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OBVESTILO ZA MEDIJE št. 48/06 

13. junij 2006 

Sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-380/03 

Zvezna republika Nemčija / Evropski parlamenti in Svet Evropske unije  

GENERALNI PRAVOBRANILEC PHILIPPE LÉGER PREDLAGA ZAVRNITEV 
TOŽBE, KI JO JE VLOŽILA NEMČIJA ZOPER DIREKTIVO O OGLAŠEVANJU 

TOBAKA 

Po mnenju P. Légerja je pravna podlaga, ki je bila izbrana za direktivo, primerna za 
ustavitev različnega razvoja nacionalnih ureditev na tem področju, ki je znatno prispeval k 

drobitvi notranjega trga  

Nemčija je pri Sodišču Evropskih skupnosti vložila tožbo, s katero predlaga delno razglasitev 
ničnosti direktive1 v zvezi z oglaševanjem in sponzorstvom tobačnih izdelkov v drugih 
medijih kot tudi na televiziji2. Ta država članica zlasti zatrjuje, da je izbira člena 95 Pogodbe 
ES, ki Skupnosti dovoljuje, da sprejme ukrepe v zvezi s približevanjem nacionalnih določb, 
katerih cilj je vzpostavitev in delovanje notranjega trga, za pravno podlago, napačna.  

                                                 
1 Direktiva 2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov (UL L 152, str. 16). 
2 Gre za tretjo ničnostno tožbo Nemčije zoper direktivo, ki se nanaša na tobačne izdelke. Nemčija je vložila 
ničnostno tožbo zoper Direktivo 98/43/ES z enakim naslovom, ki je vodila k popolni razglasitvi ničnosti le-te s 
Sodbo Sodišča z dne 5. oktobra 2000 v zadevi Nemčija proti Evropskemu parlamentu in Svetu, z obrazložitvijo, 
da je bila izbira pravne podlage za to direktivo napačna (glej obvestilo za medije št. 72/00, 
http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/index.htm). Po razglasitvi te sodbe je bila sprejeta Direktiva 
2003/33.  
Predlagala je tudi delno razglasitev ničnosti Direktive 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 (UL L 194, str. 26). O tej tožbi je Sodišče odločilo, da je očitno nedopustna, ker je bila prepozno 
vložena. Kljub temu je Sodišče moralo presoditi o veljavnosti te direktive v okviru več postopkov predhodnega 
odločanja, ki sta jih sprožili nemško in angleško sodišče. 

http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/index.htm


Generalni pravobranilec najprej poudari, da so ob sprejetju izpodbijane direktive ostale 
pomembne razlike med nacionalnimi predpisi na področju oglaševanja in sponzorstva 
tobačnih izdelkov. 

Generalni pravobranilec nato oceni vpliv teh razlik na notranji trg.  

Glede oglaševanja tobačnih izdelkov v tisku, P. Léger ugotavlja, da so te razlike med 
nacionalnimi predpisi, ki skušajo večinoma doseči omejitev ali prepoved takega oglaševanja, 
neizogibno ovirale ne le prosti pretok blaga, ampak tudi svobodo opravljanja storitev. Ker so 
se ti nacionalni predpisi razvijali v smeri, da so postajali zmeraj strožji, je bilo zelo verjetno, 
da se bodo take ovire stopnjevale in razširile na nove države članice. 

Še več, nacionalni ukrepi o prepovedi ali omejitvi oglaševanja tobačnih izdelkov lahko 
ovirajo prenose radijskih oddaj in elektronskih obvestil (ki zadevajo področje storitev 
informacijske družbe) v državah članicah, če navedene oddaje ali obvestila vsebujejo 
reklamne oglase za navedene izdelke. 

Prav tako dejavnost sponzorstva oddaj, ki jih operaterji tobačnega trga prenašajo po radiju, ni 
ušla restriktivnemu razvoju nacionalnih zakonodaj glede načinov javnega predstavljanja 
takih proizvodov. Razlike med nacionalnimi predpisi na tem področju so se pokazale že na 
dan sprejema izpodbijane direktive ali pa je bilo verjetno, da se bodo pokazale. Vendar take 
razlike lahko povzročijo omejitve za svobodo opravljanja storitev.   

Vse te ovire po mnenju generalnega pravobranilca upravičujejo odločitev zakonodajalca 
Skupnosti glede pravne podlage direktive. Dejansko je določba Pogodbe ES, katere namen 
je približevanje določb držav članic, katerih cilj je vzpostavitev in delovanje notranjega 
trga, primerna za ustavitev različnega razvoja nacionalnih predpisov na tem področju, 
ki je znatno prispevalo k drobitvi notranjega trga.  

Na koncu P. Léger poudarja, da je cilj direktive dejanska odstranitev ali preprečitev ovir za 
prosti pretok. Glede tega meni, da države članice ne morejo prepovedati ali omejiti prostega 
pretoka izdelkov, ki so v skladu z direktivo, in da direktiva državam članicam ne daje 
možnosti, da določijo strožje zahteve, ki bi jih na področju oglaševanja ali sponzorstva 
tobačnih izdelkov ocenile za nujne za zagotavljanje varstva zdravja oseb. 

Posledično generalni pravobranilec predlaga Sodišču zavrnitev tožbe, ki jo je vložila 
Nemčija. 

OPOZORILO: Sklepni predlogi generalnega pravobranilca ne zavezujejo Sodišča. 
Naloga generalnih pravobranilcev je, da Sodišču popolnoma neodvisno predlagajo 
pravno rešitev v zadevi, v kateri so bili imenovani. Sodniki Sodišča Evropskih skupnosti 
začenjajo z razpravo v tej zadevi. Sodba bo izdana kasneje.  



Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča. 

Razpoložljive jezikovne različice: FR, CS, DE, EN, ES, EL, HU, IT, PL,  SK, SL  

Celotno besedilo sklepnih predlogov je na voljo na internetni strani Sodišča 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SL&Submit=rechercher&numaff=C- 

380/03 
Običajno je na voljo po 12. uri po srednjeevropskem času na dan razglasitve. 

Za podrobnejše informacije se obrnite na Kolowca Ireneusza  
tel: (00352) 4303 2878, faks: (00352) 4303 2053 

Slike razglasitve sodbe so na voljo na EbS “Europe by Satellite”, 
Evropska Komisija, Generalni direktorat za informiranje, 

L-2920 Luxembourg, Tel: (00352) 4301 35177  Fax: (00352) 4301 35249 
ali B-1049 Bruselj, Tel: (0032) 2 2964106   Fax: (0032) 2 2965956  

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SL&Submit=rechercher&numaff=C-

