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SDĚLENÍ ČLENŮM

(24/2013)

Věc: Odůvodněné stanovisko řeckého parlamentu týkající se 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 řeckého parlamentu týkající se 
výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Zvláštní stálý výbor pro evropské záležitosti, stálý výbor pro sociální záležitosti, stálý výbor pro výrobu 
a obchod řeckého parlamentu

zasedaly dne 20. února 2013 za předsednictví Ioannise Tragakise, zástupce předsedy, 

přezkoumaly 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 (COM (2012)788),

aby přezkoumaly:

– znění návrhu směrnice,

– připomínky ministerstva zdravotnictví a ministerstva pro zemědělský rozvoj a potraviny,

– ústní prohlášení ministra zdravotnictví Andrease Lykourentzose,

– ústní prohlášení generální tajemnice pro veřejné zdraví Christiny Papnikolaouové,

– ústní prohlášení generálního tajemníka venkovský rozvoj a potraviny Dimitrise Melase.

Členové výše uvedených výborů se dohodli na:

Právní základ

Hlavním cílem návrhu směrnice, která mění směrnici 2001/37/ES je zlepšit fungování 

vnitřního trhu, a to zejména,

a) aktualizovat již harmonizované oblasti,

b) zabývat se opatřeními souvisejícími s výrobky, na něž se ještě stávající směrnice 

o tabákových výrobcích nevztahuje,

c) zajistit, aby se zabránilo obcházení ustanovení směrnice tím, že na trh budou uváděny

výrobky, jež nejsou v souladu se směrnicí o tabákových výrobcích.
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Jako právní základ je proto vhodné vybrat článek 114 SFEU. Vzhledem k tomu, že ochrana 
zdraví je uváděna pouze v souvislosti s čl. 114 odst. 3 a nikoli jako hlavní cíl, Komise musí ve 
svých návrzích v souladu s čl. 114 odst. 1 usilovat o zajištění vysoké míry ochrany zdraví.  

Názory – připomínky

Pokud jde o obsah návrhu směrnice

 Zakázané výrobky (článek 12)

Záměrem návrhu směrnice je zákaz určitých tabákových výrobků považovaných za 

zavádějící, jako jsou např. cigarety s průměrem menším než 7,5 mm nebo cigarety 

obsahující mentol. Příslušné studie však neobsahují žádné důkazy o tom, že taková 

ustanovení budou úspěšně sloužit cílům této směrnice. Naopak povedou k zasahování do 

vnitřního trhu a narušování hospodářské soutěže v odvětví tabáku, protože kuřáci zvolí 

pro svou spotřebu buď cigarety s průměrem, který je běžně k dispozici, což znamená ty, 

které jsou vyráběny velkými výrobci tabákových výrobků, nebo si koupí nezákonné 

výrobky, které nesplňují normy kontroly kvality v evropském odvětví tabáku a proto jsou 

s největší pravděpodobností škodlivější pro zdraví spotřebitelů, spolu s dalším vedlejším 

účinkem – poškozování příjmů státu v důsledku zvýšené míry nezákonného obchodování.

Během veřejných konzultací o návrzích obsažených v přezkoumávané směrnici není 

tomuto ustanovení věnována dostatečná pozornost, čímž je oslabena iniciativa Komise 

týkající se inteligentní regulace a v praxi byly zainteresované strany připraveny 

o příležitost předložit v této věci své argumenty.

 varovné zprávy na balení – kombinované varování – minimální rozměry – používání 

fotografií (články 8 a 9)

Ustanovení návrhu směrnici týkající se procentuálního podílu plochy, kterou mohou 

pokrývat zdravotní varování  a jejich minimální rozměry budou mít pravděpodobně za 

následek jednotné balení a proto vymizení určitých druhů balení, které v žádném případě 

nepřispívají k dosažení cílů návrhu směrnice. Naopak existence standardizované velikosti 

balení s fotografiemi na 75 % jejich povrchu povede k dalšímu narušení hospodářské 

soutěže a k upřednostnění nadnárodních značek. Vymizení rozdílných formátů balení ve 

spojitosti s nemožností propagace registrovaných značek, povede k omezení hospodářské 
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soutěže co se týče stanovování cen a ke snižování kvality výrobku na úkor lidského zdraví. 

(Podle Eurobarometru mezi faktory ovlivňujícími výběr spotřebitelů patří a) chuť, b) 

značka, c) cena, d) nikotin, obsah dehtu a oxidu uhelnatého a e) balení.)

V souvislosti s ustanovením týkajícím se minimálních rozměrů zdravotních varování

nebyly provedeny žádné veřejné konzultace.

 ustanovení týkající se sledovatelnosti a bezpečnostních prvků

Ustanovení článku 14 návrhu směrnice zacházejí ještě dále než odpovídající ustanovení 

protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, které v listopadu 

2012 vypracovala Světová zdravotnická organizace a EU přitom sehrávala rozhodující 

úlohu.

 oznamování nových kategorií tabákových výrobků (článek 17)

Zatímco návrh směrnice povoluje za určitých podmínek zavedení nových kategorií 

tabákových produktů, zakazuje jakékoli označení, i kdyby bylo odůvodněné, o tom, že 

tyto výrobky jsou méně škodlivé pro zdraví spotřebitelů, čímž oslabuje druhotný cíl 

návrhu, jímž je zajištění vysoké míry ochrany zdraví, a odrazuje od inovačních postupů, 

které mohou vést ke vzniku produktů, jež budou méně zdraví škodlivé.

Zásada proporcionality 

Objevily se pochybnosti o tom, zda byla dodržena zásada proporcionality a do jaké míry by se 

stejných výsledků nedalo dosáhnout prostřednictvím méně přísných opatření. Například 

v ustanovení, jež zakazuje cigarety obsahující mentol nebo cigarety s průměrem menším než 

7,5 mm, není vůbec zohledněna možnost zmírnění obav týkajících se zavádějících výrobků 

prostřednictvím označení na obalu, které odpovídá zdravotnímu varování. 

 Zásada subsidiarity 

Pokud jde o zásadu subsidiarity bylo by užitečnější přezkoumat a) do jaké míry existují 

podstatné rozdíly, které je třeba harmonizovat, mezi politikami 27 členských států EU 

v souvislosti s tabákovými výrobky, a b) zda opatření, které zavádí pozměněný návrh, 
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skutečně slouží svému záměru, to znamená efektivnějšímu fungování vnitřního trhu.

Ani vysvětlující prohlášení návrhu směrnice ani zpráva o hodnocení dopadu neobsahují 

informaci, která by naznačovala, že rozdíly mezi vnitrostátními politikami jsou natolik 

podstatné, že by mohly vzbuzovat oprávněné obavy týkající se fungování vnitřního trhu či 

opodstatnit zásahy zákonodárců Unie. To by se mohlo stát v případě, pokud by byly určité 

tabákové výrobky zakázány v některých státech a v jiných nikoli nebo pokud se balení 

tabákových výrobků výrazně liší mezi jednotlivými státy, že by mohlo být opodstatněně 

považováno za porušování fungování vnitřního trhu. Toto však nevyplývá z vysvětlujícího 

prohlášení, ani ze zprávy Komise o hodnocení dopadu. 

Ve vysvětlujícím prohlášení se uvádí, že kampaně vyzývající k mobilizaci občanů mají 

rozhodující vliv na kvantitativní údaje veřejných konzultací, kdy se většina respondentů 

vyjádřila v neprospěch připravovaných změn směrnice o tabákových výrobcích. Toto se 

výrazně liší od výsledků průzkumu Eurobarometru zveřejněného v květnu 2012, který uvádí, 

že občané EU vyjádřili ve velké míře podporu opatření na kontrolu tabákových výrobků. 

Podle stejného průzkumu se 65 % evropských občanů domnívá, že varování na balení cigaret 

neovlivňuje postoj spotřebitelů ke kouření, přičemž 70 % respondentů si nemyslelo, že by tato 

varování odrazovala mladé lidi od kouření. Z toho vyplývá, že se veřejnost domnívá, že je 

nezbytné přijmout opatření pro boj proti kouření, ale opatření navrhovaná Komisí 

v pozměněném návrhu neplní své cíle s ohledem na vysokou míru ochrany zdraví. 

Avšak s ohledem na hlavní cíl, jímž je účinnější fungování vnitřního trhu, mnohá ustanovení, 

jak ukazuje výše uvedená analýza, nejenže nevytváří stejné podmínky pro hospodářskou 

soutěž, nýbrž naopak hospodářskou soutěž a vnitřní trh narušují.   

Dále v rámci čl. 24 odst. 2 mohou vnitrostátní zákonodárci schválit ukládání přísnějších 

ustanovení než jsou ty, které jsou navrhovány ve směrnici, což je jednoznačně v rozporu se 

základním cílem, jímž je harmonizace vnitrostátních politik. 

Návrh obsahuje vysoký počet (16) aktů v přenesené pravomoci, které přijímá Komise, 

přičemž některé z nich se týkají obsahu legislativního návrhu, např. harmonizace 

maximálního obsahu nikotinu, dehtu a oxidu uhelnatého. Takováto neomezená 
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„volná“ rozhodování týkající se podstatných právních ustanovení je v rozporu s článkem 290 

SFEU.

Jak se tedy zdá, návrh směrnice ve svém stávajícím znění není v souladu se zásadou 

subsidiarity, protože ve vysvětlujícím prohlášení nebo ve zprávě o hodnocení dopadu se 

nenachází žádná informace, která by naznačovala, že zamýšlených cílů lze dosáhnout účinněji 

na úrovni EU. 


