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SDĚLENÍ ČLENŮM
(21/2013)

Věc: Odůvodněné stanovisko Senátu Italské republiky 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))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament 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 Senátu Italské republiky 
týkající se výše uvedeného návrhu.
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Výbor

přezkoumal akt Společenství (COM(2012)0788 final) – návrh směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 
výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků;

uznal, že hlavním cílem návrhu směrnice je potřeba aktualizovat a doplnit směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o tabákových výrobcích 
z hlediska vědeckého a mezinárodního vývoje a vývoje trhu, k němuž od té doby došlo;

připomněl, že Itálie byla vždy jednou ze zemí, které věnují velkou pozornost opatřením na 
kontrolu tabáku a ochraně nekuřáků, a to prostřednictvím širokého právního rámce od zákona 
č. 584 ze dne 11. listopadu 1975 o zákazu kouření v určených prostorách a ve veřejných 
dopravních prostředcích až k nedávno zavedeným ustanovením článku 7 nařízení s mocí 
zákona č. 158 ze dne 13. září 2012 ve znění změněném zákonem č. 189 ze dne 8. listopadu 
2012, který stanoví zákaz prodeje cigaret osobám mladším 18 let, čímž zvyšuje hranici 16 let 
stanovenou článkem 25 konsolidovaného znění zákonů o ochraně a podpoře mateřství a 
dětství podle královského nařízení č. 2316 ze dne 24. prosince 1934;

vzal na vědomí, že Výbor pro hygienu a zdraví Senátu Italské republiky dal mezi svými 
prioritními legislativními činnostmi prostor zejména přezkumu příslušného návrhu zákona 
(akt Senátu č. 8) týkajícího se „opatření na ochranu zdraví a prevenci škod vyplývajících 
z konzumace tabákových výrobků“, který sice nedoplnil parlamentní postup, ale zaznamenal 
široký soulad různých politických sil vzhledem k potřebě odrazovat od konzumace 
tabákových výrobků a předcházet tak škodám způsobeným kouřením;

uvedl především, že k nejvýznamnějším bodům uvedené legislativní iniciativy patří kromě 
zvýšení minimálního věku pro nákup a konzumaci tabákových výrobků ze 16 na 18 let – které 
je nyní v platnosti na základě uvedeného článku 7 nařízení s mocí zákona č. 158 z roku 2012 
– i zákaz kouření ve školách (článek 5), zřízení fondu pro prevenci a omezování škod 
způsobených kouřením, jehož úkolem je pořádat informační a preventivní kampaně (článek 6), 
kontrola vlastností, množství a jakosti výrobků, kterým je udělena registrace a které veřejnost 
konzumuje – neboť měření a ověřování obsahu vedlejších produktů získaných při zpracování 
tabáku, jako je dehet, nikotin a oxid uhelnatý, jsou trvalým předpokladem pro ochranu zdraví 
spotřebitelů –, a povinnost výrobců tabákových výrobků uvádět obsah látek obsažených v 
uvedených výrobcích na příbalovém letáku vkládaném do krabiček cigaret a do balení 
ostatních tabákových výrobků (článek 7);

příznivě vyhodnotil cíle návrhu směrnice k tomuto tématu, jehož úkolem je pomocí revize 
uvedené směrnice 2001/37/ES a s ohledem na zajištění nejvyšší možné úrovně ochrany zdraví 
aktualizovat již harmonizované oblasti s cílem překonat překážky, s nimiž se členské státy 
setkávají, mají-li přizpůsobit své vnitrostátní právní předpisy novému mezinárodnímu a 
vědeckému vývoji a vývoji trhu; přijmout opatření týkající se výrobků, které dosud směrnice 
o tabákových výrobcích neupravovala, neboť rozdílný vývoj v členských státech vedl nebo 
pravděpodobně povede k roztříštěnosti vnitřního trhu; zajistit, aby opatření směrnice nebyla 
obcházena tím, že na trh budou uváděny výrobky, jež nejsou v souladu se směrnicí o 
tabákových výrobcích;
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podotkl, že Komise přijala návrh směrnice na základě článku 114 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) s cílem zajistit fungování vnitřního trhu a vysokou úroveň ochrany 
zdraví občanů omezením sklonů ke kouření, a to zejména u mladistvých. V tomto ohledu 
Evropská komise výslovně připomíná, že východiskem jejího legislativního kroku byla 
Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku, a zdůvodňuje 
tak navrhovaná opatření se zárukou lepšího provádění ustanovení mezinárodních dohod 
v rámci Evropy;

Výbor potvrdil, že v tomto ohledu se může naše země právem považovat za jednu z nejlépe si 
počínajících zemí Evropské unie, neboť pomocí v zásadě vyvážených právních předpisů a 
přísně kontrolovaného prodeje tabákových výrobků na základě udělování koncesí umožnila 
plně uskutečnit cíle v oblasti veřejného zdraví a zároveň zajistila nemalé příjmy státní 
pokladny.

Zde je třeba připomenout, že Itálie se včas začala řídit ustanoveními úmluvy WHO tím, že 
jednak zavedla tzv. zákon Sirchia (zákon č. 3 ze dne 16. ledna 2003), jednak upravila prodej 
tabákových výrobků v prodejních automatech, a v nedávné době zvýšila hranici pro zákaz 
prodeje mladistvým na 18 let bez ohledu na normativní nebo regulační zásahy směřující 
k harmonizaci vnitrostátních právních předpisů. Dalším aspektem, který zaslouží zvláštní 
pozornost, je skutečnost, že naše země přijala takovou fiskální politiku v oblasti výrobků 
určených ke kouření, která přinesla vynikající výsledky při odrazování od kouření. Oficiální 
statistiky ukazují, že od roku 2003 do roku 2012 se počet kuřáků v Itálii snížil z 27,6 na 20,8 
procent, což je velmi významný výsledek, který nesdílí mnoho dalších zemí Unie, jež 
průběžně vykazují vyšší procento kuřáků, přestože mají někdy i přísnější předpisy.

vzal na vědomí kladné vyjádření 10. výboru ze dne 16. ledna 2013 s následujícími 
připomínkami: „vyzýváme věcně příslušný výbor, aby v souvislosti s návrhem směrnice 
pozorně posoudil plné respektování zásady subsidiarity; upozorňujeme, že ta opatření 
v návrhu směrnice, která stanoví standardizaci tabákových výrobků, poškozují ochranné 
známky a vzhledem k tomu, že znemožňují vysledovatelnost výrobku, mohly by bránit 
účinnému boji proti takovým jevům, jako je pašování a padělání“;

domnívá se však, že v tomto případě zřejmě existují dobře odůvodněné kritické prvky obsahu 
návrhu směrnice, na jejichž základě se lze domnívat, že zásada subsidiarity a zásada 
proporcionality, jak je stanoví Smlouva o Evropské unii a prováděcí protokol, nejsou plně 
respektovány.

Ve smyslu protokolu č. 2 SFEU „o používání zásad subsidiarity a proporcionality“ je návrh 
v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality z následujících důvodů:

1) v první řadě je třeba upozornit na problém posouzení dodržování zásady subsidiarity 
v návrhu přezkumu uvedené směrnice. Tato zásada se uplatní, neboť Evropská komise 
použila jako právní základ návrhu směrnice článek 114 SFEU o sbližování právních předpisů 
členských států s cílem zajistit fungování vnitřního trhu na základě vysoké úrovně ochrany 
zdraví (sdílená pravomoc členských států a Evropské unie).

Z návrhu směrnice se ovšem zdá, že není zaměřen na harmonizaci/sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se tabákových výrobků. V článku 24 návrhu se totiž uvádí, 
že členské státy mohou v tomto odvětví přijmout odlišné a přísnější předpisy. Návrh směrnice 
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tak podněcuje jednotlivé státy, aby jednaly samostatně v různých oblastech, jako je: měření 
různých emisí nikotinu, dehtu a oxidu uhelnatého; další testy měření složek; požadavky na 
zákaz výrobků obsahujících zvláštní přísady; zavedení systému schvalování nových výrobků; 
zavedení přísnějších norem na balení (například generická krabička). Tyto návrhy jsou 
základem pro významné rozdíly mezi členskými státy a následné omezení volného pohybu 
zboží. Odkaz na článek 114 SFEU jako právní základ návrhu směrnice tak není odůvodněný.

2) Pokud jde o možnost, aby členské státy mohly využít příslušnou toleranci týkající se 
provádění návrhu směrnice, objevují se některé nesrovnalosti. Existuje riziko, že pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci, která je na základě článku 22 svěřena Komisi, by mohla 
být příliš široká co do obsahu – zahrnovala by nejméně 16 oblastí týkajících se výroby, balení 
a prodeje tabákových výrobků – i co do doby trvání a silně by tak omezovala legislativní 
pravomoc vnitrostátních parlamentů.

Článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie totiž umožňuje tvůrcům právních předpisů 
„na Komisi přenést pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se 
doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné“.

Například čl. 3 odst. 2 svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za 
účelem přizpůsobení maximálních obsahů stanovených v odstavci 1, tzn. obsahu dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého, u cigaret uvedených na trh nebo vyrobených v členských státech; 
zdá se, že tyto aspekty však právě tvoří podstatné prvky legislativního aktu, neboť stanoví 
obsah těch zplodin, které jsou předmětem návrhu směrnice.

3) Porušení zásady subsidiarity lze spatřovat v následujících oblastech:

a) nová kategorie tabákových výrobků: Evropská komise přísně omezuje uvádění 
produktů se sníženým rizikem na trh a tak fakticky odrazuje od investic do výzkumu, inovací 
a rozvoje, neboť nejenže nestanoví ad hoc definici právního rámce pro novou kategorii 
tabákových výrobků, ale obsah regulační oblasti je podle ní dokonce ještě více demotivující 
(brání například tomu, aby spotřebitelé byli informováni o nižších rizicích spojených 
s konzumací těchto výrobků, a to i prostřednictvím tvrzení podpořených vědeckými důkazy). 
Je tomu tak i přesto, že v osmém bodě odůvodnění aktuálně platné směrnice o tabákových 
výrobcích byla vyjádřena potřeba takové úpravy: „Obchodní úprava právního rámce musí 
zhodnotit důkazy podložená tvrzení o tabákových výrobcích, které byly navrženy nebo 
uvedeny na trh za účelem „snížení rizika“, nebo u nichž uvádějí snížení škodlivosti jejich 
výrobci.“

Faktickým zákazem tzv. „výrobků se sníženým rizikem nebo nové kategorie tabákových 
výrobků“ Evropská unie brání členským státům, aby zavedly zdravotní politiku omezující 
riziko vyplývající z kouření.

b) komoditizace a zákaz celých kategorií výrobků: Evropská komise zdůvodňuje opatření 
týkající se standardizace krabičky a zákazu prodeje celých kategorií výrobků, které jsou 
v současné době legální, jako cigarety tenké, s mentolem a balíčky po 10 cigaretách, jež by 
fakticky znamenaly také standardizaci výrobku, tím, že chce snížit přitažlivost tabákových 
výrobků a že má obavy, že by určitý typ krabičky nebo výrobku mohl spotřebitele svádět 
k tomu, aby si myslel, že výrobek je méně škodlivý.
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Bezdůvodný zákaz těchto legálních výrobků je nejen v rozporu s prvním cílem, který návrh 
uvádí, tedy s podporou vnitřního trhu, ale vedl by ke komoditizaci a následnému snížení jeho 
hodnoty, neboť by podněcoval a) spotřebitele, aby přecházeli na méně nákladné výrobky, b) 
hospodářskou soutěž, aby se zakládala pouze na ceně, což by vedlo rovněž ke snížení 
průměrné ceny tabákových výrobků, a c) podstatné posílení nelegálního trhu 
(pašování/padělání), neboť standardní balení lze snáze reprodukovat. Negativní dopad těchto 
důsledků na legální prodej, státní pokladnu a na dodavatelský řetězec by byl značný. 
Výsledky, jichž by bylo díky novému návrhu směrnice dosaženo, by navíc byly v rozporu 
s dalším základním cílem návrhu, tedy s ochranou veřejného zdraví.

Nakonec je třeba poznamenat, že Evropská unie se v minulosti pokoušela ustanovit 
harmonizované předpisy v oblasti označování výrobků, zatímco vzhled výrobku a vnějšího 
obalu byl vždy upravován na úrovni vnitrostátních parlamentů. Novým návrhem směrnice se 
na sebe Evropská unie snaží poprvé vzít téměř výhradní kontrolu nad vzhledem, tvarem a 
vnější úpravou výrobku a krabičky, aniž by existovaly mimo jiné platné vědecké důkazy na 
podporu účinnosti těchto opatření ze zdravotního hlediska.

Nakonec je vhodné uvést, že je třeba věnovat velkou pozornost široce inzerovanému uvádění 
elektronických cigaret na trh, neboť tyto cigarety, jak je zdůrazněno v nedávném stanovisku 
laboratoře Istituto superiore di sanità, vzbuzují obavy o veřejné zdraví z toho důvodu, že by 
mohly představovat riziko, že spotřebitelé začnou kouřit konvenční cigarety na bázi tabáku a 
že posílí závislost na nikotinu. Toto riziko je značné především u mládeže, neboť mladí 
zákazníci si mohou snadno opatřit tyto výrobky na internetu.

STANOVISKO 10. STÁLÉHO VÝBORU

(PRŮMYSL, OBCHOD, CESTOVNÍ RUCH)

(Zpravodaj: CURSI)

16. ledna 2013

Výbor

přezkoumal akt COM(2012)0788 final a na základě své vlastní pravomoci se vyjadřuje kladně 
s následujícími připomínkami:

vyzýváme věcně příslušný výbor, aby v souvislosti s návrhem směrnice pozorně posoudil 
plné respektování zásady subsidiarity;

upozorňujeme, že ta opatření v návrhu směrnice, která stanoví standardizaci tabákových 
výrobků, poškozují ochranné známky, a vzhledem k tomu, že znemožňují vysledovatelnost 
výrobku, mohly by bránit účinnému boji proti takovým jevům, jako je pašování a padělání.
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STANOVISKO 14. STÁLÉHO VÝBORU

(POLITIKY EVROPSKÉ UNIE)

(Zpravodaj: BOLDI)

30. ledna 2013

Výbor

přezkoumal akt COM(2012)0788 final a je toho názoru, že jeho cílem je:

revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES o sbližování právních a správních 
předpisů členských států, týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových 
výrobků. Tuto revizi předpokládá samotná směrnice (článek 11) a přála si ji Rada (doporučení 
ze dne 30. listopadu 2009) i Evropský parlament (usnesení ze dne 15. září 2011 a ze dne 
24. října 2007);

přizpůsobení směrnice samotné vývoji trhu (nástupu takových produktů, jako jsou 
elektronické cigarety), mezinárodnímu vývoji (na základě přijetí Rámcové úmluvy Světové 
zdravotnické organizace o kontrole tabáku v květnu 2003, jejímiž stranami jsou i Evropská 
unie a její členské státy) a vědeckému vývoji;

přihlédl:

k rozsudku Soudního dvora ze dne 10. prosince 2002 ve věci C-491/01, jímž byla potvrzena 
platnost právního základu směrnice 2001/37/ES, pokud jde o zásadu subsidiarity a 
proporcionality;

k přijetí Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku v květnu 2003;

přihlédl rovněž k výsledkům veřejné konzultace vedené Evropskou komisí ve dnech 24. září 
až 17. prosince 2010 a k výsledkům průzkumu Eurobarometru z května 2012;

plně souhlasí s cílem, jímž je:

- odrazovat mladé lidi od toho, aby začínali kouřit; 

- zařídit, aby se případná konzumace opírala o dostatečně informovaná rozhodnutí;

nakonec sdílí předpoklad, že „v případě tabákových výrobků se nejedná o běžné zboží a 
vzhledem k obzvláště škodlivým účinkům tabáku by měla být dána ochraně zdraví v této 
souvislosti vysoká důležitost, zejména s cílem omezit rozšíření kouření mezi mladými 
lidmi“ (7. bod odůvodnění),

pokud jde o pravomoc, a se zvláštním odkazem na systém pravomocí přenesených na 
Evropskou unii (článek 22), zformuloval připomínky, které poukazují na rozpor se smyslem 
protokolu (č. 2) SFEU o používání zásad subsidiarity a proporcionality.
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Článek 22 návrhu směrnice se zabývá přenesenými pravomocemi týkajícími se podstatných 
prvků aktu, které nejsou předmětem institutu přenesení pravomoci výslovně stanoveného 
v článku 290. Je to případ přenesených pravomocí v čl. 3 odst. 2 a 3, čl. 6 odst. 3 a 9 a čl. 18 
odst. 2 a 5. V prvních dvou případech může výkon přenesení pravomoci způsobit, že některé 
výrobky nebude možné v Evropské unii prodávat, ve třetím případě může změnit jejich 
kvalifikaci pro účely právních předpisů, které se použijí při uvádění na trh. Ve všech 
případech by došlo ke změně samotného rozsahu působnosti směrnice a souvisejících výrobků.

Připomínáme, že článek 114 byl správně uveden jako právní základ předmětného aktu. Pouze 
a výhradně v rámci pravomoci Unie se nabízí možnost, aby evropský tvůrce právních 
předpisů svěřil Komisi přijímání některých nelegislativních aktů s obecnou působností 
v případech a způsoby stanovenými v článku 290 SFEU (který výslovně stanoví, že 
„podstatné prvky dané oblasti jsou vyhrazeny legislativním aktům, a nesmějí tedy být 
předmětem přenesení pravomoci“).

Přenesení pravomocí na výše uvedené podstatné prvky představuje v rámci pravomoci Unie 
podle článku 114 přílišné a neodůvodněné svěření pravomoci Komisi, které by mohlo:

- způsobit přílišný federální nepoměr, pokud jde o samostatnost členských států při 
tvorbě právních předpisů, a poškodit jejich pravomoci ve smyslu čl. 5 odst. 3 Smlouvy o 
Evropské unii;

- poškodit výsady vnitrostátních parlamentů, neboť by je mohlo na dobu neurčitou 
zbavit možnosti vyjadřovat se k dodržování zásad subsidiarity a proporcionality ve všech 
aktech přijatých při výkonu přenesené pravomoci.

Jinými slovy, má-li Unie pravomoc tvořit právní předpisy v oblasti tabáku a souvisejících 
výrobků, je autonomní zásah Komise, který nesplňuje kritéria nezbytnosti a přidané hodnoty, 
neodůvodněný a poškozuje pravomoci členských států. Další legislativní zásahy do oblastí 
podle čl. 3 odst. 2 a 3, čl. 6 odst. 3 a 9 a čl. 18 odst. 2 a 5 mohou provést spolutvůrci právních 
předpisů.

Pokud jde ještě o systém přenesených pravomocí, vyjadřujeme velké výhrady k jejich trvání 
na dobu neurčitou a k možnosti, aby Evropská komise sama zrušila některé výjimky za blíže 
neurčených a obecných okolností („dojde-li podle zprávy Komise k podstatné změně 
okolností“). To je případ čl. 6 odst. 10, čl. 10 odst. 5 a čl. 13 odst. 4.

Pokud jde konečně o obsah aktu, vyzýváme k pečlivému posouzení možnosti využít 
potenciálu:

- tzv. výrobků „se sníženým rizikem“ nebo „nových kategorií výrobků“ (články 17–19);

- zachování balení s nižším obsahem cigaret nebo cigaret s menším průměrem na trhu.

Případné používání těchto výrobků může být užitečné pro politiku postupného odrazování od 
kouření nebo pro skončení s kouřením. Jinými slovy, omezení nabídky tabákových výrobků 
pro veřejnost nebo přizpůsobení této nabídky standardizovaným podmínkám neznamená samo 
o sobě snížení sklonů ke kouření. Mohlo by naopak vyvolat zvýšené pašování a zároveň by 
mohlo způsobit potíže těm kuřákům, kteří podnikli motivační kroky k odvykání kouření. 


