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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

26.2.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(25/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje švedskega 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 švedski 
parlament.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje parlamenta Kraljevine Švedske

Parlament Kraljevine Švedske je preučil predlog Komisije o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov 
(COM(2012)0788), ki je predmet poročila socialnega odbora 2012/13: SoUJ 7, z vidika 
načela subsidiarnosti.

V revidiranem predlogu direktive (člen 15), ki ga je pripravila Komisija, je še vedno najti 
prepoved distribucije in prodaje tobaka za oralno uporabo (snus) na skupnem evropskem trgu 
v državah članicah, ki niso Švedska.

Direktiva o tobačnih izdelkih (DTI) bi morala zajemati tiste tobačne izdelke, s katerimi se 
prosto trguje na skupnem evropskem trgu. Zato švedski parlament meni, da bi moralo biti 
urejanje snusa v nacionalni domeni in da direktiva tega izdelka ne bi smela zajemati.

Zato švedski parlament meni, da zadevni deli predloga Komisije, v njihovi sedanji obliki, niso 
skladni z načelom subsidiarnosti.

Kar zadeva preostanek predloga, je švedski parlament mnenja, da ta ni v nasprotju z načelom 
subsidiarnosti.
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Poročilo socialnega odbora 2012/13:SoU17

Ocena revidiranega predloga direktive o tobačnih izdelkih, ki ga je pripravila Komisija, z 
vidika načela subsidiarnosti. 

Povzetek

Socialni odbor v tem poročilu ocenjuje predlog Komisije o direktivi o približevanju zakonov 
in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov 
(COM(2012)0788). Pri tem predlogu gre za revizijo veljavne direktive EU o tobačnih izdelkih 
(2001/37/ES).

Po mnenju odbora bi morala direktiva o tobačnih izdelkih zajemati tiste tobačne izdelke, s 
katerimi se prosto trguje na skupnem evropskem trgu. Odbor pa ugotavlja, da je v revidiranem 
predlogu direktive, ki ga je pripravila Komisija, še vedno najti prepoved distribucije in 
prodaje tobaka za oralno uporabo (snus) v državah članicah, ki niso Švedska. Odbor meni, da 
bi bilo treba urejanje snusa obravnavati kot nacionalno domeno in da direktiva tega izdelka ne 
bi smela zajemati.

Odbor meni, da zadevni deli predloga Komisije, v njihovi sedanji obliki, niso skladni z 
načelom subsidiarnosti. Zato odbor predlaga, naj švedski parlament v skladu s členom 10(6) 
svojega poslovnika pošlje predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
obrazloženo mnenje.

Po mnenju odbora ostali deli predloga Komisije niso v nasprotju z načelom subsidiarnosti. 
Odbor predlaga, naj se zadeva vloži le enkrat pred sprejetjem končne odločitve. 

Predlog sklepa parlamenta Kraljevine Švedske, ki ga je oblikoval odbor

Ocena revidiranega predloga direktive o tobačnih izdelkih, ki ga je pripravila Komisija, 
z vidika načela subsidiarnosti 

Parlament Kraljevine Švedske sklene, naj se predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije pošlje obrazloženo mnenje iz priloge 2. Odbor predlaga, naj se zadeva vloži le 
enkrat pred sprejetjem končne odločitve. 

Stockholm, 19. februarja 2013 

Za socialni odbor 

Anders W Jonsson

Pri glasovanju so bili navzoči naslednji poslanci: 
Anders W Jonsson (Sredinska stranka (C)), Lena Hallengren (Socialdemokratska stranka (S)), Saila Quicklund 
(Zmerna stranka (M)), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck 
(M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (Liberalna stranka (FP)), Catharina Bråkenhielm (S), 
Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (Stranka zelenih (MP)), Anders Andersson (Krščanski demokrati (KD)), 
Per Ramhorn (Švedski demokrati (SD)), Eva Olofsson (Leva stranka (V)), Metin Ataseven (M) in Solveig 
Zander (C).
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Predstavitev

Vsebina in predhodni postopek

Parlament Kraljevine Švedske je bil pooblaščen, da izda obrazloženo mnenje o predlogu 
Komisije o direktivi o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, 
predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov (COM(2012)0788).

Predlog Komisije je bil na plenarnem zasedanju 7. januarja 2013 dodeljen v obravnavo 
socialnemu odboru. Rok za posredovanje obrazloženega mnenja se izteče 4. marca 2013.

Vlada je v odgovor na COM(2012)788 švedskemu parlamentu 24. januarja 2013 poslala 
obrazložitveni memorandum (2012/13:FPM51).

12. februarja 2013 je državni sekretar Ragnwi Marcelind odboru posredoval informacije o 
mnenju vlade o direktivi o tobačnih izdelkih in o tem, kako napreduje njeno delo. 

Vsebina predloga

Ozadje

Veljavna direktiva EU o tobačnih izdelkih (2001/37/ES) je bila sprejeta leta 2001 z namenom 
zmanjšanja uporabe tobaka. 

Komisija je 19. decembra 2012 predložila predlog revidirane direktive o tobačnih izdelkih. 
Splošni cilj revizije je izboljšati delovanje notranjega trga EU. Komisija si je kot izhodišče 
postavila cilj uresničitve visoke ravni varovanja zdravja ljudi. Predlog je osredotočen na 
zagotavljanje, da bi manj mladih začelo uporabljati tobačne izdelke, in na izboljšanje varstva 
potrošnikov. Ljudje bi morali biti na primer pravilno obveščeni o posledicah, ki jih ima 
uživanje tobaka za zdravje.

Na številnih področjih niso predlagani novi predpisi (npr. dovoljene ravni vsebnosti katrana v 
tobačnih izdelkih). Na več drugih področjih pa so predlagane občutne spremembe veljavnih 
predpisov – npr. dovoljene ravni aromatičnih dodatkov v tobačnih izdelkih. Poleg tega se 
predlaga, da bi morala direktiva zajemati tudi področja, ki jih sedaj veljavna direktiva ne 
ureja, tj. zeliščne izdelke za kajenje.

Revizija Direktive 2001/37/ES je osredotočena na pet področij: (1) brezdimni tobačni izdelki 
in razširitev obsega izdelkov (tj. nikotinski izdelki in zeliščni izdelki za kajenje), (2) 
označevanje in pakiranje, (3) sestavine/dodatki, (4) čezmejna prodaja na daljavo ter (5) 
sledljivost in varnostni elementi.

Prodaja tobaka za oralno uporabo (člen 15)

Člen 15 predloga določa, da države članice prepovedujejo dajanje na trg tobaka za oralno 
uporabo brez poseganja v člen 151 Akta o pristopu Avstrije, Finske in Švedske. V skladu s 
tem aktom je za Švedsko dovoljeno odstopanje od te prepovedi.
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Komisija navaja, da se odprava trenutne prepovedi, ki je bila uvedena že leta 1992 in je bila 
upravičena z vidika notranjega trga, saj so tri države članice že prepovedale ali napovedale 
prepoved tobaka za oralno uporabo zaradi škodljivih in zasvojevalnih učinkov izdelka, ne 
šteje za upravičeno. Takrat se je tobak za oralno uporabo začel prodajati na trgu nekaterih 
držav članic na način, ki bi pritegnil mlade. Škodljiv vpliv tobaka za oralno uporabo je potrdil 
Znanstveni odbor Komisije za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja 
(ZONNUZT) in druge študije. Glede na stalen razvoj tobačnih izdelkov za oralno uporabo, 
zlasti tobačnih izdelkov za oralno uporabo z značilno aromo, ki so na švedskem trgu 
predstavljeni v privlačni embalaži, po mnenju Komisije obstaja tveganje za povečanje števila 
novih uporabnikov (tudi drugih tobačnih izdelkov), vključno z mladimi.

Leta 2004 je Sodišče EU sprejelo odločitev, da je sedanja prepoved sorazmerna glede na 
škodljive učinke, negotovosti tobačnih izdelkov za oralno uporabo kot nadomestka za 
cigarete, zasvojevalnih in toksičnih lastnosti nikotina, potencialnega tveganja tobačnih 
izdelkov za oralno uporabo za mlade in novosti izdelka. [Zadeva C-434/02 Arnold André 
GmbH & Co. KG proti Landrat des Kreises Herford [2004] ZOdl I-11825.] Po mnenju 
Komisije ta utemeljitev velja še danes.

Predhodno mnenje vlade

Vlada v svojem obrazložitvenem memorandumu 2012/13:FPM51 pozdravlja dejstvo, da je 
Komisija, kot je obljubila, pred koncem leta 2012 predložila predlog revidirane direktive o 
tobačnih izdelkih. Po mnenju vlade se z revizijo direktive ponuja možnost za izboljšanje 
varstva potrošnikov in povečanje jasnosti, kar zadeva razvoj izdelkov. Revizija pa bi morala 
privesti tudi do jasnejših predpisov, saj so natančneje opredeljene odgovornosti proizvajalcev, 
bolj izrazita pa je tudi osredotočenost na nadzorno funkcijo organov.

Vlada želi doseči enoten in odgovoren sistem predpisov, ki bodo zajemali vse tobačne 
izdelke. Enotni in odgovorni predpisi glede tobaka pomenijo, da bi moralo biti mogoče strožje 
urejanje tobaka, in sicer z osredotočanjem na visoko raven zaščite zdravja ljudi in boljše 
varstvo potrošnikov. To pa tudi pomeni, da ne bodo potrebni ločeni predpisi za prepoved 
kakršnih koli posebnih tobačnih izdelkov. Vlada zlasti pozdravlja dejstvo, da se želi s 
predlogom omejiti uživanje tobaka med mladimi in zagotoviti pravilno obveščanje 
potrošnikov o tveganju, ki ga utegne uživanje tobaka predstavljati za zdravje. Z 
zadovoljstvom tudi ugotavlja, da Komisija sedaj predlaga obvezna slikovna zdravstvena 
opozorila na nekaterih tobačnih izdelkih. Na splošno je vlada mnenja, da bodo številni 
predlogi spodbudili zmanjšanje škode, ki jo povzroča tobak, in izboljšali varstvo potrošnikov 
za državljane EU.

Meni pa tudi, da bi bili lahko deli predloga jasnejši – na primer predpisi, ki urejajo sestavine 
in dodatke.

Vlada obžaluje da Komisija še vedno predlaga ločene predpise za nekatere tobačne izdelke, 
vključno z nadaljnjo prepovedjo distribucije in prodaje tobaka za oralno uporabo (snus) v 
državah članicah, ki niso Švedska. Raje bi bila videla, da bi Komisija v svojem predlogu
oblikovala enoten in odgovoren sistem predpisov, ki bi zajemali vse tobačne izdelke. Enotni 
predpisi bi omogočali, da se vsi tobačni izdelki obravnavajo po enakih merilih, in vladi se to 
zdi zaželen cilj. Vlada opozarja, da je izvzetje Švedske, ki Švedom dovoljuje uporabo snusa, 
v skladu s pristopno pogodbo (aktom o pristopu) trajno (in ne začasno).
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V obrazložitvenem memorandumu je jasno navedeno, da bo vlada podrobno preučila predlog 
Komisije, tudi nova pravila o dodatkih v tobačnih izdelkih, prepoved distribucije in prodaje 
snusa na skupnem evropskem trgu v državah članicah, ki niso Švedska, ter nove predpise o 
pisnih in slikovnih opozorilih.

Ocena odbora

Uvod

Načelo subsidiarnosti je opredeljeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu s tem 
členom Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, le če in kolikor ciljev 
predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči države članice, temveč se zaradi obsega ali 
učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije.

V skladu protokolom o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen k 
Lizbonski pogodbi, Komisija, Evropski parlament in Svet posredujejo nacionalnim 
parlamentom svoje osnutke zakonodajnih aktov, da bi jim omogočili, da podajo mnenje o 
skladnosti teh predlogov z načelom subsidiarnosti. Švedski parlament mora v skladu s 
členom 10(6) svojega poslovnika oceniti, ali je zakonodajni akt v nasprotju s tem načelom. 

Če nacionalni parlament meni, da je osnutek v nasprotju s tem načelom, lahko predsednikom 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje svoje obrazloženo mnenje. To mnenje mora 
poslati v osmih tednih od datuma, ko je bil predlog na voljo v vseh uradnih jezikih EU. Odbor 
pošlje poročilo tudi plenarnemu zasedanju, če tako zahteva vsaj pet njegovih članov.

Uporaba načela subsidiarnosti v tej zadevi 

Ocena Komisije

Komisija meni, da so nekatera področja iz tega predloga že usklajena, vendar jih je treba 
posodobiti v skladu s tržnim, znanstvenim in mednarodnim razvojem. Druga pomembna 
področja so predmet različnih pravnih pristopov v državah članicah, ki so povzročili ovire za 
delovanje notranjega trga. Glede označevanja in sestavin so na primer heterogene razmere v 
državah članicah privedle do razmer, v katerih mora industrija proizvajati različne linije 
izdelkov za različne trge. Samo usklajen pristop na ravni EU lahko na teh področjih odstrani 
ovire za čezmejno trgovino in prepreči razdrobljenost ter hkrati zagotovi sorazmerno visoko 
raven varovanja zdravja. Nazadnje Komisija meni, da je zaradi težav pri uveljavljanju takega 
ukrepa za državo članico na nekaterih področjih zelo težko delovati enostransko, kadar imajo 
druge države članice drugačna pravila. Pravno zavezujoč ukrep na ravni celotne EU zato 
prinaša jasne koristi. Enako velja za evropski sistem sledenja, kadar trgovina s tobačnimi 
izdelki redno poteka prek meja. Po mnenju Komisije ta predlog prispeva tudi k večji 
usklajenosti med državami članicami in znotraj njih ter višji stopnji pravne varnosti, na primer 
na področju nikotinskih izdelkov, za katere so trenutne zakonske razmere zapletene in 
nejasne, kar onemogoča enake konkurenčne pogoje. Komisija trdi, da države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči ciljev predlaganega ukrepa, temveč jih je mogoče najbolje doseči 
na ravni Unije.
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V skladu z načelom sorazmernosti vsebina in oblika ukrepov Unije ne presegata tistega, kar je 
potrebno za dosego ciljev Pogodbe (člen 5(4) PEU). Komisija meni, da je predlog skladen z 
načelom sorazmernosti.

Ocena vlade

Vlada soglaša s stališčem Komisije in meni, da je predlog skladen tako z načelom 
subsidiarnosti kot z načelom sorazmernosti.

Mnenje odbora

Odbor pozdravlja dejstvo, da Komisija predlaga revidirano direktivo o tobačnih izdelkih. 
Številni predlogu utegnejo zmanjšati škodo, ki jo povzroča tobak, in izboljšati varstvo 
potrošnikov za državljane EU. Pozitivna je osredotočenost predloga na zagotavljanje, da bi 
manj mladih začelo uporabljati tobačne izdelke. 

Po mnenju odbora bi morala direktiva o tobačnih izdelkih zajemati tiste tobačne izdelke, s 
katerimi se prosto trguje na skupnem evropskem trgu. Odbor pa ugotavlja, da je v revidiranem 
predlogu direktive, ki ga je pripravila Komisija, še vedno najti prepoved distribucije in 
prodaje tobaka za oralno uporabo (snus) v državah članicah, ki niso Švedska. Odbor zato 
meni, da bi bilo treba urejanje snusa obravnavati kot nacionalno domeno in torej direktiva 
tega izdelka ne bi smela zajemati.

Odbor meni, da zadevni deli predloga Komisije, v njihovi sedanji obliki, niso skladni z 
načelom subsidiarnosti. Zato odbor predlaga, naj švedski parlament v skladu s členom 10(6) 
svojega poslovnika predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije posreduje 
obrazloženo mnenje.

Po mnenju odbora ostali deli predloga Komisije niso v nasprotju z načelom subsidiarnosti.

Odbor predlaga, naj se zadeva vloži le enkrat pred sprejetjem končne odločitve. 
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Priloga 1

Povzetek ocenjenih dokumentov

Predlog Komisije o direktivi o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o 
proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov (COM(2012) 788)

Priloga 2

Obrazloženo mnenje parlamenta Kraljevine Švedske 

Parlament Kraljevine Švedske je preučil predlog Komisije o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov 
(COM(2012)0788), ki je predmet poročila socialnega odbora 2012/13: SoUJ 17, z vidika 
načela subsidiarnosti.

V revidiranem predlogu direktive (člen 15), ki ga je pripravila Komisija, je še vedno najti 
prepoved distribucije in prodaje tobaka za oralno uporabo (snus) na skupnem evropskem trgu 
v državah članicah, ki niso Švedska.

Direktiva o tobaku bi morala zajemati tiste tobačne izdelke, s katerimi se prosto trguje na 
skupnem evropskem trgu. Zato švedski parlament meni, da bi moralo biti urejanje snusa v 
nacionalni domeni in torej direktiva tega izdelka ne bi smela zajemati.

Zato švedski parlament meni, da zadevni deli predloga Komisije, v njihovi sedanji obliki, niso 
skladni z načelom subsidiarnosti.

Kar zadeva preostanek predloga, je švedski parlament mnenja, da ta ni v nasprotju z načelom 
subsidiarnosti.


