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Odbor za pravne zadeve
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OBVESTILO POSLANCEM
(27/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje danskega parlamenta v zvezi s predlogom 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 danski 
parlament.
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PRILOGA

Mnenje danskega parlamenta folketing o predlogu za pregled direktive Komisije o tobačnih 
izdelkih – COM(2012)0788

Spoštovani gospod predsednik,

Evropska komisija je 19. decembra 2012 predstavila 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)0788). Predlog poziva k temeljitem 
pregledu veljavne evropske zakonodaje na tem področju in vsebuje nova, strožja pravila za 
tobačne izdelke.

Predlog je obravnaval odbor danskega parlamenta za zdravje in preventivo in o njem 
razpravljal na sejah 29. januarja ter 19. in 26. februarja, 7. februarja pa je opravil tudi tehnični 
pregled.

Na osnovi tega in ob upoštevanju, da so razprave o tem predlogu direktive v prvi fazi, je 
omenjeni odbor 27. februarja sprejel naslednje obrazloženo mnenje, ki ga je odobril odbor za 
evropske zadeve na seji 1. marca 2013:

Obrazloženo mnenje

V odboru, v katerem večino sestavljajo liberalna stranka (V), danska ljudska stranka (PPD), 
lista enotnosti (EL), liberalna zveza (LA) in krščansko-demokratska stranka (K), zagovarjamo 
stališče, da je zakonodajni okvir, ki ureja notranji trg za tobačne izdelke, na evropski ravni 
usmerjen v prihodnost in da upošteva načelo subsidiarnosti. Vendar obsežna uporaba 
delegiranih aktov (16) dejansko otežuje izvajanje temeljitega nadzora subsidiarnosti in 
ocenitev obsega zadevne direktive. Poleg tega nacionalni parlamenti zaradi obsežne uporabe 
delegiranih aktov zelo težko izpolnjujejo zahteve v skladu s Pogodbo, ki določa, da morajo 
zagotavljati spoštovanje načela subsidiarnosti. Zato navedene stranke pozivajo Komisijo, naj 
zmanjša število delegiranih aktov, predvidenih v direktivi o tobačnih izdelkih in tudi v 
zakonodaji na splošno.

V odboru manjšina, ki jo sestavljajo socialno-demokratska stranka (S), socialna liberalna 
stranka (RV) in socialistična ljudska stranka (SF), meni, da je treba na evropski ravni sprejeti 
zakonodajni okvir na področju notranjega trga za tobačne izdelke. Te stranke skratka menijo, 
da je predlog v skladu z načelom subsidiarnosti in da torej danskemu parlamentu ni treba na 
Komisijo nasloviti obrazloženega mnenja.

Odbor za zdravje in preventivo je 27. februarja oblikoval tudi naslednje ugotovitve, ki jih je 
na seji 1. marca 2013 odobril odbor za evropske zadeve:

Splošne ugotovitve

V odboru večina, ki jo sestavljajo liberalna stranka, socialno-demokratska stranka, danska 
ljudska stranka, socialna liberalna stranka, socialistična ljudska stranka, liberalna zveza in 
krščansko-demokratska stranka, meni, da je treba s pregledom in morebitno spremembo 
veljavne direktive o tobačnih izdelkih uravnoteženo upoštevati vidik notranjega trga in 
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javnozdravstvene vidike, povezane z zakonsko ureditvijo tobačnih izdelkov. Zato se stranke 
strinjajo, da mora zakonska ureditev prodaje, proizvodnje in predstavitve tobačnih izdelkov 
upoštevati dejstvo, da je treba omejiti nastajanje novih potrošnikov tobačnih izdelkov, zlasti 
otrok in mladih, in vsem državljanom nuditi možnost, da se za nakup posameznih izdelkov 
odločajo na podlagi informacij.

Manjšina v odboru, ki jo sestavljajo socialno-demokratska stranka, liberalna socialna stranka 
in socialistična ljudska stranka, pa meni, da je predlog Komisije na splošno dober in 
konstruktiven ter da bo prispeval k boljšemu delovanju notranjega trga in zagotovil višjo 
raven varstva javnega zdravja.

Manjšina v odboru, ki so sestavljajo člani liste enotnosti, je mnenja, da gre na splošno za 
dober predlog Komisije, ki bo prispeval k izboljšanju javnega zdravja in zagotovil večjo 
transparentnost za potrošnike. Stranka lista enotnosti je enakega mnenja kot večina odbora, ki 
meni, da mora zakonska ureditev prodaje, proizvodnje in predstavitve tobačnih izdelkov 
upoštevati dejstvo, da je treba omejiti nastajanje novih potrošnikov tobačnih izdelkov, zlasti 
otrok in mladih, in vsem državljanom nuditi možnost, da se za nakup posameznih izdelkov 
odločajo na podlagi informacij.

Delegirani akti

Odbor ugotavlja, da predlog Komisije slednji v precejšnji meri omogoča sprejemanje 
delegiranih aktov. Ugotavlja, da ta možnost obstaja na nič manj kot 16 področjih.

Večina v odboru, ki jo sestavljajo liberalna stranka, danska ljudska stranka, lista enotnosti, 
liberalna zveza in krščansko-demokratska stranka, meni, da nacionalni parlamenti zaradi 
obsežne uporabe delegiranih aktov izredno težko izpolnjujejo zahteve v skladu s pogodbo, ki 
določa, da morajo zagotavljati spoštovanje načela subsidiarnosti. Navedene stranke se zato ne 
strinjajo, da bi bilo sprejetje delegiranih aktov tako zelo omogočeno, zato pozivajo Komisijo, 
naj zmanjša število delegiranih aktov, predvidenih v direktivi o tobačnih izdelkih in tudi v 
zakonodaji na splošno.

Manjšina v odboru (socialno-demokratska stranka, liberalna socialna stranka in socialistična 
ljudska stranka) meni, da je zaradi velike uporabe delegiranih aktov v predlogu otežena 
temeljita ocena učinkov direktive. Te stranke zato zahtevajo, da se izvede temeljita ocena 
posebnih pooblastil, da bi ustrezno omejili možnosti Komisije, da naknadno prilagodi določbe 
direktive.

Prepoved tobaka za njuhanje

Večina odbora, ki jo sestavljajo liberalna stranka, danska ljudska stranka, lista enotnosti, 
liberalna zveza in krščansko-demokratska stranka, je opozorila, da v veljavni direktivi o 
tobačnih izdelkih iz leta 2001 ni prepovedi prodaje tobaka za sesanje na Danskem. Te stranke 
menijo, da je v skladu z veljavno direktivo prodaja tobaka za sesanje zakonita, in poudarjajo, 
da gre za tradicionalni proizvod. V teh okoliščinah je predlagana sprememba v nasprotju z 
zdajšnjo razlago direktive o tobačnih izdelkih na Danskem.

Navedena večina ne podpira prepovedi trženja tobaka za njuhanje, ne glede na njegovo 
pakiranje. Opozarja tudi, da je tobak za njuhanje manj škodljiv kot klasične cigarete in ni vir 
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pasivnega kajenja.

Sklicuje se tudi na mnenje o tej temi, ki ga je švedski riksdag naslovil na Komisijo.

Predpisi o netobačnih izdelkih

Večina odbora, ki jo sestavljajo liberalna stranka, danska ljudska stranka, lista enotnosti, 
liberalna zveza in krščansko-demokratska stranka, ocenjuje, da direktiva velja zgolj za 
izdelke, ki vsebujejo tobak, kar pomeni, da direktiva o tobačnih izdelkih ne more regulirati 
drugih nikotinskih izdelkov.

Merjenje sestavin in emisij in poročanje o njih

Odbor podpira vzpostavitev skupnega evropskega sistema za poročanje, ki bi tobačni 
industriji omogočil, da Komisijo neposredno obvešča o uporabljenih dodatkih itd.

Manjšina, ki jo sestavljajo liberalna stranka, danska ljudska stranka, liberalna zveza in 
krščansko-demokratska stranka, je zaskrbljena, ker morajo države članice Komisijo zgolj 
obvestiti o merilnih metodah, ki jih uporabljajo za emisije, ki niso katran, nikotin in ogljikov 
monoksid, ter za emisije tobačnih izdelkov, ki niso cigarete. Te stranke skrbi, da bi zaradi tega 
prišlo do soobstoja različnih zahtev v 27 državah članicah, na primer glede uporabljene 
merilne metode, kar ni ugodno za notranji trg.

Navedena manjšina meni tudi, da bi bilo treba metode za merjenje sestavin in emisij ter 
poročanje o njih uskladiti in da bi jih morala določiti Komisija, ne pa posamezne države 
članice.

Določbe v zvezi z dodatki

Večina, ki jo sestavljajo socialno-demokratska stranka, liberalna socialna stranka, 
socialistična ljudska stranka in lista enotnosti, ocenjuje, da je logično prepovedati številne 
dodatke, ki dajejo vtis, da so tobačni izdelki zdravi, ki jim dodajo posebno aromo, kar 
spodbuja uvajanje v kajenje, ali ki so všeč otrokom.

Manjšina, ki jo sestavljajo liberalna stranka, danska ljudska stranka, liberalna zveza in 
krščansko-demokratska stranka, podpira uvedbo strožjih skupnih evropskih pravil, ki bodo 
urejala uporabo dodatkov v cigaretah in zlasti prepovedala bonbone v obliki tobačnih 
izdelkov, saj lahko služijo kot sredstvo za privabljanje novih kadilcev, pogosto mladih. Te 
stranke zato podpirajo prepoved cigaret z veliko sladili in sadnimi ali drugimi okusi. Ne 
morejo pa se strinjati, če predlagana prepoved, ki zadeva „značilne arome“, v resnici 
pravzaprav vključuje prepoved na primer običajnih cigaret z aromo mentola.

Manjšina meni, da je zaskrbljujoče tudi besedilo člena 12(1) in (2) predloga, ter ocenjuje, da 
je treba te določbe razjasniti, da bi preprečili različne razlage med državami članicami, ki bi 
lahko povzročile ovire na notranjem trgu.

Navedena manjšina se strinja, da se cigare, cigarilosi in tobak za pipo izvzamejo iz prepovedi 
tobačnih izdelkov z značilno aromo in prepovedi uporabe aromatičnih snovi v filtrih, papirju 
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itd. Te stranke menijo, da se tudi na tem področju ne bi smelo na Komisijo prenesti 
pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi bi se lahko preklicala izjema.

Označevanje in pakiranje

Odbor ocenjuje, da so slikovna opozorila učinkovit instrument za informiranje potrošnikov, 
ter podpira obvezno uporabo kombinacije besedilnega in slikovnega opozorila v Evropski 
uniji.

Manjšina, ki jo sestavljajo liberalna stranka, danska ljudska stranka, liberalna zveza in 
krščansko-demokratska stranka, meni, da sedanja obveznost, v skladu s katero mora opozorilo 
zajemati 30 % sprednje strani in 40 % hrbtne strani, že omogoča vidne in pozornost zbujajoče 
informacije za potrošnike, torej lahko od strožje omejitve pričakujemo zgolj omejene 
prednosti. Navedena manjšina ne more podpreti morebitne uvedbe obveznosti o nevtralni 
embalaži. Svoje stališče utemeljuje s tem, da utegnejo obstajati pravne zahteve, povezane s 
pravom znamk in pravicami intelektualne lastnine.

Manjšina se ne strinja z zahtevo, da mora na primer zavojček vsebovati vsaj 20 cigaret, tobak 
za zvijanje pa mora biti pakiran v vsaj 40-gramskih ovojih, kar bi pomenilo prepoved škatlic. 
Stranke poudarjajo, da obstoj tankih cigaret ali zavojčkov z zavihkom ni vprašanje, ki bi 
zadevalo notranji trg.

Poleg tega manjšina meni, da mora še naprej obstajati možnost, da se na proizvode, ki niso 
tovarniške cigarete, besedilna opozorila prilepijo na embalažo kot samolepljive etikete, tako 
da se jih ne da odstraniti.

Prodaja na daljavo in sledljivost

Večina, ki jo sestavljajo socialno-demokratska stranka, liberalna socialna stranka, 
socialistična ljudska stranka in lista enotnosti, se strinja z večjim nadzorom nad prodajo 
tobačnih izdelkov na daljavo in s predlogom o sledljivosti ter varnostnih elementih.

S spoštovanjem,

Eva Kjer Hansen 
predsednica odbora za evropske zadeve


