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Vprašanje za ustni odgovor O-000015/2016 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Marco Valli, Rolandas Paksas 
v imenu skupine EFDD 

Zadeva: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) 

Trenutno so veljavni štirje sporazumi o sodelovanju med državami članicami in EU ter družbami Philip 
Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) in British 
American Tobacco (BAT). Sporazum s PMI bo prenehal veljati julija 2016, kar pomeni, da se bodo 
morale pogodbenice kmalu sestati in preučiti, ali ga je smiselno obnoviti.  

Komisija že več let, zlasti pa od maja 2015, odlaga objavo ocene v zvezi s sporazumom s PMI. 
Sporazum s PMI bo prenehal veljati v manj kot šestih mesecih, Parlament, ki je edina neposredno 
izvoljena institucija, pa v zvezi s tem še vedno ni ustrezno obveščen. To je z vidika demokracije 
nesprejemljivo. Evropski državljani morajo biti seznanjeni s stališčem Komisije o možnosti obnovitve 
sporazuma s PMI in potekajočimi tajnimi pogajanji med Komisijo in PMI.  

1. Kdaj bo Komisija Parlamentu posredovala oceno, ki jo je zahteval 3. aprila 2014 v resoluciji o 
letnem poročilu za leto 2012 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam in v 
resoluciji o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 
2012? Zakaj ocena še vedno ni bila predložena? Nadaljnje odlašanje bi lahko pomenilo kršitev 
obljube komisarja, da jo bo Parlamentu pravočasno predložil.  

2. Kateri so najpomembnejši rezultati, ki so jih prinesli omenjeni sporazumi s proizvajalci tobačnih 
izdelkov? Katere so slabosti teh sporazumov? Kakšno je stališče Komisije glede dodane 
vrednosti, ki bi jo imela obnovitev obstoječih sporazumov? 

3. V kateri fazi so trenutno pogajanja? Kakšen je časovni načrt zanje? Kdaj in kako bo Parlament 
obveščen o njihovem poteku? 

4. Kakšne so bile finančne posledice sporazumov za Unijo in države članice, vključno z globami, ki 
so bile naložene v obdobju njihove veljavnosti? 

5. Kaj Komisija predlaga v zvezi z namenom in porazdelitvijo finančnih koristi morebitnih novih 
sporazumov?  

Vloženo: 27.1.2016 
Posredovano: 29.1.2016 
Rok za odgovor: 5.2.2016 


