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OZNÁMENIE POSLANCOM

(24/2013)

Vec: Odôvodnené stanovisko gréckeho parlamentu 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.
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Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady 

subsidiarity v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko gréckeho parlamentu 

k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Osobitný stály výbor pre európske záležitosti, stály výbor pre sociálne 

záležitosti a stály výbor pre výrobu a obchod gréckeho parlamentu

zasadali v stredu 20. februára 2012 za predsedníctva Ioannisa Tragakisa, 

podpredsedu parlamentu, aby preskúmali 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).

 Po tom, ako preskúmali:

— znenie návrhu smernice,

— pripomienky ministerstva zdravotníctva a ministerstva poľnohospodárskeho 

rozvoja a potravín,

— ústne vyhlásenie ministerstva zdravotníctva Andreasa Lykourentzosa,

— ústne vyhlásenie generálnej tajomníčky pre verejné zdravie

 Christiny Papanikolaouovej,

— ústne vyhlásenie generálneho tajomníka pre rozvoj vidieka a potraviny 

Dimitrisa Melasa,

sa členovia vyššie uvedených výborov dohodli na tomto:

Právny základ
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Hlavným zámerom návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

2001/37/ES, je skvalitniť fungovanie vnútorného trhu, a najmä: 

a) aktualizovať už harmonizované oblasti,

b) zaoberať sa opatreniami súvisiacimi s výrobkami, na ktoré sa ešte smernica 

o tabakových výrobkoch nevzťahuje, a

c) zabezpečiť, aby sa zabránilo obchádzaniu ustanovení smernice tým, že sa na 

trh uvádzajú výrobky, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami smernice 

o tabakových výrobkoch.

Preto je vhodné zvoliť za právny základ článok 114 ZFEÚ. Vzhľadom na 

skutočnosť, že ochrana zdravia sa uvádza iba v súvislosti s článkom 114 ods. 3, 

a nie ako hlavný cieľ, Komisia sa musí vo svojich návrhoch predložených 

v súlade s článkom 114 ods. 1 usilovať o zabezpečenie vysokej miery ochrany 

zdravia.  

Názory – pripomienky

Pokiaľ ide o obsah návrhu smernice

 Zakázané výrobky (článok 12)

Zámerom návrhu smernice je zákaz určitých tabakových výrobkov 

považovaných za zavádzajúce, akými sú cigarety s priemerom menším než 

7,5 mm alebo cigarety s mentolovou príchuťou. Avšak príslušné štúdie 

neobsahujú žiadne dôkazy o tom, že tieto ustanovenia budú úspešne slúžiť 

cieľom smernice. Práve naopak, budú viesť k zasahovaniu do vnútorného 

trhu a narúšaniu voľnej hospodárskej súťaže v odvetví tabaku, pretože 
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fajčiari si pre svoju spotrebu zvolia buď cigarety s priemerom, ktorý je bežne 

k dispozícii, to znamená tie, ktoré vyrábajú veľkí výrobcovia tabakových 

výrobkov, alebo si zakúpia nezákonné výrobky nespĺňajúce normy kontroly 

kvality v európskom odvetví tabaku, čiže s najväčšou pravdepodobnosťou 

škodlivejšie pre zdravie spotrebiteľov, spolu s ďalším vedľajším účinkom –

poškodzovanie príjmov štátu v dôsledku zvýšenej miery nezákonného 

obchodovania.

Počas verejných konzultácií o návrhoch obsiahnutých v pripravovanej 

smernici sa tomuto ustanoveniu nevenovala dostatočná pozornosť, čím sa 

oslabila iniciatíva Komisie týkajúca sa inteligentnej regulácie a v praxi boli 

zainteresované strany pripravené o príležitosť predložiť k danej veci svoje 

argumenty.

  výstražné správy na obaloch – kombinované výstrahy – minimálne 

rozmery – používanie fotografií (články 8 a 9)

Ustanovenia návrhu smernice týkajúce sa percentuálneho podielu plochy, 

ktorú môže pokrývať zdravotné výstrahy a ich minimálne rozmery budú mať 

pravdepodobne za následok uniformné balenie, a tým zmiznutie istých 

druhov balení, čo v žiadnom prípade neprispeje k dosiahnutiu cieľov návrhu 

smernice. A naopak, štandardizované rozmery balíčkov cigariet 

s fotografiami na 75 % ich povrchu bude viesť k ďalšiemu narušeniu 

hospodárskej súťaže a k uprednostneniu nadnárodných značiek. Vymiznutie 

rozdielnych formátov balení spolu s nemožnosťou propagácie registrovaných 

značiek povedie k obmedzeniu hospodárskej súťaže z hľadiska stanovovania 

cien a k znižovaniu kvality výrobkov na úkor verejného zdravia. (Podľa 

Eurobaromentra medzi faktory ovplyvňujúce výber spotrebiteľov patrí a) 

chuť, b) značka, c) cena, d) obsah nikotínu, dechtu a oxidu uhoľnatého a e) 

balenie. 
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V súvislosti s ustanovením týkajúcim sa minimálnych rozmerov zdravotných 

výstrah sa nekonali žiadne verejné konzultácie.

 Ustanovenia týkajúce sa sledovateľnosti a bezpečnostných prvkov

Ustanovenia článku 14 návrhu smernice zachádzajú ešte ďalej než príslušné 

ustanovenia Protokolu o odstránení nedovoleného obchodovania s 

tabakovými výrobkami, ktorý v novembri 2012 vypracovala Svetová 

zdravotnícka organizácia a EÚ pri tom zohrávala rozhodujúcu úlohu.

 Oznamovanie nových kategórií tabakových výrobkov (článok 17)

Hoci návrh smernice povoľuje za istých podmienok uvedenie nových 

kategórií tabakových výrobkov, zakazuje akékoľvek označenie, aj keby bolo 

podložené, o tom, že tieto výrobky sú pre zdravie spotrebiteľov menej 

škodlivé, čím oslabuje druhotný cieľ návrhu, a to zabezpečiť vysokú úroveň 

ochrany zdravia, a odrádza od inovatívnych procesov, ktoré môžu viesť k 

vzniku výrobkov, ktoré budú zdravie poškodzovať menej;

Zásada proporcionality

Objavili sa pochybnosti o tom, či bola dodržaná zásada proporcionality a do akej 

miery by sa rovnocenné výsledky nedali dosiahnuť prostredníctvom menej 

prísnych opatrení. Napríklad v ustanovení zakazujúcom cigarety s mentolovou 

príchuťou alebo cigarety s priemerom menej než 7,5 mm sa vôbec nezohľadnila 

možnosť zmierniť obavy týkajúce sa zavádzajúcich výrobkov prostredníctvom 

označenia na obale, ktoré zodpovedá zdravotnej výstrahe. 

 Zásada subsidiarity
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Pokiaľ ide o zásadu subsidiarity, bolo by užitočnejšie preskúmať, a) do akej 

miery existujú podstatné rozdiely medzi politikami 27 členských štátov EÚ 

v súvislosti s tabakovými výrobkami a b) či opatrenia, ktoré zavádza zmenený 

a doplnený návrh, skutočne slúžia svojmu zámeru, to znamená efektívnejšiemu 

fungovaniu vnútorného trhu.

Dôvodová správa návrhu smernice ani správa o hodnotení vplyvu neobsahujú 

nič, čo by naznačovalo, že rozdiely medzi vnútroštátnymi politikami sú natoľko 

podstatné, aby boli dôvodom pre vznik opodstatnených obáv týkajúcich sa 

fungovania vnútorného trhu alebo aby opodstatnili zásah zákonodarcu Únie. To 

by sa mohlo stať v prípade, že by boli napríklad isté tabakové výrobky 

v niektorých krajinách zakázané a v iných nie alebo keby sa balenie tabakových 

výrobkov natoľko výrazne líšilo medzi jednotlivými krajinami, že by sa mohlo 

opodstatnene považovať za poškodzovanie fungovania vnútorného trhu. Toto 

však nevyplýva ani z dôvodovej správy, ani zo správy Komisie o hodnotení 

vplyvu.

V dôvodovej správe sa uvádza, že kampane zamerané na mobilizáciu občanov 

mali rozhodujúci vplyv na kvantitatívne údaje verejných konzultácií, keďže 

respondenti sa vyjadrili v neprospech pripravovaných zmien smernice 

o tabakových výrobkoch. Toto sa výrazne líši od prieskumu Eurobarometra 

uverejneného v máji 2012, v ktorom občania EÚ vo veľkej miere vyjadrili 

podporu opatreniam na kontrolu tabakových výrobkov. Podľa toho istého 

prieskumu sa 65 % európskych občanov sa domnieva, že výstrahy na obaloch 

cigariet neovplyvňujú postoj spotrebiteľov k fajčeniu, pričom 70 % 

z respondentov si nemyslelo, že tieto výstrahy odradia mladých ľudí od fajčenia. 

Z toho vyplýva, že verejnosť považuje za potrebné prijať opatrenia na boj proti 

fajčeniu, ale že opatrenia predložené Komisiou v jej zmenenom a doplnenom 
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návrhu neplnia ciele vysokej úrovne ochrany zdravia. 

Okrem toho pokiaľ ide o primárny cieľ, t. j. efektívnejší vnútorný trh, mnohé 

ustanovenia, ako to vyššie uvedená analýza dokazuje, nielenže nevytvárajú 

rovnaké podmienky trhovej súťaže, ale práve naopak, narúšajú hospodársku 

súťaž a vnútorný trh.   

Navyše podľa článku 24 ods. 2 môžu vnútroštátni zákonodarcovia ukladať 

prísnejšie ustanovenia než tie, ktoré sa navrhujú v smernici, čo je jednoznačne 

v rozpore so základným cieľom harmonizovania vnútroštátnych politík. 

A napokon návrh obsahuje vysoký počet (16) delegovaných aktov, ktoré prijíma 

Komisia, pričom niektoré z nich sa týkajú obsahu legislatívneho návrhu, napr. 

harmonizácie maximálneho obsahu nikotínu, dechtu a oxidu uhoľnatého. Takáto 

neobmedzená voľné rozhodovanie týkajúce sa podstatných legislatívnych 

ustanovení je v rozpore s článkom 290 ZFEÚ.

Takže ako sa zdá, návrh smernice nedodržiava zásadu subsidiarity, pretože nič 

v dôvodovej správe či v správe o hodnotení vplyvu nenaznačuje, že zamýšľané 

ciele môžu byť naozaj dosiahnuté účinnejšie na úrovni EÚ. 


