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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre právne veci

8.2.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM
(18/2013)

Vec: Odôvodnené stanovisko Poslaneckej snemovne Českej republiky k návrhu 
smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie 
a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Poslaneckej snemovne Českej republiky k 
uvedenému návrhu.
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ANNEX

Parlament Českej republiky
POSLANECKÁ SNEMOVŇA

2013
6. volebné obdobie

282.

UZNESENIE

výboru pre európske záležitosti
zo 41. schôdze, ktorá sa konala 24. januára 2013 

o návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, 
prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov/kód dokumentu 18068/12, 
COM(2012) 788 v konečnom znení/
___________________________________________________________________________

Výbor pre európske záležitosti po vypočutí informácie námestníčky ministra 
poľnohospodárstva Ing. Jaroslavy Beneš-Špalkovej, námestníka ministra zdravotníctva 
MUDr. Ferdinanda Poláka, po vypočutí spravodajskej správy poslanca Jana Bauera a po 
rozprave

s c h v a ľ u j e   stanovisko, ktoré sa nachádza v prílohe k tomuto uzneseniu.

Jaroslav Lobkowicz v. r. Jan Bauer v. r.
overovateľ výboru spravodajca a predseda výboru
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Príloha k uzneseniu č. 282

Návrh smernice Európskeho Parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich 

sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov

COM(2012) 788 v konečnom znení, kód Rady 18068/12
Medziinštitucionálny spis: 2012/0366 (COD)

 Právny základ:
Článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 Dátum zaslania Poslaneckej snemovni prostredníctvom výboru pre európske 
záležitosti (VEZ):
4. 1. 2013

 Dátum prerokovania vo VEZ: 
24. 1. 2013 (1. kolo)

 Postup:
spolurozhodovací

 Predbežné stanovisko vlády (podľa článku 109a ods. 1 rokovacieho poriadku 
Poslaneckej snemovne):
Zo dňa 21. 1. 2013, doručené výboru pre európske záležitosti 23. 1. 2013 prostredníctvom 
systému ISAP.

 Hodnotenie z hľadiska zásady subsidiarity:
Návrh smernice COM(2012) 788 final nie je v súlade so zásadou subsidiarity (pozri 
ďalej).

 Zdôvodnenie a predmet:

Podľa údajov Komisie je tabak najčastejšou príčinou smrti v EÚ, ktorej sa dá vyhnúť – na 
následky fajčenia každoročne zomiera 1,5 milióna obyvateľov EÚ. Odhaduje sa, že 25 % 
úmrtí na rakovinu a 15 % všetkých úmrtí súvisí s fajčením1. Z utilitaristického hľadiska je 
však tabakový priemysel tiež významným zamestnávateľom v rámci EU a zároveň dane 
z predaja tabakových výrobkov tvoria nezanedbateľnú časť príjmov štátnych rozpočtov 

                                               
1 Survey on Tobacco – Analytical report, Flash EB Series 253, The Gallup organisation, March 2009.
Dostupné aj na adrese:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf.
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členských štátov.1 Právomoc EÚ v oblasti trhu s tabakovými výrobkami vykonáva na 
základe článku 114 Zmluvy o fungovaní EÚ (bývalý článok 100a Zmluvy o EHS v znení 
Jednotného európskeho aktu, bývalý článok 95 Zmluvy o ES v znení Amsterdamskej 
zmluvy), a to nielen na účely vytvárania či zlepšenia fungovania vnútorného trhu podľa 
článku 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“), ale hlavne s ohľadom na 
povinnosť chrániť ľudské zdravie tak, ako sa stanovuje v článku 114 ods. 3. Súdny dvor 
EÚ v rozhodnutí vo veci C-376/98 SRN/EP a Rada tiež dospel k záveru, že pri vytváraní 
či fungovaní vnútorného trhu je pri rozhodnutí, ktoré treba prijať, rozhodujúca ochrana 
verejného zdravia.

K regulácii obchodu s tabakovými výrobkami EÚ pristúpila koncom 80. rokov, keď 
prijala sériu smerníc, v ktorých sa upravoval obsah dechtu v tabakových výrobkoch, 
používanie žuvacieho tabaku či označovanie cigaretových výrobkov. V aktuálne platnej 
právnej úprave obsiahnutej v smernici 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, 
prezentácie a predaja tabakových výrobkov sa táto pôvodne nejednotná úprava zjednotila 
a revidovala. 

V priebehu platnosti nariadenia Únie týkajúceho sa trhu s tabakovými výrobkami boli 
jeho legislatívne akty napadnuté pred Súdnym dvorom EÚ výrobcami tabakových 
výrobkov či členskými štátmi, ktoré záujmy týchto výrobcov hájili. Aj napriek 
argumentačnej pestrosti návrhov na žalobu – žalobcovia namietali najmä proti tomu, že 
bola porušená zásada subsidiarity, zásada proporcionality, že smernica je v rozpore s 
medzinárodným dohovorom TRIPS a podobne – Súdny dvor EÚ potvrdil, že smernica o 
tabakových výrobkoch (a jej predchodkyne) sú v súlade s právom EÚ2. Výrobcovia 
tabaku na druhej strane zaznamenali úspech v oblasti regulácie reklamy na tabakové 
výrobky, keďže Súdny dvor EÚ zrušil napadnutú smernicu o tabakovej reklame3 z dôvodu 
nesprávnej voľby právneho základu. V tejto súvislosti však treba pripomenúť, že oblasť 
regulácie tabakovej reklamy nesúvisí s reguláciou tabakových výrobkov. 

V každom prípade od prijatia smernice 2001/37/ES už uplynulo desať rokov, počas 
ktorých došlo k určitému vývoju ako na trhu s tabakovými výrobkami, tak vo vedeckej 
oblasti či v oblasti vzťahov na úrovni medzinárodného práva. Preto je podľa názoru 
Komisie nevyhnutné prijať opatrenia v oblasti trhu s tabakovými výrobkami, ktoré by na 
tento vývoj reagovali. Predkladaný návrh je zároveň reakciou Komisie na opakované 
výzvy Európskeho parlamentu a Rady na prijatie úpravy, ktorou by sa revidovala 
existujúca smernica o tabakových výrobkoch. Komisia mala návrh predložiť v priebehu 

                                               
1 Podľa kontroverznej analýzy nákladov a prínosov spoločnosti Arthur D. Little International 
s názvom Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republic spracovanej pre  tabakového 
producenta spoločnosť Phillip Morris ČR a. s. je finančný prínos fajčenia pre ČR pozitívny – 5,815 mld. 
ročne vrátane úspory za domovy dôchodcov a dôchodky z dôvodu zvýšenej úmrtnosti. Dostupné na 
adrese: http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html.
2 C-491/01 Imperial Tobacco – vo vzťahu k právnemu základu pozri body 42 – 111, k zásade 
proporcionality body 112 –141, k zásade subsidiarity body 173 –185, ďalej pozri C-210/03 Swedish 
Match vo vzťahu k právnemu základu pozri body 27– 45, k zásade proporcionality body 46 – 58, 
k ochrane vlastníckeho práva body 72 – 74.
3 C-376/98 SRN/Európsky parlament a Rada (Tabaková reklama) – body 117 a 118.
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jesene 2012, avšak tento proces bol pozastavený z dôvodu korupčného škandálu komisára 
Johna Dalliho, ktorý súvisel práve s návrhom smernice o tabakových výrobkoch a ktorý 
viedol k jeho rezignácii1.  

 Obsah a dôsledky:

Predmetný návrh smernice Európskeho Parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, 
prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov (ďalej len „návrh smernice“) 
prijala Komisia 19. decembra 2012. Člení sa na štyri hlavy a 29 článkov. 

Prvá hlava návrhu smernice sa zameriava na stanovenie účelu smernice, to znamená 
aproximáciu právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov Európskej únie 
týkajúcich sa tabakovej problematiky a vymedzenie základných pojmov vzťahujúcich sa 
na túto oblasť. V porovnaní s platnou smernicou 2001/37/ES (ďalej len „platná smernica“) 
obsahuje návrh oveľa obšírnejšie vymedzenie jednotlivých pojmov.  V navrhovanej 
smernici je celkovo vymedzených 36 pojmov v porovnaní s piatimi pojmami v aktuálne 
platnej úprave. V navrhovanej úprave nie sú napríklad vymedzené len tabakové výrobky 
ako také, no aj ich konkrétne formy ako cigara, cigareta, cigarka či žuvací tabak. 

Druhá hlava návrhu smernice je už venovaná konkrétnym tabakovým výrobkom, to 
znamená výrobkom určeným na konzumáciu spotrebiteľom, ktoré obsahujú tabak, hoci aj 
v malom množstve. Táto problematika sa dá rozčleniť na niekoľko podoblastí, a to najmä 
z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti.

 Zložky a emisie (články 3 – 6 návrhu smernice)
V článkoch 3 a 4 sa v návrhu smernice preberajú ustanovenia z platnej smernice týkajúce 
sa maximálneho obsahu emisií dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého a iných emisií a 
metódy ich meraní. V návrhu sa tiež zachováva povinnosť výrobcov a dovozcov 
tabakových výrobkov podávať správy o použitých zložkách v týchto výrobkoch. 
Novinkou by malo byť zavedenie jednotného elektronického formátu na nahlasovanie 
týchto zložiek (článok 5 návrhu smernice). 

Podľa návrhu smernice by sa po novom mala zaviesť regulácia zložiek tabakových 
výrobkov, keďže v platnej smernici sa na túto problematiku zabúda. Táto oblasť by sa 
mala upraviť prostredníctvom článku 6 návrhu smernice, kde sa v ods. 1 stanovuje pre 
členské štáty povinnosť upraviť zákaz uvádzania na trh tabakových výrobkov s 
charakteristickou príchuťou. Tento zákaz by sa však nemal vzťahovať na používanie 
prídavných látok, ktoré sú nevyhnutné na výrobu tabakových výrobkov, pokiaľ tieto 
prídavné látky nevedú k vzniku výrobku s charakteristickou príchuťou. Mali by sa 

                                               
1 Podľa zistení Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) sa maltský podnikateľ blízky 
komisárovi Dallimu pokúšal získať úplatok od švédskeho producenta žuvacieho tabaku, spoločnosti 
Swedish Match, za možné ovplyvnenie legislatívnych návrhov týkajúcich sa tabakových výrobkov, 
najmä zákazu vývozu žuvacieho tabaku. OLAF svoje zistenia následne predložil Komisii a na základe 
nich komisár Dalli rezignoval. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie vedené maltskými orgánmi (pozri 
tlačové vyhlásenie v mene Európskej komisie zo 16 októbra 2012. Dostupné na adrese:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-788_en.htm).
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zakázať tri skupiny prídavných látok, a to (1) vitamíny a iné prídavné látky, ktoré 
vzbudzujú dojem, že tabakový výrobok je prospešný pre zdravie alebo že predstavuje 
znížené zdravotné riziko, (2) kofeín a taurín a ďalšie prídavné látky a stimulujúce zložky, 
ktoré sa spájajú s energiou a vitalitou, a (3) prídavné látky, ktoré dodávajú emisiám 
zafarbenie. Podľa návrhu by sa tiež malo zakázať používanie aróm v zložkách tabakových 
výrobkov, ako sú filtre, papier, balenia, kapsuly alebo akékoľvek iné technické prvky 
umožňujúce zmenu intenzity chuti alebo dymu. Výnimky z týchto zákazov by sa mali 
podľa návrhu vzťahovať na tabakové výrobky iné ako cigarety, tabak na šúľanie a 
bezdymové tabakové výrobky. Malo by ísť napríklad o cigary, cigarky alebo fajkový 
tabak. Komisia odôvodňuje zavedenie tejto výnimky tým, že tieto výrobky používajú 
najmä starší spotrebitelia. Cieľom návrhu smernice je pritom najmä regulácia tabakovej 
výroby s ohľadom na mladých ľudí, ktorí s konzumáciou začínajú. 

 Označovanie a balenie (články 7 – 13 návrhu smernice)
Ďalšou dôležitou oblasťou, v rámci ktorej by malo podľa návrhu smernice dôjsť k zmene, 
je oblasť označovania a balenia tabakových výrobkov. Na každom jednotlivom balení 
tabakových výrobkov a každom vonkajšom obale sa majú uvádzať zdravotné výstrahy 
v úradnom jazyku alebo úradných jazykoch členského štátu, v ktorom sa výrobok uvádza 
na trh. Po novom by sa mali zaviesť kombinované zdravotné výstrahy, to znamená text a 
obrázok (článok 9 návrhu smernice). Táto výstraha by mala pokrývať 75 % plochy na 
oboch stranách balenia tabakových výrobkov. Podľa platnej úpravy je povinná len textová 
výstraha. Návrh smernice obsahuje pomerne presné pravidlá, ktoré budú musieť 
kombinované zdravotní výstrahy spĺňať. Textové výstrahy sú uvedené v prílohe I k 
návrhu smernice. Ide o rovnaké výstrahy, ktoré už obsahuje platná úprava. Zodpovedajúce 
farebné fotografie by mali byť uvedené vo fotografickej knižnici, ktorú vytvorí Komisia, a 
to na základe splnomocnenia na prijatie aktu v prenesenej právomoci. Obal by mal ďalej 
obsahovať informácie o odvykaní od fajčenia, ako sú príslušné telefónne čísla či webové 
stránky. Čo sa týka bočných strán balení tabakových výrobkov, 50 % ich plochy by malo 
byť určených na zobrazenie všeobecného varovania Fajčenie zabíja – prestaňte fajčiť 
hneď a informačnej správy Tabakový dym obsahuje viac ako 70 látok, ktoré preukázateľne 
spôsobujú rakovinu (článok 8 návrhu smernice). Ďalej by na ploche obalu mal byť 
umiestnený jedinečný identifikátor a bezpečnostný prvok podľa článku 14 návrhu 
smernice. 

Z navrhovanej úpravy sa stanovujú niektoré výnimky, napríklad na označovanie tabaku na 
fajčenie, s výnimkou tabaku na fajčenie cigariet a tabaku na šúľanie (článok 10 návrhu 
smernice). Samostatná úprava by sa mala vzťahovať na označovanie bezdymových 
tabakových výrobkov (článok 11 návrhu smernice). Ide o úpravu čiastočne prevzatú z 
platnej smernice. Novinkou je povinnosť, že výstraha musí byť vytlačená na dvoch 
najväčších plochách balenia. V platnej smernici sa táto požiadavka nestanovuje. 

Čo sa týka popisu výrobku, navrhovaná úprava je oveľa podrobnejšia a prepracovanejšia 
(článok 12 navrhovanej smernice) ako úprava uvedená v článku 7 platnej smernice, ktorá 
obsahovala len konštatovanie, že na obaloch tabakových výrobkov sa nesmú používať 
texty, ochranné známky a obrazové alebo iné znaky naznačujúce, že určitý tabakový 
výrobok je menej škodlivý ako iné. Najnovšie by označovania balení ani samotný 
tabakový výrobok nesmeli zahŕňať žiadny prvok ani charakteristický znak, ktorý 
napríklad podporuje tabakový výrobok prostriedkami, ktoré sú falošné, zavádzajúce alebo 
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klamlivé, ktorý pripomína potravinový výrobok alebo odkazuje na príchuť, chuť, arómy 
alebo iné prídavné látky alebo na ich neprítomnosť. V návrhu sa výslovne stanovuje, že 
cigarety s priemerom menej ako 7,5 mm (takzvané cigarety SLIM) sa považujú za 
zavádzajúce. 

V návrhu smernice sa píše aj o úprave vzhľadu a obsahu jednotlivých balení (článok 13). 
Stanovuje sa v ňom, že jednotlivé balenie cigariet musia mať tvar kvádra a obsahovať 
minimálne 20 cigariet. Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie musí mať tvar vrecúška 
s presne určenou veľkosťou prehnutej časti vrecúška a obsahovať minimálne 40 g tabaku. 
Navrhovaná smernica tiež obsahuje požiadavky na materiál určený na výrobu škatuľky 
cigariet, ako i na spôsob jeho zatvárania. Táto úprava v rámci platnej smernice chýba. 

 Vysledovateľnosť a bezpečnostné prvky (článok 14 navrhovanej smernice)
Platná úprava obsahuje v článku 5 ods. 9 smernice povinnosti, aby bol v záujme 
identifikácie a spätnej zistiteľnosti výrobku tabakový výrobok na jednotlivom balení 
označený akýmkoľvek vhodným spôsobom číslom série alebo rovnocenným údajom, na 
základe ktorého je možné určiť miesto a čas výroby. Komisia získala právomoc prijať 
technické opatrenia na uplatnenie tohto ustanovenia, doteraz ju však nevyužila.

Podľa návrhu smernice by členské štáty mali zabezpečiť, aby boli všetky tabakové 
výrobky označené jedinečným identifikátorom, ktorý umožní určiť predpísané informácie, 
ako sú dátum a miesto výroby, výrobný závod, výrobná zmena alebo čas výroby (článok 
14 navrhovanej smernice). Návrhom smernice sa ďalej presne upravuje systém Európskej 
únie na sledovanie a zisťovanie tabakových výrobkov na úrovni balení, a to v rámci 
celého dodávateľského reťazca s výnimkou maloobchodného predaja. Podľa novo 
navrhovanej úpravy by členské štáty mali zabezpečiť, aby výrobcovia tabakových 
výrobkov uzavreli s nezávislými tretími stranami dohody o uchovávaní údajov. Komisia 
zvolila možnosť nezávislých tretích strán z dôvodu zabezpečenia nezávislosti systému a 
plnej transparentnosti, ako aj zaručenie prístupu pre Komisiu a členské štáty. Návrhom sa 
ďalej zavádza povinnosť umiestniť na tabakové výrobky uvádzané na trh v EÚ okrem 
jedinečného identifikátora aj viditeľné bezpečnostné prvky, ktoré majú slúžiť na 
jednoduchšiu identifikáciu pravosti výrobkov. Predmetná úprava by sa nemala vzťahovať 
na tabakové výrobky s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie, a to počas obdobia piatich 
rokov. 

 Tabak určený na vnútorné použitie (článok 15 návrhu smernice)
V návrhu smernice sa ponecháva v platnosti výnimka týkajúca sa zákazu tabakových 
výrobkov určených na vnútorné použitie vzťahujúca sa na Švédsko v súlade s článkom 
151 Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska (článok 15 navrhovanej smernice, 
článok 8 platnej smernice). 

 Cezhraničný predaj tabakových výrobkov na diaľku (článok 16 návrhu 
smernice)

Platná právna úprava sa na oblasť cezhraničného predaja nevzťahuje. Návrh smernice 
obsahuje úplne novú úpravu týkajúcu sa oznamovacej povinnosti maloobchodných 
predajcov tabakových výrobkov, ktorí sa plánujú zapojiť do cezhraničného predaja na 
diaľku. Pre príslušných predajcov by sa mala najnovšie zaviesť povinnosť zaregistrovať sa 
u príslušných orgánov v členskom štáte, v ktorom je predajca usadený, a v členskom štáte, 
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v ktorom sa nachádza skutočný alebo potenciálny spotrebiteľ. Predajca je povinný 
poskytnúť stanovené informácie, napríklad meno alebo názov spoločnosti, dátum začatia 
činnosti či adresu webovej stránky, ktorú na takýto účel používajú. Maloobchodní 
predajcovia uskutočňujúci predaj na diaľku musia mať ďalej k dispozícii systém 
overovania veku kupujúceho, a to v súlade so zákonmi členského štátu, do ktorého bude 
predaj smerovať. 

 Nová kategória tabakových výrobkov (článok 17 návrhu smernice)
Regulácia nových tabakových výrobkov sa v platnej smernici nenachádza. Podľa článku 2 
bodu 23 navrhovanej smernice sú za nové tabakové výrobky považované tabakové 
výrobky s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie, fajkového tabaku, tabaku do vodnej 
fajky, cigár, cigariek, žuvacieho tabaku, šnupavého tabaku alebo tabaku určeného na 
vnútorné použitie, uvedené na trh po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Ide o novú 
úpravu s cieľom zaviesť povinnosť pre výrobcov a dovozcov tabakových výrobkov, aby 
členským štátom elektronicky oznámili každú novú kategóriu tabakových výrobkov, ktorá 
by sa mala v predmetnom členskom štáte uviesť na trh, a to minimálne šesť mesiacov pred 
samotným uvedením. Oznámenie musí obsahovať podrobný opis výrobku, a tiež 
informácie podľa článku 5 navrhovanej smernice týkajúcej sa zložiek a emisií výrobku. 
Ďalej by mal výrobca príslušným orgánom poskytnúť napríklad dostupné vedecké štúdie o 
toxicite, návykovosti a atraktívnosti výrobku, najmä pokiaľ ide o zložky a emisie. 
Uvedený článok ďalej upravuje požiadavku, aby nové kategórie tabakových výrobkov 
uvádzané na trh boli v súlade s požiadavkami navrhovanej smernice. 

V rámci tretej hlavy návrhu smernice je obsiahnutá úprava, ktorá sa vzťahuje na iné ako 
tabakové výrobky, a to konkrétne na výrobky obsahujúce nikotín (článok 18 navrhovanej 
smernice) a rastlinné výrobky na fajčenie (článok 19 navrhovanej smernice). Predmetná 
úprava nie je v platnej smernici obsiahnutá. 

Čo sa týka regulácie výrobkov obsahujúcich nikotín, návrh smernice rozdeľuje tieto 
výrobky na dve úrovne, a to podľa obsahu nikotínu. Výrobky obsahujúce väčšie množstvo 
nikotínu, ako stanovuje článok 18 ods. 1 navrhovanej smernice, sa budú môcť na trh 
uvádzať len v prípade, že budú povolené na základe smernice 2001/83/ES Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch. 
Na výrobky obsahujúce menšie než stanovené množstvo nikotínu by sa mala vzťahovať 
navrhovaná smernica, pričom musia uvádzať zdravotnú výstrahu Tento výrobok obsahuje 
nikotín a môže poškodiť Vaše zdravie, ktorej veľkosť a vzhľad sú v navrhovanej smernici 
podrobne stanovené. 

Na rastlinné výrobky na fajčenie sa platná smernica nevzťahuje. 
Najnovšie by sa na ne mali vzťahovať požiadavky týkajúce sa označovania, a to najmä 
uvádzanie zdravotnej výstrahy na každom jednotlivom balení a každom vonkajšom obale 
v znení Tento výrobok môže poškodiť Vaše zdravie.

Štvrtá hlava návrhu smernice obsahuje záverečné ustanovenia upravujúce napríklad 
spoluprácu a presadzovanie (článok 20 návrhu smernice). Táto hlava obsahuje aj 
problematiku postupu prejednávania vo výboroch (článok 21 navrhovanej smernice) a 
vykonávanie delegovanej právomoci, ktorá sa udeľuje Komisii (článok 22 navrhovanej 
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smernice). Práve oblasť prenesenej právomoci, to znamená možnosť prijímať vykonávacie 
a delegované akty, sa v rámci navrhovanej smernice upravuje pomerne rozsiahlym 
spôsobom. Prijatím navrhovanej smernice v uvedenom znení by Komisia získala 
napríklad právomoc pomocou vykonávacieho aktu určiť na základe žiadosti členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy, či je tabakový výrobok tabakovým výrobkom 
s charakteristickou príchuťou (článok 6 ods. 1 a 2 navrhovanej smernice) alebo či sa jedná 
o tabakový výrobok s prídavnými látkami, ktorých množstvo pri jeho konzumácii citeľne 
zvyšuje toxické alebo návykové účinky tabakového výrobku (článok 6 ods. 7 a 8 
navrhovanej smernice). Prostredníctvom delegovaného aktu by Komisia mohla napríklad 
zmeniť prílohu I, ktorá obsahuje zoznam textových výstrah (článok 9 ods. 3 písm. a) 
navrhovanej smernice). Podľa článku 290 ZFEÚ sa môže na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo 
menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Podstatné prvky nesmú byť 
predmetom delegovanej právomoci. Nie je jasné, či toto navrhované prenesenie 
právomoci spĺňa požiadavky stanovené primárnym právom. 

Podľa článku 24 ods. 2 navrhovanej smernice môžu členské štáty zachovať alebo zaviesť 
prísnejšie vnútroštátne opatrenia, a to z dôvodu ochrany verejného zdravia. Predmetné 
opatrenie by sa malo vopred oznámiť Európskej komisii.

Čo sa týka transpozície predmetného návrhu, členské štáty by mali uviesť do účinnosti 
právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s navrhovanou 
smernicou najneskôr do 18 mesiacov od jej nadobudnutia účinnosti. 

 Stanovisko vlády v ČR

Výborom pre EÚ na vládnej úrovni schváleným gestorom návrhu smernice je ministerstvo 
poľnohospodárstva, ktoré k nemu zaujalo negatívne stanovisko. Nesúhlasí najmä so 
zákazom výrobkov, v ktorých prevláda iná chuťová zložka ako tabak vrátane mentolových 
cigariet. Ďalej sa vyjadruje proti zväčšeniu rozsahu výstrah na tabaku na fajčenie 
z dôvodu ochrany práv vyplývajúcich z priemyslového vlastníctva garantovaných 
medzinárodnými dohodami či Chartou základných práv Európskej únie a proti zavedeniu 
obrázkových výstrah. Problematickým je podľa ministerstva aj príliš veľký rozsah 
delegovania právomocí na Európsku komisiu. 

 Predpokladaný harmonogram prerokúvania v orgánoch EÚ

Ako príslušný výbor na prerokovanie v Európskom parlamente bol ustanovený Výbor pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Návrhom sa bude 
zaoberať aj Výbor pre ústavné veci (AFCO), Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa (IMCO) a Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE). Harmonogram 
prerokúvania v Európskom parlamente zatiaľ nie je známy. 

 Záver:

Výbor pre európske záležitosti 
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1 . s c h v a ľ u j e  rámcovú pozíciu vlády ČR k návrhu smernice Európskeho Parlamentu a 
Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov;

2 . n e s ú h l a s í s rozsiahlym delegovaním právomocí na prijímanie nelegislatívnych aktov 
so všeobecnou pôsobnosťou na Komisiu;

3 . v súlade s Protokolom č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality p r i j í m a  
o d ô v o d n e n é  s t a n o v i s k o z dôvodu porušenia zásady subsidiarity, nakoľko 
zastáva názor, že ciele smernice je možné uspokojivo dosiahnuť prostredníctvom činností 
vyvíjaných na úrovni jednotlivých členských štátov. Pri prijímaní opatrení v oblasti 
ochrany zdravia by sa mali rešpektovať rozdiely medzi členskými štátmi a toto prijímanie 
by v zmysle článku  168 ods. 7 ZFEÚ malo prebiehať čo najbližšie k občanom, teda na 
úrovni národných štátov;

4 . p o v e r u j e  svojho predsedu, aby v súlade s rokovacím poriadkom poslaneckej 
snemovne prostredníctvom predsedníčky poslaneckej snemovne predložil toto uznesenie 
výboru vláde, predsedovi senátu, predsedovi Európskeho parlamentu, predsedovi Rady a 
predsedovi Európskej komisie;

5. ž i a d a  v l á d u ,  aby ho informovala o ďalšom priebehu rokovaní o tomto 
dokumente  v orgánoch Rady;

6. p o s t u p u j e tento návrh smernice na preskúmanie vo výbore pre zdravotníctvo.

Jaroslav Lobkowicz  v. r. Jan Bauer v. r.
overovateľ výboru spravodajca a predseda výboru

Záver uznesenia č. 282 výboru pre európske záležitosti zo 41. 
schôdze, ktorá sa konala 24. januára 2013

o návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja 
tabakových a súvisiacich výrobkov /kód dokumentu 18068/12, COM(2012) 788 v konečnom 
znení/

Výbor pre európske záležitosti

1 . s c h v a ľ u j e rámcovú pozíciu vlády ČR k návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o 
aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich 
sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov;
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2 . n e s ú h l a s í   s rozsiahlym delegovaním právomocí na prijímanie nelegislatívnych aktov so 
všeobecnou pôsobnosťou na Komisiu;

3 . v súlade s Protokolom è. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality p r i j í m a  
o d ô v o d n e n é  s t a n o v i s k o  z dôvodu porušenia zásady subsidiarity, keďže zastáva 
názor, že ciele smernice je možné uspokojivo dosiahnuť prostredníctvom činností vyvíjaných na 
úrovni jednotlivých členských štátov. Pri prijímaní opatrení v oblasti ochrany zdravia by sa mali 
rešpektovať rozdiely medzi členskými štátmi a toto prijímanie by v zmysle článku 168 ods. 7 
ZFEÚ malo prebiehať čo najbližšie k občanom, teda na úrovni národných štátov;

4 . p o v e r u j e svojho predsedu, aby v súlade s rokovacím poriadkom poslaneckej snemovne 
prostredníctvom predsedníčky poslaneckej snemovne predložil toto uznesenie výboru vláde, 
predsedovi senátu, predsedovi Európskeho parlamentu, predsedovi Rady a predsedovi Európskej 
komisie;

5. ž i a d a  v l á d u ,  aby ho informovala o ďalšom priebehu rokovaní o tomto dokumente v 
orgánoch Rady;

p o s t u p u j e  tento návrh smernice na preskúmanie vo výbore pre zdravotníctvo.


