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

Odůvodněné stanovisko Parlamentu Švédského království

Švédský parlament přezkoumal uplatňování zásady subsidiarity v návrhu Komise o sbližování 
právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a 
prodeje tabákových a souvisejících výrobků (COM(2012) 788 final), který je předmětem 
stanoviska sociálního výboru 2012/13:SoUJ 7.

Zákaz distribuovat a prodávat tabák pro orální užití (snus) v rámci společného evropského 
trhu v jiných zemích než ve Švédsku i nadále zůstává v revidovaném návrhu Komise na 
směrnici (článek 15).

Směrnice o tabákových výrobcích by se měla zabývat tabákovými výrobky, s nimiž je volně 
obchodováno na společném evropském trhu. Švédský parlament se proto domnívá, že 
regulace tabáku pro orální užití (snus) by se měla posuzovat na vnitrostátní úrovni a že by se 
proto směrnice tímto tabákem neměla zabývat.

Švédský parlament se proto domnívá, že návrh Komise není ve svém stávajícím znění 
v určitých částech v souladu se zásadou subsidiarity.

Pokud jde o ostatní části návrhu, Švédský parlament se domnívá, že návrhy nejsou v rozporu 
se zásadou subsidiarity.
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Vyjádření sociálního výboru 2012/13:SoU17

Přezkoumání návrhu Komise na revidované znění směrnice o tabákových výrobcích

Shrnutí

Sociální výbor v tomto stanovisku přezkoumává návrh Komise o sbližování právních a 
správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje 
tabákových a souvisejících výrobků (COM(2012) 788 final). Návrh je změněným zněním 
stávající směrnice EU o tabákových výrobcích (2001/37/EG).

Směrnice o tabákových výrobcích by se měla podle názoru sociálního výboru zabývat 
tabákovými výrobky, s nimiž je volně obchodováno na společném evropském trhu. Výbor 
proto shledal, že zákaz distribuce a prodeje tabáku pro orální užití v jiných zemích než ve 
Švédsku zůstává v návrhu směrnici Komise i nadále. Výbor se proto domnívá, že regulace 
tohoto tabáku by se měla posuzovat na vnitrostátní úrovni a že směrnice by se proto tímto 
tabákem neměla zabývat.

Výbor se domnívá, že návrh Komise ve svém stávajícím znění není v souladu se zásadou 
subsidiarity. Výbor proto navrhuje, aby Švédský parlament předložil předsedům Evropského 
parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko v souladu s čl. 10 odst. 6 jednacího řádu 
parlamentu.

Ostatní části návrhu Komise nejsou podle výboru se zásadou subsidiarity v rozporu. Výbor 
navrhuje, aby byla tato záležitost ke konečnému rozhodnutí předložena jen jednou. 

Návrh výboru k rozhodnutí Švédského parlamentu

Přezkoumání souladu se zásadou subsidiarity v návrhu Komise na revidované znění směrnice 
o tabákových výrobcích

Švédský parlament se rozhodl předložit odůvodněné stanovisko předsedům Evropského 
parlamentu, Rady a Komise ve znění uvedeném v příloze 2.

Výbor navrhuje, aby byla tato věc rozhodnuta po prvním předložení. 

Stockholm, dne 19. února 2013 

Za sociální výbor 

Anders W Jonsson

Následující poslanci se podíleli na rozhodnutí: Anders W Jonsson (C), Lena Hallengren (S), 
Saila Quicklund (M), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arieklo (S), 
Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (FP), Catharina 
Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson (KD), Per 
Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Metin Ataseven (M) a Solveig Zander (C).
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Popis záležitosti

Záležitost a dosavadní postup

Švédskému parlamentu bylo umožněno předložit odůvodněné stanovisko týkajícího se návrhu 
Komise o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků (COM(2012) 788 final).

Plénum předložilo sociálnímu výboru návrh Komise dne 7. ledna 2013. Lhůta pro předložení 
odůvodněné stanovisko vyprší dne 4. března 2013.

S ohledem na COM(2012) 788 předala vláda Švédskému parlamentu dne 24. ledna 2013 
orientační dokument (2012/13:FPM51).

Dne 12. února 2013 zaslala státní tajemnice Ragnwi Marcelindová výboru informace 
o stanovisku vlády na téma směrnice o tabákových výrobcích a činnosti v této oblasti.

Souvislosti

Stávající směrnice EU o tabákových výrobcích byla přijata v roce 2001 s cílem snížit 
používání tabáku (2001/37/ES).

Dne 19. prosince 2012 představila Komise návrh revidovanou směrnice o tabákových 
výrobcích. Hlavním cílem přezkumu směrnice je zlepšení fungování vnitřního trhu v rámci 
EU. Východiskem je podle Komise dosažení vysoké míry ochrany lidského zdraví. Návrh se 
zaměřuje jak na snížení počtu mladších osob, které začínají používat tabákové výrobky, tak 
i na zvýšení ochrany spotřebitelů. Lidé by měli např. obdržet správné informace o důsledcích
pro zdraví, k nimž může vést používání tabáku .

V určitých oblastech (např. povolené množství dehtu v tabákových výrobcích) nejsou 
navrhována žádná nová pravidla. Ve většině oblastí jsou však navrhovány velmi významné 
změny stávajících ustanovení, např. o povolených dochucovacích prostředcích v tabákových 
výrobcích. Pro tento účel je rovněž navrhováno, aby směrnice zahrnovala rovněž oblasti, 
jimiž se stávající směrnice nezabývá, např. rostlinné výrobky určené ke kouření.

Přezkum směrnice o tabákových výrobcích 2001/37/ES se zaměřuje na pět oblastí: 1) 
tabákové výrobky, které neprodukují kouř, a rozšíření rozsahu regulovaných výrobků (tj. 
výrobky obsahující nikotin a rostlinné výrobky určené ke kouření), 2) obaly a označování, 3) 
složky a přísady, 4) přeshraniční prodej na dálku a 5) sledovatelnost a prvky bezpečnosti.

Prodej tabáku pro orální užití (článek 15)

Aniž by byl dotčen článek 151 Aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, článek 15 
v návrhu stanoví, že členské státy zakáží uvedení na trh tabákových výrobků pro orální užití. 
Pro Švédsko z tohoto Aktu vyplývá výjimka.

Komise uvádí, že se nedomnívá, že by existovalo odůvodnění pro zrušení stávajícího zákazu, 
jenž je v platnosti již od roku 1992, kdy důvodem k jeho zavedení byla otázka vnitřního trhu, 
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neboť tři členské státy již zakazovaly nebo oznámily zákaz tabáku pro orální užití kvůli jeho 
škodlivým a návykovým účinkům. V uvedené době začal být tabák pro orální užití 
distribuován na trh v některých členských státech takovým způsobem, který měl přitahovat 
mladé lidi. Škodlivé účinky tabáku pro orální užití byly potvrzeny Vědeckým výborem pro 
vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR), zřízeným Komisí, jakož i dalšími 
studiemi. Vzhledem k tomu, že tabák pro orální užití se neustále vyvíjí, zejména tabák pro 
orální užití na švédském trhu, který obsahuje příchutě nebo je prezentován v přitažlivých 
baleních, existuje podle Komise riziko, že tento druh tabáku (rovněž s ohledem na ostatní 
tabákové výrobky) začnou konzumovat noví uživatelé, včetně mladých lidí.

Podle zjištění Soudního dvora Evropské unie z roku 2004 je současný zákaz přiměřený, a to 
vzhledem ke škodlivým účinkům tabáku pro orální užití, nejistotě ohledně užívání tabáku pro 
orální užití jako náhražky cigaret, návykovosti a toxických vlastností nikotinu, potenciálnímu 
riziku tabáku pro orální užití pro mladé lidi a atraktivitě související se skutečností, že jde 
o nový druh výrobku [Mål C-434/02, Arnold André GmbH & Co. KG mot Landrat des 
Kreises Herford, REG 2004, s. I-11825.]. Podle Komise toto odůvodnění platí dodnes.

Předběžný postoj vlády

Z orientačního dokumentu vlády 2012/13:FPM51 vyplývá, že vláda vítá skutečnost, že 
Komise, jak bylo přislíbeno, představila v roce 2012 svůj návrh na přezkum směrnice 
o tabákových výrobcích. Vláda se domnívá, že revize směrnice může přispět k posílené 
ochraně spotřebitelů, větší transparentnosti vývoje výrobků a k jasnějšímu právnímu rámci, 
v němž je přesněji definována odpovědnost průmyslu a rovněž je zvýrazněna kontrolní funkce 
orgánů. 

Vláda chce dosáhnout jednotné a odpovědné regulace, která zahrne veškeré tabákové výrobky. 
Jednotná a odpovědná regulace znamená jak možnost přísnější regulace oblasti tabáku než 
jaký existuje v rámci stávající směrnice, a zaměření se na vysokou míru ochrany lidského 
zdraví a posílenou ochranu spotřebitelů, tak i skutečnost, že není třeba zvláštních předpisů pro 
to, aby bylo možno zakázat určitý specifický tabákový výrobek. Vláda zejména vítá 
skutečnost, že návrh usiluje o omezení používání tabáku mezi mladými lidmi a o zajištění 
toho, aby byly spotřebitelům poskytovány správné informace o zdravotních rizicích, které 
může používání tabáku přinášet. Vláda se rovněž staví pozitivně ke skutečnosti, že Komise 
nyní navrhuje povinná varování o škodlivosti tabákových výrobků pro zdraví, která budou 
vyobrazena na určitých tabákových výrobcích. Celkově se vláda domnívá, že mnoho z těchto 
návrhů bude podporovat zmírňování škod způsobovaných tabákem a bude zlepšovat ochranu 
spotřebitelů v EU. 

Vláda se však domnívá, že v některých částech by bylo možné návrh lépe vyjasnit, mimo jiné 
co se týče složek a přísad. 

Vláda vyjadřuje politování nad tím, že Komise stále navrhuje zvláštní pravidla pro určité 
tabákové výrobky, včetně pokračujícího zákazu distribuce a prodeje tabáku pro orální užití 
v rámci společného evropského trhu v jiných zemích než ve Švédsku. Vláda by dala přednost 
tomu, aby návrh Komise usiloval o jednotnou a odpovědnou regulaci, která by se týkala 
veškerých tabákových výrobků. Jednotná pravidla by přispěla k tomu, že by všechny 
tabákové výrobky byly posuzovány podle stejných kritérií, a vláda se domnívá, že by se mělo 
usilovat o dosažení tohoto cíle. Vláda zdůrazňuje, že Švédsko získalo permanentní (časově 
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neomezenou) výjimku v Aktu o přistoupení, která umožňuje Švédům používat tabák pro 
orální užití.

Z orientačním dokumentu vyplývá, že vláda ještě hodlá analyzovat tento Komisí předkládaný 
návrh. To se týká mimo jiné nových pravidel pro přísady v tabákových výrobcích, zákazu 
distribuce a prodeje tabáku pro orální užití na společném evropském trhu v jiných zemích než 
ve Švédsku, jakož i nových pravidel o textových a obrazových varováních.

Přezkoumání výboru

Úvod

Zásada subsidiarity je stanovena v článku 5 ve Smlouvě o Evropské unie. Podle tohoto článku 
jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, 
pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, ale 
z důvodu jejího rozsahu či účinků, jak může být lépe dosaženo na úrovni Unie.

Podle protokolu Lisabonské smlouvy o uplatňování zásady subsidiarity a proporcionality 
předloží Evropská komise, Evropský parlament a Rada své návrhy právních předpisů 
vnitrostátním parlamentům, aby posoudily, zda jsou tyto návrhy v souladu se zásadou 
subsidiarity. Švédský parlament v souladu s čl. 10 odst. 6 svého jednacího řádu posoudí, zda 
je návrh právního předpisu v rozporu s touto zásadou.

Pokud vnitrostátní parlament shledá, že návrh je s touto zásadou v rozporu, může zaslat 
odůvodněné stanovisko předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise.  Toto stanovisko 
musí být zasláno během osmi týdnů ode dne, kdy byl návrh zveřejněn ve všech úředních 
jazycích EU. Výbor rovněž předloží zprávu plénu, pokud si ji alespoň pět poslanců ve výboru 
vyžádá.

Uplatňování zásady subsidiarity v tomto případě

Komise uvádí, že některé oblasti, jimiž se tento návrh zabývá, jsou již harmonizovány, je však 
zapotřebí je aktualizovat v souladu s vývojem na trhu, v oblasti vědy a na mezinárodním poli. 
Ostatní relevantní oblasti podléhají v členských státech různým právním přístupům, což vede 
k vytváření překážek fungování vnitřního trhu. Například pokud jde o označování a složky 
rozdílné podmínky v členských státech vedly k situaci, že toto odvětví musí vyrábět různé 
řady výrobků pro různé trhy. Pouze pomocí harmonizovaného přístupu na úrovni EU lze 
v těchto oblastech odstranit překážky přeshraničního obchodu a vyhnout se roztříštěnosti a 
zároveň zajistit srovnatelnou vysokou úroveň ochrany zdraví. Závěrem se Komise domnívá, 
že pro členský stát je v určitých oblastech velmi obtížné jednat jednostranně, neboť by při 
prosazování takového opatření čelil značným obtížím v důsledku odlišných pravidel v dalších 
členských státech. Právně závazné opatření platné v celé EU by tudíž přineslo zjevné výhody. 
To samé platí i v případě systému EU pro sledování a dohledávání, v případech, kdy jsou 
tabákové výrobky pravidelně přepravovány přes hranice. Podle Komise přispívá tento návrh 
rovněž k větší jednotnosti mezi členskými státy i v rámci nich a ke zvýšení právní jistoty, 
například v případě výrobků s obsahem nikotinu, u nichž je stávající právní úprava velmi 
složitá a nejasná, což ohrožuje rovné konkurenční podmínky. Komise uvádí, že cílů 
zamýšlených opatření nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy na vnitrostátní úrovni, 
nýbrž jich lze lépe dosáhnout na úrovni Unie.
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Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení cílů Smlouvy o EU (čl. 5 odst. 4 SEU). Komise se domnívá, že tento 
návrh je v souladu se zásadou proporcionality.

Posouzení vlády

Vláda sdílí postoj Komise a shledává, že návrh je v souladu jak se zásadou subsidiarity, tak i 
proporcionality.

Postoj výboru

Výbor vítá skutečnost, že Komise představila změnu směrnice o tabákových výrobcích. 
Mnoho z těchto návrhů může přispívat ke zmírňování škod způsobovaných tabákem a ke 
zvyšování ochrany spotřebitelů v EU. Je pozitivní, že se návrh usiluje o to, aby tabákové 
výrobky začalo používat méně mladých osob.

Směrnice o tabákových výrobcích by se měla podle názoru sociálního výboru zabývat 
tabákovými výrobky, s nimiž je volně obchodováno na společném evropském trhu. Výbor 
přesto konstatuje, že zákaz distribuovat a prodávat tabák pro orální užití v jiných zemích než 
ve Švédsku i nadále zůstává v návrhu Komise na směrnici. Výbor se proto domnívá, že 
regulace tohoto tabáku by měla být posuzována na vnitrostátní úrovni a že směrnice by se 
proto tímto tabákem neměla zabývat.

Výbor se domnívá, že návrh Komise ve svém stávajícím znění není v souladu se zásadou 
subsidiarity. Výbor proto navrhuje, aby Švédský parlament předložil předsedům Evropského 
parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko v souladu s čl. 10 odst. 6 jednacího řádu 
parlamentu.

Ostatní části návrhu Komise nejsou podle výboru se zásadou subsidiarity v rozporu. Výbor 
navrhuje, aby byla tato věc rozhodnuta po prvním předložení. 

Příloha 1

Seznam přezkoumaných dokumentů

Návrh Komise o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 
výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků COM(2012) 788 final.

Příloha 2

Odůvodněné stanovisko Švédského parlamentu

Švédský parlament přezkoumal uplatňování zásady subsidiarity v návrhu Komise o sbližování 
právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a 
prodeje tabákových a souvisejících výrobků (COM(2012) 788 final), který je předmětem 
stanoviska sociálního výboru 2012/13:SoUJ 7.

Zákaz distribuce a prodeje tabák pro orální užití na společném evropském trhu v jiných 
zemích než ve Švédsku i nadále zůstává v revidovaném návrhu Komise na směrnici (článek 
15).
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Směrnice o tabákových výrobcích by měla pokrývat tabákové výroby, s nimiž je volně 
obchodováno na společném evropském trhu. Švédský parlament se proto domnívá, že 
regulace tabáku pro orální užití by se měla posuzovat na vnitrostátní úrovni a že by se proto 
směrnice tímto tabákem neměla zabývat.

Švédský parlament se proto domnívá, že návrh Komise není ve svém stávajícím znění 
v určitých částech v souladu se zásadou subsidiarity.

Pokud jde o ostatní části návrhu domnívá se Švédský parlament, že návrhy nejsou v rozporu 
se zásadou subsidiarity.


