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Výbor pre právne veci

19.2.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM
(21/2013)

Vec: Odôvodnené stanovisko Talianskeho senátu 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 Talianskeho senátu k uvedenému návrhu.
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(Spravodajcovia: BASSOLI a D'AMBROSIO LETTIERI)

prijaté na popoludňajšom zasadnutí 30. 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 (COM(2012)0788 final)

podľa článku 144 ods. 1 a 6 nariadenia

oznámené predsedníctvu 6. februára 2013
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Výbor,

preskúmal akt Únie (COM(2012)0788 final) – 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;

uznal, že hlavným cieľom návrhu je potreba aktualizovať a doplniť smernicu 2001/37/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 5. júna 2001 o tabakových výrobkoch vzhľadom na najnovší 
vedecký a medzinárodný vývoj a vývoj na trhu;

pripomenul, že Taliansko bolo vždy jednou z krajín, ktoré najviac dbajú na kontrolu tabaku a 
ochranu nefajčiarov, a to prostredníctvom rozsiahleho legislatívneho rámca, počínajúc 
zákonom č. 584 z 11. novembra 1975 o zákaze fajčenia v určitých priestoroch a vo verejnej 
doprave až po nedávne ustanovenia zavedené článkom 7 nariadenia s mocou zákona č. 158 
z 13. septembra 2012, ktorý bol zmenený a doplnený zákonom č. 189 z 8. novembra 2012, 
ktoré ustanovili zákaz predaja cigariet osobám mladším ako 18 rokov a zvýšili tak minimálnu 
vekovú hranicu 16 rokov stanovenú v článku 25 konsolidovaného zákona o ochrane a podpore 
materstva a detstva v súlade s kráľovským dekrétom č. 2316 z 24. decembra 1934;

zobral na vedomie, že Výbor pre hygienu a zdravie Senátu vymedzil v rámci svojich 
prioritných legislatívnych činností osobitný priestor skúmaniu príslušného návrhu zákona (akt 
Senátu č. 8) týkajúceho sa ustanovení na ochranu zdravia a prevenciu škôd spôsobených 
konzumáciou tabakových výrobkov, ktorý – hoci ešte neprešiel celým parlamentným 
postupom – , našiel širokú podporu rôznych politických strán vzhľadom na potrebu odrádzať 
od konzumácie tabakových výrobkov a predchádzať škodám spôsobeným fajčením;

uviedol, že medzi kľúčové body uvedenej legislatívnej iniciatívy – okrem zvýšenia 
minimálnej vekovej hranice zo 16 na 18 rokov pre nákup a konzumáciu tabakových výrobkov 
(v súčasnosti v platnosti na základe uvedeného článku 7 nariadenia s mocou zákona č. 158 
2012) – patrí: zákaz fajčenia v školách (článok 5), zriadenie fondu na prevenciu a znižovanie 
škôd spôsobených fajčením na účely vykonávania informačných kampaní a kampaní v oblasti 
prevencie (článok 6), kontrola vlastností, množstva a kvality výrobkov uvádzaných na trh a 
konzumovaných verejnosťou – pretože meranie a overovanie obsahu produktov získaných 
spracovaním tabaku, ako sú decht, nikotín a oxid uhoľnatý, sú absolútnym predpokladom 
ochrany zdravia spotrebiteľa – a povinnosť výrobcov tabakových výrobkov uvádzať obsah 
látok obsiahnutých v týchto prípravkoch na letáku vo vnútri balíčkov cigariet a krabičiek 
iných tabakových výrobkov (článok 7);

priaznivo vyhodnotil ciele návrhu danej smernice, ktorého cieľom je prostredníctvom revízie 
smernice 2001/37/ES a za účelom zabezpečenia čo najvyššej úrovne ochrany zdravia 
aktualizovať už harmonizované oblasti s cieľom prekonať prekážky, s ktorými sa členské 
štáty stretávajú pri prispôsobovaní svojich vnútroštátnych predpisov novému 
medzinárodnému a vedeckému vývoju a vývoju na trhu; prijať opatrenia v súvislosti s 
výrobkami, ktoré zatiaľ nie sú zahrnuté v smernici o tabakových výrobkoch, pretože 
rôznorodý vývoj v členských štátoch viedol alebo pravdepodobne povedie k fragmentácii 
vnútorného trhu. zabezpečiť, aby sa zabránilo obchádzaniu ustanovení smernice tým, že sa na 
trh budú uvádzať výrobky, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami smernice o tabakových 
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výrobkoch;

poznamenal, že Komisia prijala návrh smernice na základe článku 114 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) s cieľom zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a vysokú úroveň 
ochrany zdravia občanov a zároveň obmedziť sklony k fajčeniu, najmä u detí. Európska 
komisia v tejto súvislosti výslovne odkazuje na Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO) o kontrole tabaku ako na základ svojej legislatívnej činnosti, pričom 
zavedenie navrhovaných opatrení zdôvodňuje zárukou, že medzinárodné predpisy a dohody 
sa budú lepšie vykonávať na úrovni EÚ;

Výbor pripomenul, že v tomto ohľade môže byť naša krajina oprávnene považovaná za jednu 
z najlepšie si počínajúcich krajín v Európskej únii, pretože prostredníctvom v zásade 
vyvážených právnych predpisov a prísne kontrolovaného systému predaja tabakových 
výrobkov na základe licencií umožnila plne dosiahnuť ciele v oblasti verejného zdravia a 
zároveň zaručuje významné daňové príjmy.

Je potrebné zdôrazniť, že Taliansko okamžite prijalo opatrenia v nadväznosti na ustanovenia 
dohovoru WHO zavedením tzv. zákona Sirchia (zákon č. 3 zo 16. januára 2003), a to 
reguláciu predaja tabakových výrobkov cez automaty a nedávno aj zvýšenie vekovej hranice 
zákazu predaja maloletým osobám na 18 rokov, a to bez ohľadu na legislatívne alebo 
regulačná zásahy zamerané na harmonizáciu vnútroštátnych právnych predpisov. Ďalším z 
aspektov, ktorý si zaslúži osobitnú pozornosť, je, že naša krajina prijala politiku zdaňovania 
tabakových výrobkov, ktorá priniesla vynikajúce výsledky, pokiaľ ide odrádzanie ľudí od 
fajčenia. Z oficiálnych štatistík vyplýva, že od roku 2003 do roku 2012 sa počet fajčiarov v 
Taliansku znížil z 27,6 percenta na 20,8 percenta, pričom takýto významný úspech 
nezaznamenalo mnoho ďalších krajín EÚ, ktoré majú aj naďalej vyšší počet fajčiarov 
i napriek tomu, že niekedy majú prísnejšie predpisy;

vzal na vedomie kladné vyjadrenie 10. Výboru zo 16. januára 2013 s týmito pripomienkami: 
„vyzývame vecne príslušný výbor, aby v súvislosti s návrhom smernice pozorne preskúmal 
plné rešpektovanie zásady subsidiarity; upozorňujeme, že opatrenia v návrhu smernice, 
ktorými sa ustanovuje štandardizácia tabakových výrobkov, poškodzujú ochranné známky 
a vzhľadom na slabšiu vysledovateľnosť výrobkov hrozí, že zamedzia účinnému boju proti 
pašovaniu a falšovaniu“;

domnieva sa však, že návrh smernice obsahuje podložené kritické prvky, ktoré naznačujú, že 
zásady subsidiarity a proporcionality neboli plne rešpektované, ako je ustanovené v Zmluve o 
Európskej únii a jej vykonávacom protokole.

V zmysle protokolu 2 k ZFEÚ o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality je návrh v 
rozpore so zásadami subsidiarity a proporcionality, a to z týchto dôvodov:

1) V prvom rade je tu problém súvisiaci s hodnotením rešpektovania zásady subsidiarity 
v návrhu revízie danej smernice. Táto zásada sa uplatní, pretože Európska komisia stanovila 
ako právny základ návrhu smernice článok 114 ZFEÚ o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov s cieľom zaistiť fungovanie vnútorného trhu na základe vysokej úrovne 
ochrany zdravia (spoločná právomoc členských štátov a Európskej únie).

Návrh smernice sa však nezdá byť zameraný na harmonizáciu/aproximáciu právnych 
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predpisov členských štátov o tabakových výrobkoch. V článku 24 návrhu sa uvádza, že 
členské štáty môžu v tejto oblasti prijať odlišné, prísnejšie právne predpisy. Návrh smernice 
vyzýva členské štáty, aby konali samostatne v rôznych oblastiach, ako sú: meranie emisií 
iných ako nikotínu, dechtu a oxidu uhoľnatého; ďalšie testy na meranie zložiek; požiadavky 
na zákaz výrobkov obsahujúcich konkrétne prídavné látky; zavedenie systému schvaľovania 
nových výrobkov; zavedenie prísnejších noriem, pokiaľ ide o balenie (napr. generické 
balenie). Takéto návrhy vytvárajú základ pre významné rozdiely medzi členskými štátmi a 
následné obmedzenie voľného pohybu tovaru. Odkaz na článok 114 ZFEÚ ako právny základ 
tohto návrhu preto nie je opodstatnený.

2) Pokiaľ ide o vykonávanie navrhovanej smernice, bolo zistených niekoľko 
nezrovnalostí v súvislosti s možnosťou členských štátov konať podľa vlastného uváženia. 
Existuje riziko, že právomoc prijímať delegované akty, ktorá bola Komisii udelená podľa 
článku 22, bude príliš rozsiahla ako z hľadiska obsahu – keďže zahŕňa minimálne 16 oblastí 
výroby, balenia a predaja tabakových výrobkov – , tak aj trvania, čím sa výrazne obmedzia 
legislatívne právomoci národných parlamentov.

Na základe článku 290 ZFEÚ zákonodarca „[...] môže na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité 
nepodstatné prvky legislatívneho aktu.“.

Napríklad článkom 3 ods. 2 sa Komisii udeľuje právomoc prijímať delegované akty s cieľom 
upraviť maximálne obsahy uvedené v odseku 1, čiže obsah dechtu, nikotínu a oxidu 
uhoľnatého v cigaretách uvedených na trh alebo vyrobených v členských štátoch. Zdá sa však, 
že tieto aspekty sú podstatnými prvkami legislatívneho aktu, pretože sa vzťahujú na zloženie 
výrobkov, ktoré sú predmetom navrhovanej smernice.

3) Porušenie zásady subsidiarity bolo zistené predovšetkým v týchto oblastiach:

a) nové kategórie tabakových výrobkov: Európska komisia prísne obmedzuje uvádzanie 
výrobkov so zníženým rizikom na trh, čím vlastne odrádza od investícií do výskumu, inovácií 
a vývoja, pretože nielen, že neustanovuje vytvorenie regulačného rámca ad hoc pre nové 
kategórie tabakových výrobkov, ale právne prostredie robí ešte odrádzajúcejšie (napr. bráni 
spotrebiteľom v tom, aby boli informovaní o znížených rizikách spojených s konzumáciou 
týchto výrobkov, a to aj prostredníctvom vyhlásení opierajúcich sa o vedecké dôkazy). Je 
tomu tak aj napriek tomu, že v odôvodnení 8 smernice o tabakových výrobkoch, ktorá je v 
súčasnosti účinná, bol vyjadrená potreba takejto regulácie: „Je potrebná revízia regulačného 
rámca, ktorá vyhodnotí dôkazmi podložené tvrdenia o tabakových výrobkoch, ktoré sú 
navrhnuté a/alebo predávané s cieľom „znižovať riziko“, alebo v prípade ktorých ich 
výrobcovia tvrdia, že majú znížené škodlivé účinky.“

Faktickým zákazom tzv. výrobkov so zníženým rizikom alebo nových kategórií výrobkov 
Európska únia bráni členským štátom v zavedení politiky v oblasti zdravia zameranej na 
zmiernenie rizík súvisiacim s fajčením:

b) komoditizácia a zákaz celých kategórií výrobkov: Opatrenia týkajúce sa normalizácie 
balíčka a zákaz predaja celých kategórií výrobkov, ktoré sú v súčasnosti legálne, ako sú tenké 
cigarety, cigarety s príchuťou mentolu a balíčky obsahujúce 10 cigariet, ktoré by viedli 
k štandardizácii výrobku, Európska komisia zdôvodňuje snahou znížiť príťažlivosť 
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tabakových výrobkov a obavami, že určitý typ výrobku či balenia môže viesť spotrebiteľov k 
domnienke, že sú menej škodlivé.

Bezdôvodný zákaz týchto legálnych výrobkov sa nezdá byť len v rozpore s prvým uvedeným 
cieľom návrhu, ktorým je podpora vnútorného trhu, ale viedol by aj ku komoditizácii 
a následnému zníženiu jeho hodnoty, pričom by podnecoval a) spotrebiteľov k tomu, aby sa 
rozhodli pre lacnejšie výrobky, b) hospodársku súťaž, aby sa zakladala iba na cene, čo by 
viedlo k zníženiu priemernej ceny tabakových výrobkov, a c) k prudkému rozšíreniu 
nezákonného trhu (pašovanie/falšovanie), pretože štandardné balenie by sa dalo ľahšie 
napodobniť. Negatívny dosah týchto dôsledkov na ďalší zákonný predaj, daňové príjmy štátu 
a priemysel by bol značný. Okrem toho by výsledky, ktoré by sa dosiahli na základe nového 
návrhu smernice, by boli navyše v rozpore s ďalším hlavným cieľom návrhu, ktorým je 
ochrana verejného zdravia.

Napokon treba poznamenať, že Európska únia sa už v minulosti snažila ustanoviť 
harmonizované predpisy v oblasti označovania výrobkov, zatiaľ čo vzhľad výrobku a 
vonkajší obal sa vždy upravoval na úrovni národných parlamentov. Novým návrhom 
smernice sa Európska únia usiluje po prvýkrát prevziať takmer výlučnú kontrolu nad 
vzhľadom, tvarom a vonkajšou úpravou výrobku a obalu, a to bez toho, aby disponovala 
okrem iného platnými vedeckými dôkazmi na podporu účinnosti týchto opatrení zo 
zdravotného hľadiska.

Na záver konštatujeme, že treba venovať väčšiu pozornosť uvádzaniu značne propagovaných 
elektronických cigariet na trh, pretože – ako bolo uvedené v nedávnom stanovisku Istituto 
Superiore di Sanità – vzbudzujú obavy z hľadiska verejného zdravia, pretože môžu 
predstavovať riziko začatia fajčenia tradičných cigariet na báze tabaku a viesť k možnej 
závislosti na nikotíne. Toto riziko je zvlášť veľké u mladých ľudí vzhľadom na to, že tieto 
výrobky sa dajú ľahko získať na internete.

STANOVISKO 10. STÁLEHO VÝBORU

(PRIEMYSEL, OBCHOD A CESTOVNÝ RUCH)

(Spravodajca: CURSI)

16. januára 2013

Výbor,

preskúmal akt COM(2012)0788 final a s ohľadom na časti, ktoré spadajú do rozsahu jeho 
pôsobnosti, priaznivo hodnotí tento akt s týmito pripomienkami:

vyzývame vecne príslušný výbor, aby v súvislosti s návrhom smernice pozorne preskúmal 
plné rešpektovanie zásady subsidiarity;
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upozorňujeme, že opatrenia v návrhu smernice, ktorými sa ustanovuje štandardizácia 
tabakových výrobkov, poškodzujú ochranné známky a vzhľadom na slabšiu vysledovateľnosť 
výrobkov hrozí, že zamedzia účinnému boju proti pašovaniu a falšovaniu.
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STANOVISKO 14. STÁLEHO VÝBORU

(POLITIKY EURÓPSKEJ ÚNIE)

(Spravodajca: BOLDI)

30. januára 2013

Výbor,

preskúmal akt COM(2012)0788 final, ktorého cieľom je

revízia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a 
predaja tabakových výrobkov. Táto revízia je nielen ustanovená v samotnej smernici (článok 
11), ale žiadali ju aj Rada (odporúčanie z 30. novembra 2009) a Európsky parlament 
(uznesenia z 15. septembra 2011 a 24. októbra 2007);

prispôsobenie smernice vývoju trhu (po tom, ako sa objavili výrobky, ako sú elektronické 
cigarety), vývoju na medzinárodnej scéne (vzhľadom na prijatie – v máji 2003 – Rámcového 
dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole tabaku, ktorého stranami sú 
EÚ a všetky členské štáty) a vedeckému vývoju;

prihliadol na

rozsudok Súdneho dvora z 10. decembra 2002 týkajúci sa konania vo veci C-491/01, ktorý 
potvrdil platnosť smernice 2001/37/ES, pokiaľ ide o právny základ a rešpektovanie zásad 
subsidiarity a proporcionality;

prijatie Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole tabaku v 
máji 2003;

výsledky verejnej konzultácie, ktoré iniciovala Európska komisia v období od 24. septembra 
do 17. decembra 2010, ako aj výsledky prieskumu Eurobarometra z mája 2012;

plne schvaľuje ciele, ktorými sú:

- odrádzať mládež od fajčenia;

- zabezpečiť, aby akákoľvek konzumácia týchto výrobkov bola založená na plne 
informovaných rozhodnutiach;

súhlasí s tým, že „tabakové výrobky nie sú bežné komodity a vzhľadom na škodlivé účinky 
tabaku by sa mal veľký význam pripísať ochrane zdravia, najmä zníženiu prevalencie fajčenia 
u mladých ľudí“ (odôvodnenie 7),

v súvislosti s bodmi, ktoré spadajú do rozsahu jeho pôsobnosti, a s osobitným odkazom na 
právomoc prijímať delegované akty udelenú Komisii (článok 22) poukazuje na rozpor so 
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zmyslom protokolu 2 k ZFEÚ o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

Článok 22 navrhovanej smernice obsahuje delegovanie právomoci týkajúce sa podstatných 
prvkov aktu, v prípade ktorých delegovanie právomoci nie je podľa výslovného ustanovenia 
článku 290 povolené. To je prípad delegovaných právomocí obsiahnutých v článku 3 ods. 2 a 
3; v článku 6 ods. 3 a ods. 9 a v článku 18 ods. 2 a 5. V prvých dvoch prípadoch môže 
právomoc prijímať delegované akty brániť uvedeniu niektorých výrobkov na trh v rámci 
Európskej únie, zatiaľ čo v treťom môže zmeniť opis týchto výrobkov na účely právnych 
predpisov uplatniteľných na ich uvádzanie na trh. Vo všetkých prípadoch by sa zmenil 
samotný rozsah pôsobnosti smernice a výrobkov, ktoré jej podliehajú.

Je potrebné poznamenať, že článok 114 ZFEÚ bol správne zvolený za právny základ daného 
aktu. Výhradne v rámci právomoci Únie má európsky zákonodarný orgán možnosť delegovať 
na Komisiu právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty v prípadoch a 
spôsobom ustanoveným v článku 290 ZFEÚ (ktorý výslovne stanovuje: „Základné otázky 
určitej oblasti sú vyhradené legislatívnemu aktu, a preto nemôžu byť predmetom delegovania 
právomoci.“).

Delegovanie právomocí, pokiaľ ide o uvedené podstatné prvky, predstavuje v rámci 
právomocí Únie podľa článku 114 neprimeraný a neodôvodnený prenos právomocí na 
Komisiu, ktorý by mohol:

- spôsobiť prílišný nepomer na federálnej úrovni vo vzťahu k autonómii členských 
štátov pri tvorbe právnych predpisov a mohol by negatívne ovplyvniť ich právomoci podľa 
článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii;

- zasahovať do právomocí národných parlamentov a pripraviť ich na neurčito o 
možnosť vyjadrovať sa k zásadám subsidiarity a proporcionality vo všetkých právnych aktoch 
prijatých v rámci vykonávania delegovania právomoci.

Inými slovami, ak má Únia právomoc prijímať právne predpisy týkajúce sa tabaku a 
súvisiacich výrobkov, autonómny zásah Komisie, ktorý nespĺňa kritériá nevyhnutnosti a 
pridanej hodnoty, sa zdá neopodstatnený a poškodzuje právomocí členských štátov. Ďalšie 
legislatívne zásahy do oblastí podľa článku 3 ods. 2 a 3, článku 6 ods. 3 a 9 a článku 18 ods. 2 
a 5 môžu vykonať spolutvorcovia právnych predpisov.

Pokiaľ ide ešte o systém prenesených právomocí, vyjadrujeme veľké výhrady k ich trvaniu na 
dobu neurčitú a k možnosti, aby Európska komisia sama zrušila niektoré výnimky za bližšie 
neurčených a všeobecných okolností („[...] ak dôjde podľa správy Komisie k podstatnej 
zmene okolností.“). To je prípad článku 6 ods. 10, článku 10 ods. 5 a článku 13 ods. 4.

Pokiaľ ide o obsah aktu, vyzývame na starostlivé posúdenie možnosti využiť potenciál:

- tzv. výrobkov „so zníženým rizikom“ alebo „nových kategórií výrobkov“ (články 17 –
19);

- ponechania balenia s menším počtom cigariet alebo cigariet s menším priemerom na 
trhu.
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Prípadné používanie týchto výrobkov môže byť užitočné pre politiku postupného odrádzania 
od fajčenia alebo pre skoncovanie s fajčením. Inými slovami, obmedzenia ponuky tabakových 
výrobkov pre verejnosť alebo prispôsobenie tejto ponuky štandardizovaným podmienkam 
neznamená samo o sebe zníženie sklonov k fajčeniu. Mohlo by naopak viesť k nárastu 
pašovania a zároveň by mohlo spôsobiť ťažkosti tým fajčiarom, ktorí podnikli motivačné 
opatrenia na odvykanie od fajčenia. 


