimalne mere
Po vsej verjetnosti bodo določbe predloga direktive o odstotku površine, ki jo mora 
pokrivati zdravstveno opozorilo, in minimalnih merah teh opozoril povzročile popolno 
poenotenje embalaže in s tem izginotje nekaterih vrst zavojčkov, kar nikakor ne bo 
prispevalo k izpolnjevanju ciljev predloga direktive. Nasprotno, standardizirani zavojčki, 
katerih 75 % površine pokrivajo fotografije, bodo povzročili dodatno izkrivljanje 
konkurence, saj bodo imele znamke multinacionalnih podjetij prednost. Izginotje različnih 
formatov embalaže in to, da ni mogoče promovirati registriranih znamk, bo omejilo 
konkurenco glede na cene ter odvrnilo pozornost od kakovosti izdelkov na škodo javnega 
zdravja. (Po ugotovitvah Eurobarometra so dejavniki, ki vplivajo na izbiro potrošnika 
naslednji: a) okus, b) znamka, c) cena, d) vsebnost nikotina, katrana in ogljikovega oksida 
in e) embalaža.)
O določbah o minimalnih merah zdravstvenih opozoril ni bilo javne razprave.
 Določbe o sledljivosti in varnostnih elementih
Določbe člena 14 predloga direktive segajo dlje, kot sorodne določbe protokola za 
odpravo nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki, ki ga je novembra 2012 pripravila 
Svetovna zdravstvena organizacija, pri čemer je EU imela odločilno vlogo. 
 Priglasitev novih kategorij tobačnih izdelkov (člen 17)
Čeprav predlog direktive pod določenimi pogoji dovoljuje nove tobačne izdelke, pa 
prepoveduje kakršno koli navedbo, da so ti izdelki manj škodljivi zdravju potrošnikov, s 
čimer razvrednoti sekundarni cilj predloga, ki je zagotoviti visoko raven zdravstvenega 
varstva, in ne spodbuja inovativnih postopkov za razvoj zdravju manj škodljivih izdelkov. 

Načelo sorazmernosti

Izraženi so bili dvomi o skladnosti z načelom sorazmernosti in o nejasnem odgovoru na 
vprašanje, ali lahko manj strogi ukrepi privedejo do enakovrednih rezultatov. Na primer, 
določba, ki prepoveduje cigarete z aromo mentola ali cigarete s premerom manj kot 7,5 mm, 
ne upošteva možnosti, da bi pomisleke glede zavajajočih izdelkov odpravili tako, da bi na 
embalažo zapisali opozorila, ki so podobna zdravstvenim. 
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Načelo subsidiarnosti

V zvezi z načelom subsidiarnosti bi bilo uporabno preučiti a) ali se politike 27 držav članic 
EU o tobačnih izdelkih , ki jih je treba uskladiti, znatno razlikujejo in b) ali ukrepi, uvedeni po 
spremenjenem postopku dejansko služijo namenu, ki je učinkovitejše delovanje notranjega 
trga.

Niti v obrazložitvi niti v oceni učinka ni ničesar, kar bi navajalo k sklepu, da so razlike med 
nacionalnimi politikami tako velike, da povzročajo legitimne pomisleke glede delovanja 
notranjega trga ali da bi opravičevale poseg zakonodajalca Unije. Temu bi bilo tako v 
primeru, če bi bili določeni tobačni izdelki prepovedani v nekaterih državah, v drugih pa ne, 
ali če bi se embalaža tobačnih izdelkov tako močno razlikovala med državami, da bi v 
primeru, ko ne bi bilo omejitev, lahko utemeljeno menili, da to škoduje delovanju notranjega 
trga. Vendar iz obrazložitvenega memoranduma ali ocene učinka Komisije to ni razvidno.

Obrazložitveni memorandum navaja, da imajo kampanje za mobilizacijo državljanov 
odločilen vpliv na kvantitativne podatke iz javne razprave, ki nasprotujejo predvidenim 
spremembam DTI. Znatno odstopajo od ugotovitev raziskave Eurobarometer, objavljene maja 
2010, ki kaže, da so državljanu EU v veliki meri naklonjeni ukrepom za nadzor tobačnih 
izdelkov. Ista raziskava je pokazala, da 65 % evropskih državljanov ne meni, da opozorila na 
zavojčkih cigaret vplivajo na odnos kadilcev do kajenja, medtem ko jih 70 % ni menilo, da 
odvračajo mlade ljudi od kajenja. Iz tega izhaja, da bi bilo treba po mnenju javnost sprejeti 
ukrepe za boj proti kajenju, toda ukrepi, ki jih predlaga Komisija v svojem spremenjenem 
predlogu ne izpolnjujejo ciljev visoke ravni varovanja zdravja.

Poleg tega pa številne določbe v zvezi s primarnim ciljem, tj. bolj učinkovitim notranjim 
trgom, ne le da ne ustvarjajo enaki pogojev za tržno konkurenco, kot je analitično prikazano 
tukaj, temveč prav nasprotno, izkrivljajo konkurenco in motijo notranji trg.

Poleg tega so v skladu s členom 24(2) nacionalni zakonodajalci pooblaščeni, da uvedejo bolj 
stroge določbe od predlagane direktive, kar je v očitnem nasprotju s temeljnim ciljem 
usklajevanja nacionalnih politik.

Ob koncu, predlog vsebuje veliko število (16) delegiranih aktov, ki jih je sprejela Komisija, in 
nekateri od teh se nanašajo na vsebino zakonodajnega predloga, na primer na usklajevanje 
najvišje vsebnosti nikotina, katrana in ogljikovega oksida. Takšno neomejeno pooblastilo 
glede vsebinskega zakonodajnega postopka je v nasprotju s členom 290 PDEU. 

Posledično predlog direktive v sedanji obliki ni skladen z načelom subsidiarnosti, saj v 
obrazložitvenem memorandumu ali poročilu o oceni učinka ni ničesar, kar bi nakazovalo, da 
se lahko zadane cilje bolj učinkovito uresniči na ravni EU.


