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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

13.3.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(30/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje portugalskega 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 prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje parlamenta Republike Portugalske o 
zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

SKUPŠČINA REPUBLIKE

RESOLUCIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE

Sprejetje obrazloženega mnenja o 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

Skupščina Republike Portugalske je v skladu s členom 166(5) ustave Republike Portugalske 
in členom 3(3) zakona št. 43/2006 z dne 25. avgusta, spremenjenega z zakonom št. 21/2012 z 
dne 17. maja, na predsednike Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije naslovila naslednje 
obrazloženo mnenje o 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)788]:

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta krši načelo subsidiarnosti, saj zastavljenega 
cilja ni mogoče lažje doseči s tem ukrepom Unije. 

Sprejeto 1. marca 2013

PREDSEDNIK SKUPŠČINE REPUBLIKE 



CM\930214SL.doc 3/10 PE506.347v01-00

SL

Mnenje COM/2012/788.

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov

DEL I – UVODNA OPOMBA

V skladu s členom 7 zakona št. 43/2006 z dne 25. avgusta, spremenjenega z zakonom št. 
21/2012 z dne 17. maja, ki ureja postopke spremljanja, ocenjevanja in priprave mnenj 
skupščine republike v okviru procesa izgradnje Evropske unije ter v skladu z metodologijo 
pregledovanja evropskih pobud, sprejeto 20. januarja 2010, je odbor za evropske zadeve 
prejel 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].

Omenjena pobuda je bila posredovana odboru za gospodarstvo in javna dela ter odboru za 
zdravstvo. Oba odbora sta temeljito pregledala zadevno pobudo in sprejela poročili, ki sta 
priloženi temu obrazloženemu mnenju in predstavljata njegov sestavni del. 

Ker je zadevna tema v posebnem interesu avtonomnih regij, je bila posredovana v pregled 
zakonodajnim skupščinam avtonomnih regij Azori in Madeira, ki sta sprejeli obrazloženi 
mnenji, ki sta priloženi temu obrazloženemu mnenju in predstavljata njegov sestavni del. 

DEL II – UVODNE IZJAVE

1. Splošno:

Namen obravnavane pobude je revidirati in posodobiti Direktivo 2001/37/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav 
članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov ter s tem izboljšati notranji trg.

Splošni cilj revizije je izboljšati delovanje notranjega trga s posodobitvijo tistih področij, ki so 
že bila usklajena, vključitvijo novih ukrepov, ki niso bili zajeti v prejšnji direktivi, ter 
zapolnitvijo pravnih vrzeli.

Z vidika zdravja in v skladu s členom 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, strateški cilji 
Unije od nje zahtevajo, da varuje zdravje evropskih državljanov. 

Tobak je bistvenega pomena za evropsko zdravstveno politiko, saj je letno odgovoren za 700 
000 smrti. Namen direktive je zaščititi mlade (po podatkih Evrobarometra za leto 2012 70 % 
kadilcev začne kaditi pred 18. letom, 94 % pa pred 25. letom) in zagotoviti, da so vsi 
državljani sposobni ozaveščeno odločati o tobačnih izdelkih in njihovih specifičnih 
posledicah.
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Glede na pobudo se revizija direktive o tobačnih izdelkih osredotoča na naslednja področja:

(a) Sestavine in emisije

Vsebnost katrana, nikotina in ogljikovega monoksida v emisijah ter merilne metode ostanejo 
enake kot v Direktivi 2001/37/ES.

Direktiva 2001/37/ES določa, da države članice od proizvajalcev in uvoznikov tobačnih 
izdelkov zahtevajo, da poročajo o sestavinah, ki se uporabljajo v teh izdelkih. Obravnavani 
predlog ohranja obvezni sistem poročanja o sestavinah in poleg tega predvideva enotno 
elektronsko obliko za poročanje. Proizvajalci morajo zagotoviti dokazila (npr. tržna poročila). 

Pristojbine, ki jih zaračunajo države članice za obdelavo predloženih informacij, ne presegajo 
stroškov, ki nastanejo zaradi navedenih dejavnosti. Poleg tega predlog predvideva, da se novi 
ali spremenjeni tobačni izdelki v nobenem primeru ne smejo dati na trg pred predložitvijo 
podatkov o sestavinah. Predloženi podatki, razen zaupnih informacij, se objavijo. 

Usklajena oblika poročanja in obvezno poročanje bosta zagotovila enake konkurenčne pogoje 
in poenostavila zbiranje, analiziranje in spremljanje podatkov. Prav tako bosta zmanjšala 
upravno breme za industrijo, države članice in Komisijo ter omogočila zanesljivejši sistem za 
obravnavo občutljivih podatkov.

Sedanja Direktiva 2001/37/ES ne usklajuje ureditev dodatkov s predpisi v državah članicah. 
Nekatere države članice so zato sprejele zakonodajo ali sklenile sporazume z industrijo, ki 
dovoljujejo ali prepovedujejo nekatere sestavine. Posledično so nekatere sestavine v nekaterih 
državah članicah prepovedane, v drugih pa ne.

Predlog določa, da se tobačni izdelki z značilnimi aromami, kot so sadne ali čokoladne, 
prepovejo.

Pri procesu odločanja bodo sodelovale testne skupine.

Dodatki, ki so povezani z energijo in vitalnostjo (kofein, tavrin itd.) ali ustvarjajo vtis, da so 
koristni za zdravje (npr. vitamini), so prepovedani. V filtrih, cigaretnih papirčkih ali embalaži 
uporaba aromatičnih snovi ni dovoljena.

Tobačni izdelki s povečano toksičnostjo ali učinkom zasvojenosti se ne dajo na trg. Države 
članice zagotovijo, da se določbe ali pogoji iz uredbe REACH ustrezno uporabljajo za 
tobačne izdelke.

Iz nekaterih določb predloga, kot so prepoved izdelkov z značilnimi aromami, so izvzeti 
tobačni izdelki, tj. cigare, cigarilosi in tobak za pipe, kar pa ne velja za cigarete, tobak za 
zvijanje in brezdimne tobačne izdelke. To izvzetje je upravičeno glede na to, da te izdelke v 
glavnem uporabljajo starejši potrošniki, medtem ko se predlog osredotoča na urejanje 
tobačnih izdelkov tako, da ne bodo spodbujali mladih, da začnejo uporabljati tobak.

Izvzetje se odpravi, če se okoliščine bistveno spremenijo (v smislu obsega prodaje ali 
razširjenosti kajenja med mladimi). 

Predlog obravnava heterogeni razvoj v državah članicah v zvezi z urejanjem sestavin s 
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predpisi in upošteva mednarodni razvoj, kot so določbe in smernice Okvirne konvencije SZO 
za nadzor nad tobakom o urejanju sestavin tobačnih izdelkov.

(b) Embalaža in označevanje

Predlog določa, da bi po sistemu rotacije na obeh straneh embalaže tobačnih izdelkov morala 
biti prikazana sestavljena opozorila (slika in besedilo), ki zasedajo 75 % površine, skupaj z 
informativnim sporočilom o škodljivih snoveh v tobaku. 

Predlog vključuje tudi zahteve za zavojčke, npr. kvadrasto obliko za zavojčke cigaret in 
najmanjše število cigaret na zavojček (20 cigaret).

Predlog bo zagotovil učinkovit prikaz zdravstvenih opozoril in na zavojčku ohranil določen 
prostor za prikaz blagovnih znamk, z obveznimi najmanjšimi velikostmi tako opozoril kot 
zavojčkov.

(c) Sledljivost in varnostni elementi

Direktiva 2001/37/ES Komisiji dodeljuje pristojnost, da sprejme tehnične ukrepe, povezane s 
sledljivostjo in identifikacijo, vendar ta pristojnost ni bila uporabljena. Ker se je koncept 
sledljivosti v preteklih letih razvil, je treba prilagoditi in dopolniti zakonodajo na področju 
sledljivosti in varnostnih elementov.

Predlog določa evropski sistem sledenja za vsak posamezen zavojček tobačnega izdelka 
vzdolž celotne dobavne verige (razen trgovine na drobno).

Države članice zagotovijo, da proizvajalci tobačnih izdelkov sklenejo pogodbe o hrambi 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi, s čimer zagotovijo neodvisnost sistema in popolno
preglednost ter stalno dostopnost s strani držav članic in Komisije.

Predlog zagotavlja skladnost z zahtevami Direktive, ustvarja enake konkurenčne pogoje za 
različne gospodarske subjekte (trenutno se razvoj in uporaba sistema za sledenje zahtevata 
samo od največjih štirih proizvajalcev tobaka), poenostavlja nadzor nad trgom in potrošnikom 
omogoča preverjanje pristnosti tobačnih izdelkov.

(d) Tobak za oralno uporabo

Prepoved dajanja na trg tobaka za oralno uporabo (snus) v skladu z Direktivo 2001/37/ES se 
ohrani.

Leta 2004 je Sodišče EU sprejelo odločitev, da je sedanja prepoved sorazmerna glede na 
škodljive učinke, negotovosti tobačnih izdelkov za oralno uporabo kot nadomestkov za 
cigarete, zasvojevalne in toksične lastnosti nikotina, potencial tveganja tobačnih izdelkov za 
oralno uporabo za mlade in novost izdelka.

(e) Čezmejna prodaja tobačnih izdelkov na daljavo

Čezmejna prodaja tobačnih izdelkov na daljavo ne spada v področje uporabe 
Direktive 2001/37/ES.
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Predlog vključuje obveznost priglasitve za trgovce s tobačnimi izdelki na drobno, ki želijo 
opravljati čezmejno prodajo na daljavo.

Predlog državam članicam omogoča, da od prodajalca na drobno zahtevajo imenovanje 
fizične osebe, ki bo zagotavljala skladnost z direktivo za izdelke, dostavljene strankam v
zadevnih državah članicah. Predviden je tudi mehanizem obveznega preverjanja starosti.

Predlog poenostavlja zakonite dejavnosti, ne da bi ukinil katero koli prodajno pot, pri čemer 
potrošnikom omogoča zakonit dostop do tobačnih izdelkov, ki niso na voljo na njihovem 
domačem trgu. S preprečevanjem nakupa izdelkov, ki niso v skladu z določbami direktive, 
vključno z zdravstvenimi opozorili v pravem jeziku in urejanjem sestavin s predpisi, ima 
predlog velik vpliv na notranji trg. Obravnava tudi prodajo mladoletnim. Nenameren stranski 
učinek je, da bo predlog zmanjšal razpoložljivost cenejših izdelkov, ki ne spoštujejo 
nacionalnih cenovnih politik.

(f) Nove kategorije tobačnih izdelkov

Nove kategorije tobačnih izdelkov so izdelki, ki vsebujejo tobak in ne spadajo v nobeno od 
uveljavljenih kategorij izdelkov (npr. cigarete, tobak za zvijanje cigaret, tobak za pipe, tobak 
za vodne pipe, cigare, cigarilosi, tobak za žvečenje, tobak za njuhanje ali tobak za oralno 
uporabo) ter so dani na trg po začetku veljavnosti direktive. Ti izdelki bodo morali spoštovati 
zahteve direktive (npr. glede označevanja in sestavin), da se zagotovijo enaki konkurenčni 
pogoji, veljavna pravila pa bodo odvisna od tega, ali izdelek vključuje proces zgorevanja ali 
ne.

Predlog predvideva tudi obveznost priglasitve za nove kategorije tobačnih izdelkov, Komisija 
pa bo pet let po roku za prenos direktive izdala poročilo o razvoju trga s temi izdelki.

Uvedba sistema za priglasitev novih kategorij tobačnih izdelkov bo prispevala k povečanju 
baze znanja glede teh izdelkov za morebitne prihodnje spremembe direktive.

(g) Nikotinski izdelki

Nikotinski izdelki ne spadajo v področje uporabe Direktive 2001/37/ES in države članice so 
do sedaj sprejele različne ureditvene pristope za obravnavo teh izdelkov, vključno z 
ureditvijo, ki velja za zdravila, z uporabo nekaterih določb, ki se uporabljajo za tobačne 
izdelke, ali brez posebne zakonodaje.

Predlog določa, da se nikotinski izdelki, katerih vrednost nikotina je višja od 2 mg, katerih 
koncentracija nikotina presega 4 mg na ml ali katerih predvidena uporaba povzroči povprečno 
najvišjo koncentracijo v plazmi, ki presega 4 ng na ml, lahko dajo na trg samo, če so bili 
odobreni kot zdravila na podlagi njihove kakovosti, varnosti in učinkovitosti ter imajo 
pozitivno razmerje med tveganji in koristmi.

Predlog odpravlja sedanje zakonodajne razlike med državami članicami in različno obravnavo 
izdelkov za nadomestno nikotinsko terapijo ter nikotinskih izdelkov, povečuje pravno varnost, 
utrjuje razvoj v državah članicah in spodbuja raziskave in razvoj na področju opuščanja 
kajenja z namenom povečanja koristi za zdravje v največji možni meri.
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(h) Zeliščni izdelki za kajenje

Predlog za zeliščne izdelke za kajenje predvideva prilagojena zdravstvena opozorila za 
obveščanje potrošnikov o škodljivih učinkih teh izdelkov na zdravje. Poleg tega njihova 
embalaža ne sme vsebovati informacij, ki bi lahko bile zavajajoče za potrošnike.

2. Predstavitve

29. januarja 2013 so na skupni predstavitvi pred odborom za evropske zadeve, odborom za 
gospodarstvo in javna dela ter odborom za zdravstvo portugalskega parlamenta podjetja 
Tabaqueira (podružnica podjetja Phillip Morris International), Empresa Madeirense de 
Tabacos in Fábrica de Tabacos Micaelense izrazila podporo za sprejetje daljnosežnega in 
uravnoteženega okvira, ki bo temeljil na dejstvih in ki se bo zmožen učinkovito odzvati na 
pomisleke v zvezi z naravo tobačnih izdelkov, na katere opozarjajo družba na splošno in 
predvsem organi javnega zdravstva.

Kljub temu so podjetja trdila, da je revizija direktive o tobačnih izdelkih (predlog direktive), 
ki ga je predstavila Komisija, v nasprotju z načelom subsidiarnosti, saj je nesorazmerna in v 
številnih vidikih nezadostno utemeljena ter ne upošteva določenih nacionalnih značilnosti, 
obenem pa zanemarja družbeno-gospodarske negativne učinke, ki so večji od koristi za 
zdravje. 

Prav tako so izrazila dvome glede pristojnosti EU, da sprejema zakonodajo na nekaterih 
izmed zadevnih področij, saj se za te izbire politike zdi, da niso združljive z delovanjem 
notranjega trga in lahko privedejo do izkrivljanja delovanja z znatnim učinkom na 
zaposlovanje, konkurenco in davčne prihodke, pri čemer jamstvo, da bodo predlagani cilji 
varovanja zdravja doseženi, ne obstaja. 

Podjetja so prav tako izrazila mnenje, da EU nima splošnih zakonodajnih pristojnosti na 
področju javnega zdravja. Glede na to, da je politika javnega zdravja v pristojnosti držav 
članic, je EU pooblaščena le za razvoj ukrepov, ki podpirajo, usklajujejo ali dopolnjujejo 
ukrepe držav članic. V sami PDEU je zapisano, da se „[P]ri dejavnosti Unije […] upošteva 
odgovornost držav članic za opredelitev njihove zdravstvene politike“ (člen 168, točka 7). 

Pravna podlaga, v skladu s katero je predložen ta predlog direktive, je vzpostavitev in 
delovanje notranjega trga. Namen predloga je torej, da sprejema zakonodajo na notranjem 
trgu (člen 114 PDEU), katere edini namen je države članice zavezati k sprejetju vrste ukrepov 
na področju javnega zdravja, ob čemer zanemarja negativni učinek teh ukrepov na sam 
notranji trg. Obveljalo je mnenje, da predlog direktive odpravlja prostor za diferenciranje 
proizvodov in inovacije ter nepravično prepoveduje številne obstoječe kategorije. Države 
članice poziva k uporabi nadaljnjih omejitev, kot je npr. generična embalaža, kar bo 
neizogibno vodilo k neskladnemu zapletanju obstoječih zakonov v vsaki izmed 27 držav 
članic. To na noben način ne bo izboljšalo ali poenostavilo delovanja notranjega trga.

Nadalje je bilo na predstavitvi poudarjeno, da si Komisija s prepovedjo tobačnih izdelkov z 
nizkim tveganjem prizadeva, da bi državam članicam odrekla možnost samostojnega razvoja 
lastnih strateških rešitev za nadzorovan dostop do alternativnih tobačnih izdelkov, ki za 
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njihove državljane pomenijo manjše tveganje kot konvencionalni tobačni izdelki. 

7. februarja 2013 je na skupni predstavitvi pred odborom za evropske zadeve in odborom za 
zdravstvo delegacija podjetja Japan Tobacco International (JTI) izrazila mnenje, da bi, prvič, 
ta predlog direktive odpravil pooblastila držav članice, ne da bi predložil dokaze, da 
nacionalni parlamenti ne bi bili zmožni doseči istih ciljev s podobnimi ali boljšimi rezultati, 
zaradi česar krši načelo subsidiarnosti, in, drugič, da predlog presega ukrepe, ki so potrebni za 
doseganje cilja razvoja notranjega trga, zaradi česar krši načelo sorazmernosti.

Zakonodajna skupščina avtonomne regije Azori je prav tako uveljavila svojo pravico do 
predstavitve v skladu s členom 229(2) portugalske ustave in, v tem primeru, v skladu s 
členom 3(4) zakona št. 43/2006 z dne 25. avgusta, spremenjenega z zakonom št. 21/2012 z 
dne 17. maja. 

Regionalna zakonodajna skupščina regije Azori meni, da predlog ne upošteva načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti.

Pododbor stalnega odbora za gospodarske zadeve azorskega parlamenta je predstavil mnenje, 
v katerem je zavrnil sprejetje predloga direktive, z utemeljitvijo, da bi sprejetje tega predloga 
izkrivilo delovanje notranjega trga ter da predlog krši temeljne pravice, opredeljene v 
ustanovnih pogodbah.

Omenjeno mnenje je prav tako poudarilo izjemen pomen pridelovanja tobaka za otočje, o 
čemer pričajo povezane ravni posrednega in neposrednega zaposlovanja, pozitivni učinki na 
gospodarstvo in ustvarjanje davčnih dohodkov, kar je v skladu z načelom solidarnosti vodilo 
k uvedbi drugačne ureditve za avtonomno regijo Azori. 

Pododbor stalnega odbora za gospodarske zadeve azorskega regionalnega parlamenta je tako 
soglasno podal negativno mnenje o obravnavanem predlogu direktive.

Zadnja skupna predstavitev pred odborom za zdravstvo v okviru preučitve tega predloga 
direktive je potekala 14. februarja 2013, na njej pa je minister svetovalec pri poljski ambasadi 
Dariusz Dudziak na podlagi analize tako načela subsidiarnosti kot tudi načela sorazmernosti 
prav tako zavrnil pogoje obravnavane pobude.

3. Pravna podlaga

Predlog obravnavane direktive temelji na členu 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

4. Načelo subsidiarnosti

V skladu s členom 5(3) Pogodbe o Evropski uniji je EU pristojna ukrepati „le če in kolikor 
države članice predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči […], temveč se […] lažje 
dosežejo na ravni Unije“. Načelo subsidiarnosti odraža stališče, da bi morale države članice 
imeti prednost pred EU, saj imajo pravico do ukrepanja v obsegu svojih zmogljivosti.

Pogodba tudi odraža stališče, da je treba odločitve sprejeti čim bližje državljanom EU, če je le 
mogoče na nacionalni ravni. Na kratko, narekuje, da mora biti EU previdna in (na področjih 
deljene pristojnosti z državami članicami) ukrepati samo, če ukrepi Skupnosti dejansko 
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dodajajo vrednost in ustvarjajo koristi, ki jih na lokalni ravni ni mogoče doseči.

Ker je zdravje ljudi v izključni pristojnosti držav članic, lahko EU samo podpira, usklajuje ali 
dopolnjuje ukrepe držav članic na tem področju.

Poleg tega pogodbe izrecno navajajo, da EU „upošteva odgovornost držav članic za 
opredelitev njihove zdravstvene politike“.

Naslednji trije primeri jasno kažejo, kako ta predlog direktive nasprotuje načelu 
subsidiarnosti:

• Prepoved kategorije cigaret „običajne velikosti“ na Portugalskem kot posledica določb 
v zvezi z velikostjo zdravstvenih opozoril zlasti ne upošteva prednostne izbire portugalskih 
potrošnikov in ne ponuja nobene utemeljitve bodisi na podlagi javnega zdravja bodisi v zvezi 
z delovanjem notranjega trga. Treba je opozoriti, da Portugalska izstopa kot ena od držav 
članic z najnižjo stopnjo uživanja tobaka in ima tudi višji odstotek državljanov, ki niso nikoli 
kadili, hkrati pa je tudi ena od držav članic z najnižjo stopnjo uživanja tobaka med 
mladoletniki. 

• Predlog direktive odpravlja in prepoveduje skupino izdelkov (splošno znanih kot tanke 
cigarete in cigarete z okusom mentola), majhne oznake za vsebnost katrana in nikotina ter 
trženje tobaka za zvijanje v zavojčkih, manjših od 40 gramov. Ti ukrepi nimajo nikakršnega 
vpliva na izboljšanje delovanja notranjega trga.

• Splošna prepoved nekaterih izdelkov z nizkim tveganjem brez upoštevanja dokazov 
kaže na nepripravljenost EU, da bi državam članicam dovolila, da v praksi izvajajo lastne 
strategije z majhnim tveganjem. Tovrstne strategije niso hipotetične, saj so nekatere države 
članice že pripravile lasten pravni okvir za ureditev področja izdelkov z nizkim tveganjem. 
Prepoved bi pomenila vmešavanje v pristojnost teh in drugih držav članic, da določajo lastne 
zdravstvene politike.

Na kratko, rečemo lahko, da ta predlog direktive ne predstavlja jasno koristi prenosa 
pristojnosti za ureditev področja tobaka z držav članic na Komisijo. Ta prenos pristojnosti 
vpliva na bistvena področja, ki so odgovornost držav članic, in se izvaja nenatančno z nejasno 
povezavo s cilji Komisije. 

5. Načelo sorazmernosti

V skladu z načelom sorazmernosti vsebina in oblika predlaganega ukrepa Unije ne smeta 
preseči tega, kar je potrebno za uresničevanje ciljev Pogodbe. Vendar bi morala biti takrat, 
kadar je mogoče isti cilj doseči z različnimi sredstvi, izbrana tista pot, s katero je mogoče cilj 
najlažje doseči. 

Treba je omeniti, da predlog direktive presega tisto, kar je potrebno storiti za izboljšanje 
delovanja notranjega trga, in da krši osnovne pravice gospodarskih subjektov (pravico do 
ukrepanja znotraj trga v skladu s pravili konkurenčnosti, pravico do diferenciacije proizvodov, 
pravico do uporabe značilnih znamk in znakov, pridobljenih na zakonit način) in odraslih 
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potrošnikov, zlasti pravico do osebnega odločanja na podlagi ustreznih in uravnoteženih 
informacij.

Poleg tega predlog direktive nasprotuje sodni praksi Sodišča Evropske unije, ki zahteva, da se 
pri odločanju med razpoložljivimi možnostmi izbere najmanj obremenjujoča, in ki opozarja 
na potrebo po tem, da se zagotovi, da nastale slabosti niso nesorazmerne z zastavljenimi cilji.

Kljub zahtevani stopnji dokazov so številne določbe predloga direktive očitno nesorazmerne 
in jih je treba na podlagi tega označiti za nesprejemljive. Nič ne kaže, da se bo notranji trg 
izboljšal zaradi teh ukrepov, ki so samovoljni in kaznovalni, ali da bi z njihovo pomočjo 
dosegli domnevne cilje na področju zdravja ljudi.

DEL III – MNENJE

Glede na zgoraj navedene pomisleke in ob upoštevanju poročila pristojnega odbora meni 
odbor za evropske zadeve naslednje: 

1. obravnavana pobuda krši načelo subsidiarnosti, saj lahko EU, ko gre za deljeno 
pristojnost, sprejema zakone samo z namenom doseganja rezultatov, ki jih na lokalni ravni ni 
mogoče doseči, in ker državam članicam jemlje pristojnosti, ne da bi dokazala, da nacionalni 
parlamenti ne bi bili sposobni doseči istih ali boljših rezultatov, kar je jasna kršitev načela 
subsidiarnosti;

2. obravnavana pobuda krši načelo sorazmernosti, saj zakonodaja EU ne sme presegati 
tistega, kar je potrebno, da se dosežejo cilji Pogodb. Pobuda jasno krši načelo sorazmernosti 
tudi s tem, da presega tisto, kar je potrebno za izpolnitev cilja razvoja notranjega trga; 

3. glede na navedeno in v skladu s členom 3(3) zakona št. 43/2006 z dne 25. avgusta, 
spremenjenega z zakonom št. 21/2012 z dne 17. maja, je treba osnutek resolucije iz priloge k 
temu mnenju obravnavati na plenarnem zasedanju; 

4. kar zadeva vprašanja iz uvodnih izjav, bo odbor za evropske zadeve še naprej 
spremljal zakonodajni postopek za to pobudo, in sicer s pomočjo izmenjave informacij z 
vlado.


