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SDĚLENÍ ČLENŮM
(29/2013)

Věc: Odůvodněné stanovisko rumunské Poslanecké sněmovny k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových 
a souvisejících výrobků
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

V souladu s článkem 6 protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality 
mohou vnitrostátní parlamenty ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního 
aktu zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko 
uvádějící, proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko rumunské Poslanecké 
sněmovny týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

které poukazuje na nesoulad se zásadou subsidiarity

návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových 

a souvisejících výrobků

s ohledem na Lisabonskou smlouvu, zejména na články 5 a 12 Smlouvy o Evropské unii a na 
protokoly č. 1 a č. 2 připojené k této smlouvě,

s ohledem na rumunskou ústavu v posledním znění, zejména na článek 148 této ústavy,

s ohledem na rozhodnutí Poslanecké sněmovny č. 11/2011,

s ohledem na stanovisko, které rumunská vláda vyjádřila ve sdělení ze dne 18. února 2013,

s ohledem na souhlas stálého výboru Poslanecké sněmovny vydaný dne 26. února 2013,

Poslanecká sněmovna přijala, v souladu s článkem 40 rozhodnutí Poslanecké sněmovny 
č. 11/2011 ze dne 27. dubna 2011, následující odůvodněné stanovisko:

Poslanecká sněmovna:

(1) uznává význam návrhu směrnice, která přispívá ke splnění všeobecného cíle EU 
podporovat blahobyt svých obyvatel (článek 3 Smlouvy o EU) a ke strategii Evropa 2020, 
neboť to, že lidé budou déle zdraví a aktivní, a pomůžeme-li jim vyhnout se onemocněním a 
úmrtím, kterým lze předcházet, pozitivně ovlivní produktivitu a konkurenceschopnost;

(2) vítá cíl nařízení zajistit ochranu zejména mladých lidí a žen, kteří jsou z hlediska spotřeby 
tabáku ohroženou skupinou, a do budoucna tak v celé Unii zajistit vysokou úroveň ochrany 
zdraví;

(3) bere na vědomí skutečnost, že výzkum financovaný Evropskou komisí ukázal, že velká 
část (až 28 %) evropské veřejnosti, především mladých lidí, stále kouří;

(4) chápe, že je nutné upozornit na některé reklamní praktiky, které lze označit za zavádějící.

Vyjadřuje však vážné výhrady, zejména k:

1. šestnácti případům svěření pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci Evropské 
komisi; cílem těchto aktů totiž je stanovit pravidla přesahující oblast působnosti návrhu
směrnice, čímž je de iure omezeno právo regulace na úrovni členských států, která je 
z úrovní, na nichž jsou přijímána opatření, nejblíže občanům;
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2. předloženým argumentům na podporu skutečnosti, že nově navržená ustanovení by přinesla 
pokles spotřeby tabáku; nebyla totiž provedena dostatečná analýza faktorů souvisejících 
s flexibilitou spotřeby.  Jinými slovy existuje možnost, že lidé, kteří kouří cigarety, jež budou 
novou směrnicí zakázány, například ochucené nebo tenké cigarety, přejdou na jiné tabákové 
výrobky, jejichž škodlivost může být ještě vyšší. Mimo to mohou jednotlivé členské státy 
zakázat registraci značek, které jsou zavádějící, což lze považovat za dostatečnou záruku;

3. tomu, že míra přijetí nových omezení je u evropské veřejnosti nízká, jak vyplývá 
z výsledků konzultací;

4. zařazení tenkých cigaret do kategorie výrobků se zavádějící reklamou; tyto cigarety jsou 
totiž skutečně popisovány jako tenké. Tento efekt sice může působit odlišně na ženy, přesto 
by tato otázka měla být řešena na základě konzumačních návyků v každém členském státě,
neboť zásah EU by vedl pouze ke snížení efektivity takových vnitrostátních opatření. Studie, 
kterou si vyžádala Komise s cílem posoudit dopad návrhu, dospěla s ohledem na kulturní tlak 
a s tím související přitažlivost výrobku ke stejnému závěru;

5. ustanovení, že balení cigaret musí mít tvar kvádru; jedná se spíše o standardizaci, která 
usnadní výrobu, nikoli o opatření, které zabrání zavádějící reklamě, a tudíž by toto rozhodnutí 
mělo být ponecháno na výrobci;

6. povinnosti, kterou zavádí článek 16 návrhu, aby se maloobchodní prodejci, kteří provozují 
prodej na dálku, zaregistrovali v členském státě, kde jsou usazeni, a rovněž v členském státě, 
kde se nachází potenciální spotřebitel; byla by tím totiž dotčena hospodářská soutěž. Tyto 
povinnosti přesahují rámec toho, co je k dosažení cílů návrhu nezbytné;

7. tomu, že kromě toho by každému členskému státu mělo být umožněno stanovit registrační 
povinnosti v závislosti na druhu a množství jednotlivých kategorií výrobků, návyků 
spotřebitelů, a případně na souvisejících regionálních rozdílech;

8. tomu, že v tabákových výrobcích existuje až čtyřicet různých přísad, a proto je téměř 
nemožné zjistit dopad jejich různých kombinací na zdraví; posouzení, zda daná kombinace
přísad a zpracovaného tabáku může ovlivnit zdraví, by měly provádět jednotlivé členské státy, 
které by tuto oblast výzkumu stanovily jako prioritní a vycházely by z návyků spotřebitelů ve 
svém státě, nebo by mělo být ošetřeno v rámci budoucího výzkumu na úrovni celé EU;

9. nedostatku důkazů na podporu tvrzení, že oznamovací povinnosti navržené v článku 17, 
které jsou procesní a administrativní povahy, nelze zavést na vnitrostátní úrovni jednotlivými 
členskými státy; směrnice by měla pouze stanovit oznamovací povinnost jako cíl, nikoli 
nahradit opatření na vnitrostátní úrovni;

10. tomu, že v souladu s rumunskými zákony v oblasti značek (zákon č. 84/1998 o 
ochranných známkách a zeměpisných označeních) má výhradní právo k užívání chráněných
značek majitel značky. Toto právo je rovněž zakotveno v Pařížské úmluvě na ochranu
průmyslového vlastnictví, jíž je Rumunsko signatářskou zemí, a stejný princip je stanoven
v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je přílohou Dohody o 
zřízení Světové obchodní organizace podepsané dne 15. dubna 1994 v Marrákeši. Z toho 
vyplývá, že by Rumunsko a pravděpodobně další členské státy musely vysvětlovat, z jakého 
důvodu toto právo omezují, což není v textu směrnice zmíněno. 
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Na základě důvodů uvedených v odstavcích 1 až 10 poslanecká sněmovna rozhodla o vydání 
tohoto odůvodněného stanoviska, v němž stanovuje, že návrh směrnice není v souladu se 
zásadou subsidiarity.

Toto odůvodněné stanovisko je určeno rumunské vládě a příslušným předsedům Evropského 
parlamentu, Rady a Komise.

PŘEDSEDA

Valeriu Stefan Zganea


