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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

13.3.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(28/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje italijanske poslanske zbornice 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 podala italijanska 
poslanska zbornica.
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PRILOGA

POSLANSKA ZBORNICA

Zadeva: 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 final)

DOKUMENT SPREJEL ODBOR XIV

Odbor XIV – Politike Evropske unije 

– po obravnavi predloga direktive o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in 
povezanih izdelkov (COM(2012)0788 final) z vidika njegove skladnosti z načelom 
subsidiarnosti, 

– ob spoštovanju dejstva, da je predlog direktive, ki spreminja Direktivo 2001/37/ES o 
tobačnih izdelkih in upošteva znanstveni, mednarodni in tržni razvoj, namenjen 
zagotavljanju višje ravni varovanja zdravja pred tveganji, povezanimi z rabo tobaka, 
pri čemer se posebej osredotoča na njegovo uporabo med mladimi,

– ob ugotavljanju, da ureditev iz predloga direktive vendarle sproža pomisleke glede 
spoštovanja načela subsidiarnosti,

– zlasti ker:

(a) je ocena pravilnosti pravne podlage osnutkov zakonodajnih aktov Evropske unije 
osnova za nadzor subsidiarnosti s strani nacionalnih parlamentov, kot to določa 
Protokol št. 2, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju 
Evropske unije.  Zato je treba zagovarjati stališče, da lahko nacionalni parlamenti 
sprejmejo obrazloženo mnenje po členu 6 tega protokola, če naletijo na sklicevanje na 
nepravilno ali neustrezno pravno podlago glede na vsebino in namene evropskega 
zakonodajnega predloga;

(b) pravno podlago predloga direktive predstavlja člen 114 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije o približevanju nacionalnih predpisov, katerih predmet je vzpostavitev 
in delovanje notranjega trga; 

(c) je Sodišče Evropske unije že razsojalo o dopustnosti uporabe te določbe (že pri členu 
95 Pogodbe ES) pri sprejemanju usklajevalnih ukrepov v zvezi z oglaševanjem 
tobačnih izdelkov (glej zlasti sodbo z dne 10. decembra 2002, British American 
Tobacco (Investments) in Imperial Tobacco, zadeva C-491/01, Recueil, str. I-11453, 
točka 60 in sodbo z dne 12. julija 2005 o prehranskih dopolnilih v združenih zadevah 
C-154/04 in C-155/04, točka 28);

(d) je sodišče izpostavilo predvsem dejstvo, da člen 114, ki ga je treba brati skupaj s 
členom 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije, omogoča sprejetje ukrepov, ki 
vplivajo na zdravje ljudi, če je zakonodajni akt prvenstveno in dejansko namenjen 
odpravljanju ovir za prosti pretok blaga ali odpravi izkrivljanja konkurence. Vendar pa 
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uporaba člena 114 ni utemeljena, če je varovanje zdravja glavni in neposredni cilj 
akta, ki je v postopku sprejemanja, medtem ko je usklajevanje pogojev za delovanje 
trga znotraj Skupnosti zgolj drugotnega pomena;

(e) obravnavani predlog direktive pogojev, ki jih je za uporabo člena 114 določilo 
Sodišče, ne izpolnjuje v celoti, saj se zdi, da številne določbe, ki jih vsebuje, ne bodo 
prispevale k odpravljanju ovir za prost pretok tobačnih izdelkov ali k odpravi 
izkrivljanja konkurence;

(f) predlog, ki države članice spodbuja, naj same sprejmejo ukrepe na nekaterih področjih 
(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), ustvarja zlasti pogoje za znatne razlike med državami 
članicami in posledično omejuje prost pretok blaga;

(g) je Evropska komisija uporabo določb, povezanih s standardizacijo zavojčkov in 
prepovedjo prodaje celotnih kategorij izdelkov, ki so trenutno zakonite, kot so na 
primer cigarete „slim“ [tanjše], cigarete z okusom mentola in zavojčki z 10 cigaretami, 
izrecno utemeljila 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. Prepoved prodaje tovrstnih izdelkov tako ni namenjena zmanjšanju 
motenj na notranjem trgu ali odpravi izkrivljanja konkurence, ampak izključno 
večjemu varovanja zdravja, kar je v nasprotju s sodno prakso Sodišča Evropske unije;

izraža

OBRAZLOŽENO MNENJE

v skladu s členom 6 Protokola št. 2, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 
delovanju Evropske unije.


