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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

13.3.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(29/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje romunske 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 romunska 
poslanska zbornica.
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PRILOGA

OBRAZLOŽENO MNENJE

o ugotovitvi neskladnosti z načelom subsidiarnosti 

predloga 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)

ob upoštevanju Lizbonske pogodbe in zlasti členov 5 in 12 PEU ter protokolov št. 1 in št. 2, 
priloženih tej Pogodbi,

ob upoštevanju romunske ustave, kakor je bila ponovno izdana, in zlasti člena 148 ustave,

ob upoštevanju sklepa poslanske zbornice št. 11/2011,

ob upoštevanju mnenja, ki ga je v svojem sporočilu z dne 18. februarja 2013 izrazila 
romunska vlada,

ob upoštevanju odobritve stalnega urada poslanske zbornice z dne 26. februarja 2013,

je poslanska zbornica sprejela, v skladu s členom 40 sklepa poslanske zbornice št. 11/2011 z 
dne 27. aprila 2011, naslednje obrazloženo mnenje:

(1) priznava pomen predloga direktive za prispevanje k splošnemu cilju EU spodbujanja 
blaginje njenih državljanov (člen 3 PEU) in strategiji Evropa 2020, saj bo, če bodo ljudje 
zdravi in aktivni dalj časa ter če jim bo omogočena pomoč pri preprečevanju prezgodnje smrti 
in bolezni, ki se jim je mogoče izogniti, to pozitivno vplivalo na produktivnost in 
konkurenčnost;

(2) pozdravlja cilj ureditve, da zagotovi varstvo zlasti mladih in žensk, ki predstavljajo 
ranljive skupine, kar zadeva uživanje tobaka, da bi v prihodnosti zagotovili visoko raven 
zdravja po vsej Uniji;

(3) se zaveda, da so raziskave, ki jih je financirala Evropska komisija, pokazale, da visok 
delež (do 28 %) evropske javnosti, zlasti mladih, še vedno kadi;

(4) razume potrebo po izpostavljanju določenih oglaševalskih praks, ki jih je mogoče uvrstiti 
med zavajajoče;

vendar poslanska zbornica izraža resne zadržke, kar zadeva:

1. pooblastilo Evropske komisije, da sprejema delegirane akte v 16 primerih, namen katerih je 
vzpostavitev pravil, ki ne sodijo na navedeno področje uporabe predloga direktive, s čimer 
pravno omejuje pravico do sprejemanja zakonske ureditve na ravni držav članic, ki je 



CM\930213SL.doc 3/4 PE506.346v01-00

SL

najbližja raven državljanom, na kateri je mogoče sprejemati ukrepe;

2. argumente, navedene v podporo dejstvu, da bi nove predlagane določbe povzročile 
zmanjšanje uživanja tobaka, saj dejavniki v zvezi s prožnostjo uživanja – z drugimi besedami, 
možnostjo, da bodo ljudje, ki kadijo cigarete, ki jih prepoveduje nova uredba, kot so npr.  
cigarete z aromo in tanke cigarete, začeli uživati druge vrste tobačnih izdelkov, nekateri od 
teh pa bi lahko bili še bolj škodljivi – niso bili analizirani v zadostni meri. Poleg tega lahko 
posamezne države članice prepovejo registracijo zavajajočih blagovnih znamk, kar se lahko 
šteje za zadostno jamstvo;

3. nizko raven sprejemanja novih omejitev s strani evropske javnosti, kar kažejo izidi 
posvetovanj;

4. vključitev tankih cigaret v kategorijo izdelkov, katerih oglaševanje se šteje za zavajajoče, 
saj so navsezadnje opisane kot tanke; tudi v primeru potencialno drugačnega učinka na ženske 
bi vprašanje morali obravnavati na podlagi vzorcev potrošnje v vsaki državi članici, 
posredovanje EU pa bi le zmanjšalo učinkovitost tovrstnih ukrepov na nacionalni ravni. 
Ugotovitve študij, ki jih je naročila Komisija, da bi ocenila učinek predloga, so prišle do 
enakih sklepov, kar zadeva kulturno pogojene pritiske, na katerih temelji privlačnost izdelkov;

5. uvedbo zavojčkov kvadraste oblike, pri čemer gre v večji meri za standardizacijo, ki lajša 
proizvodnjo, kot pa za ukrep za preprečevanje zavajajočega oglaševanja, zato bi morali 
odločitev o tem prepustiti proizvajalcem; 

6. uvedbo predloga obveznosti v členu 16, da so prodajalci, ki se ukvarjajo s prodajanjem na 
daljavo, registrirani tako v državi članici, kjer imajo sedež, kot tudi v državah članicah, kjer se 
nahajajo njihovi morebitni kupci, saj bi to vplivalo na svobodno konkurenco. Te obveznosti 
presegajo okvire, ki so potrebni za dosego ciljev predloga;

7. poleg tega bi vsaka država članica morala imeti možnost, da določi posamezne obveznosti 
registracije, kar zadeva vrsto in količino vsake kategorije izdelkov, vzorce potrošnje in, kjer je 
ustrezno, zadevne regionalne razlike;

8. dejstvo, da se v posameznem tobačnem izdelku nahaja do štirideset dodatkov, zaradi česar 
je praktično nemogoče preveriti njihov skupni učinek na zdravje, in vprašanje, ali bi določena 
kombinacija dodatkov in predelanega tobaka lahko imela učinek na zdravje, bi morale oceniti 
države članice tako, da bi ju določile za prednostni nalogi pri raziskavah na podlagi vzorcev 
potrošnje v tej državi članici, ali pa bi ju morale obravnavati prihodnje raziskave na ravni 
celotne Evropske unije; 

9. pomanjkanje dokazov za domnevo, da obveznosti obveščanja, ki so predlagane v členu 17 
in ki so postopkovne in upravne narave, ne bi mogli postopoma uvesti v državah članicah z 
ukrepi na nacionalni ravni; direktiva bi morala obveščanje opredeliti kot cilj in ne zamenjati 
ureditve na nacionalni ravni;

10. v skladu z romunsko zakonodajo, ki ureja blagovne znamke (zakon št. 84/1998 o 
blagovnih znamkah in geografskih označbah), ima lastnik blagovne znamke izključne pravice 
za uporabo zaščitenih znamk.  Pariška konvencija o varstvu industrijske lastnine, katere 
podpisnica je tudi Romunija, prav tako določa to pravico, isto načelo pa je opredeljeno tudi v 
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Sporazumu o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, ki predstavlja Prilogo 1c k 
Marakeškemu sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, podpisanemu 15. 
aprila 1994. Iz navedenega sledi, da bi Romunija in verjetno tudi druge države članice morale 
pojasniti, zakaj omejujejo to pravico, česar besedilo direktive ne obravnava.  

Na podlagi razlogov, navedenih v odstavkih 1 do 10, se je poslanska zbornica odločila, da 
predloži obrazloženo mnenje, da predlog direktive ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

To obrazloženo mnenje je namenjeno romunski vladi in predsednikom Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije.

PREDSEDNIK

Valeriu Stefan Zganea


