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Výbor pre právne veci

26.2.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM
(0025/2013)

Vec: Odôvodnené stanovisko švédskeho 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.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko švédskeho parlamentu (Riksdag) k uvedenému 
návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdagen)

Švédsky parlament preskúmal uplatnenie zásady subsidiarity v návrhu Komisie o aproximácii 
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa 
výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov (COM(2012)0788) 
a preskúmanie uvádza v správe Sociálneho výboru 2012/13:SoUJ 7.  

Návrh prepracovanej smernice predložený Komisiou stále obsahuje zákaz distribúcie 
a predaja tabaku určeného na vnútorné použitie (snus) na spoločnom európskom trhu v 
členských štátoch okrem Švédska (článok 15).

Smernica o tabakových výrobkoch by sa mala vzťahovať na tie tabakové výrobky, s ktorými 
sa voľne obchoduje na spoločnom európskom trhu.  Vzhľadom na túto skutočnosť sa švédsky 
parlament domnieva, že regulácia snusu by mala byť vnútroštátnou záležitosťou a že smernica 
by nemala zahŕňať snus.

Švédsky parlament sa preto domnieva, že príslušné časti návrhu Komisie v predloženom 
znení nie sú v súlade so zásadou subsidiarity.

Pokiaľ ide o ostatné časti návrhu, švédsky parlament zastáva názor, že nie sú v rozpore so 
zásadou subsidiarity.
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Správa Sociálneho výboru 2012/13:SoU17

Preskúmanie uplatnenia zásady subsidiarity v návrhu týkajúcom sa prepracovanej smernice 
o tabakových výrobkoch, ktorý predložila Komisia 

Zhrnutie

Sociálny výbor vo svojej správe skúma návrh smernice o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie 
a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov, ktorý predložila Komisia (COM(2012)0788).  
Návrh predstavuje prepracovanie súčasnej smernice EÚ o tabakových výrobkoch 
(2001/37/ES).

Podľa Sociálneho výboru by sa smernica o tabakových výrobkoch mala vzťahovať na tie 
tabakové výrobky, s ktorými sa voľne obchoduje na spoločnom európskom trhu.  Výbor však 
konštatuje, že návrh smernice predložený Komisiou stále obsahuje zákaz distribúcie a predaja 
tabaku určeného na vnútorné použitie (snus) v členských štátoch okrem Švédska. Vzhľadom 
na túto skutočnosť sa výbor domnieva, že regulácia snusu by mala byť vnútroštátnou 
záležitosťou a že smernica by nemala zahŕňať snus.

Výbor sa domnieva, že príslušné časti návrhu Komisie v predloženom znení nie sú v súlade so 
zásadou subsidiarity. Výbor preto navrhuje, aby švédsky parlament v súlade s článkom 10 
ods. 6 svojho rokovacieho poriadku zaslal odôvodnené stanovisko predsedom Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie.

Ostatné časti návrhu Komisie nie sú podľa názoru výboru v rozpore so zásadou subsidiarity. 
Výbor navrhuje, aby sa táto otázka riešila až po prijatí konečného rozhodnutia. 

Návrh výboru na rozhodnutie švédskeho parlamentu

Posúdenie uplatnenia zásady subsidiarity v návrhu týkajúcom sa prepracovanej 
smernice o tabakových výrobkoch, ktorý predložila Komisia 

Švédsky parlament rozhodol, že predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie pošle 
odôvodnené stanovisko uvedené v prílohe 2. Výbor navrhuje, aby sa táto otázka riešila až po 
prijatí konečného rozhodnutia. 

V Štokholme 19. februára 2013 

Za Sociálny výbor 

Anders W Jonsson

Na prijatí rozhodnutia sa zúčastnili títo poslanci: 
Anders W Jonsson (Strana stredu (C)), Lena Hallengren (Sociálno-demokratická strana (S)), Saila Quicklund 
(Umiernená strana (M)), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck 
(M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (Liberálna strana (FP)), Catharina Bråkenhielm (S), 
Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (Strana zelených (MP)), Anders Andersson (Strana kresťanských 
demokratov (KD)), Per Ramhorn (Švédski demokrati (SD)), Eva Olofsson (Strana ľavice (V)), Metin Ataseven 
(M) a Solveig Zander (C).
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Spracovanie problému

Predmet a prípravný postup

Švédskemu parlamentu bolo umožnené, aby vypracoval odôvodnené stanovisko k návrhu 
smernice o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov, ktorý 
predložila Komisia (COM(2012)0788).

Plénum postúpilo návrh Komisie Sociálnemu výboru 7. januára 2013. Lehota na predloženie 
odôvodneného stanoviska uplynie 4. marca 2013.

V súvislosti s návrhom COM(2012)0788 vláda poslala švédskemu parlamentu 24. januára 
2013 dôvodovú správu (2012/13:FPM51).

Dňa 12. februára 2013 štátny tajomník Ragnwi Marcelind informoval výbor o stanovisku 
vlády k smernici o tabakových výrobkoch a o napredovaní jej práce. 

Podstata návrhu

Kontext

Súčasná smernica EÚ o tabakových výrobkoch (2001/137/ES) bola prijatá v roku 2001 
s cieľom znížiť používanie tabaku. 

Dňa 19. decembra 2012 Komisia predložila návrh prepracovanej smernice o tabakových 
výrobkoch. Všeobecným cieľom tejto revízie je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu EÚ. 
Východisko Komisie bolo dosiahnutie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia.  Cieľom 
návrhu je zabezpečiť, aby s užívaním tabakových výrobkov začínalo menej mladých ľudí, 
a posilniť ochranu spotrebiteľov.  Spotrebiteľom by sa napríklad mali poskytovať presné 
informácie o zdravotných účinkoch konzumácie tabakových výrobkov.

Pre mnohé aspekty (napr. dovolené úrovne obsahu dechtu v tabakových výrobkoch) sa 
nenavrhujú žiadne nové pravidlá. Avšak pre mnoho iných oblastí sa navrhujú veľmi podstatné 
zmeny oproti existujúcim ustanoveniam, napríklad povolené prídavné látky s príchuťou v 
tabakových výrobkoch.  Okrem toho sa navrhuje, aby do smernice boli zahrnuté aj oblasti, 
ktoré súčasná smernica nepokrýva, napríklad rastlinné výrobky na fajčenie.

Predmetom revízie smernice 2001/37/ES je päť oblastí: 1) bezdymové tabakové výrobky a 
rozšírenie rozsahu takýchto výrobkov (t. j. výrobky obsahujúce nikotín a rastlinné výrobky na 
fajčenie), 2) balenie a označovanie, 3) zložky/prídavné látky, 4) cezhraničný predaj na diaľku 
a 5) vysledovateľnosť a bezpečnostné prvky.

Predaj tabaku určeného na vnútorné použitie (článok 15)

Ako je ustanovené v článku 15 návrhu, bez toho, aby bol dotknutý článok 151 Aktu o 
pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie tabaku určeného na 
vnútorné použitie na trh. Týmto aktom je Švédsku udelená výnimka z tohto zákazu.
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Komisia uvádza, že zrušenie súčasného zákazu, ktorý bol zavedený už v roku 1992 
a odôvodnený z hľadiska vnútorného trhu, sa nepokladá sa za opodstatnené, keďže tri členské 
štáty už zaviedli alebo oznámili zákaz tabaku určeného na vnútorné použitie v dôsledku jeho 
škodlivých a návykových účinkov. V tom období sa tabak určený na vnútorné použitie začal 
takisto distribuovať na trhu určitých členských štátov tak, aby prilákal mladých ľudí. Škodlivý 
účinok tabaku určeného na vnútorné použitie potvrdil Vedecký výbor pre vznikajúce a novo 
zistené zdravotné riziká (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health 
Risks, SCENIHR) a potvrdili ho aj iné štúdie. Vzhľadom na to, že tabak určený na vnútorné 
použitie sa neustále vyvíja, najmä výrazne ochutený tabak určený na vnútorné použitie 
a prezentovaný v atraktívnych baleniach na švédskom trhu, podľa Komisie existuje riziko, že 
počet fajčiarov sa začne zvyšovať (aj pokiaľ ide o tabakové výrobky), a to aj medzi mladými 
ľuďmi.

Súdny dvor Európskej únie pokladal tento zákaz v roku 2004 za primeraný vzhľadom na 
škodlivé účinky, neistotu súvisiacu s tabakom určeným na vnútorné použitie ako náhradou za 
cigarety, návykové a toxické vlastnosti nikotínu, potenciál rizika tabaku určeného na vnútorné 
použitie pre mladých ľudí a novosť tohto výrobku. [Vec C-434/02, Arnold André GmbH & 
Co. KG/Landrat des Kreises Herford, Zb. 2004, s. I-11825.]. Komisia sa domnieva, že tieto 
argumenty sú oprávnené aj v súčasnosti.

Predbežné stanovisko vlády

Vláda vo svojej dôvodovej správe 2012/13:FPM51 vyzdvihuje ako pozitívnu skutočnosť, že 
Komisia predložila tak, ako sľúbila, návrh týkajúci sa zrevidovanej smernice o tabakových 
výrobkoch pred koncom roka 2012. Vláda sa domnieva, že revízia tejto smernice má 
potenciál posilniť ochranu spotrebiteľov a viesť k väčšej jasnosti o vývoji výrobkov; jej 
výsledkom by mohla byť aj jasnejšia regulácia, pretože zodpovednosť priemyslu je presnejšie 
stanovená a funkcie orgánov dohľadu sú sprísnené a jednoznačnejšie.

Vláda by chcela dosiahnuť jednotný a zodpovedný systém pravidiel, ktoré sa týkajú všetkých 
tabakových výrobkov. Jednotné a zodpovedné pravidlá pre tabak znamenajú jednak to, že by 
mala byť možná prísnejšia regulácia tabaku ako doteraz s dôrazom na vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia a na posilnenú ochranu spotrebiteľov, ako aj to, že nie sú potrebné osobitné 
pravidlá na zákaz konkrétnych tabakových výrobkov. Podľa vlády je potešiteľná najmä 
skutočnosť, že návrh sa usiluje obmedziť používanie tabaku medzi mladými ľuďmi a 
zabezpečiť, aby sa spotrebiteľom poskytovali správne informácie o zdravotných rizikách, 
ktoré môže spôsobovať konzumácia tabaku. Vláda berie s potešením na vedomie aj to, že 
Komisia teraz navrhuje pre určité tabakové výrobky povinné obrázkové zdravotné výstrahy. 
Vláda zastáva vo všeobecnosti názor, že veľká časť návrhov uľahčí zníženie škôd, ktoré 
spôsobuje tabak, a zlepší ochranu spotrebiteľov v prospech občanov EÚ.  

Vláda sa však domnieva, že niektoré časti návrhu by mohli byť jasnejšie, napríklad 
ustanovenia týkajúce sa zložiek a prídavných látok.

Vláda vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh Komisie stále obsahuje osobitné pravidlá pre 
určité tabakové výrobky vrátane zákazu distribúcie a predaja tabaku určeného na vnútorné 
použitie (snus) na spoločnom európskom trhu v členských štátoch okrem Švédska. Podľa 
vlády by bolo lepšie, keby návrh Komisie ustanovil jednotný a zodpovedný systém pravidiel 
týkajúcich sa všetkých tabakových výrobkov. Jednotné pravidlá by umožnili, aby sa tabakové 
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výrobky posudzovali podľa tých istých kritérií, a vláda si myslí, že tento cieľ je potrebný. 
Vláda konštatuje, že Švédsko má v Zmluve o pristúpení (Akt o pristúpení) trvalú (nie 
dočasnú) výnimku, ktorá mu umožňuje konzumáciu snusu.

V dôvodovej správe je jasne uvedené, že vláda uskutoční podrobnú analýzu návrhu Komisie 
vrátane nových ustanovení o prídavných látkach v tabakových výrobkoch, zákazu distribúcie 
a predaja snusu na spoločnom európskom trhu v členských štátoch s výnimkou Švédska, ako 
aj nových ustanovení o textových a obrázkových výstrahách.

Posúdenie výborom

Úvod

Zásada subsidiarity je ustanovená v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Podľa tohto článku 
koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, len v takom rozsahu 
a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť, ale 
z dôvodov rozsahu a účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie.

Podľa Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojeného k Lisabonskej 
zmluve Komisia, Európsky parlament a Rada postúpia svoje návrhy legislatívnych aktov 
národným parlamentom, aby mohli vyjadriť svoje stanoviská k dodržaniu zásady subsidiarity. 
V súlade s článkom 10 ods. 6 svojho rokovacieho poriadku musí švédsky parlament 
preskúmať, či daný legislatívny akt nie je v rozpore s touto zásadou. 

Ak sa národný parlament domnieva, že návrh nie je v súlade s touto zásadou, môže poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko.  Toto 
stanovisko musí byť poslané do ôsmich týždňov odo dňa, keď bol návrh sprístupnený vo 
všetkých úradných jazykoch EÚ. Výbor taktiež pošle správu plénu, ak o to požiada aspoň päť 
členov výboru.

Uplatnenie zásady subsidiarity v danej záležitosti 

Posúdenie Komisiou

Komisia zastáva názor, že niektoré oblasti zahrnuté v tomto návrhu sú už harmonizované, no 
je potrebné ich aktualizovať v súlade s vývojom trhu, v oblasti vedy a na medzinárodnej 
úrovni. Ostatné dotknuté oblasti podliehajú v jednotlivých členských štátoch odlišným 
právnym prístupom, ktoré viedli k vytvoreniu prekážok pri fungovaní vnútorného trhu. 
Napríklad v dôsledku rozdielov v označovaní a v prípade zložiek v jednotlivých členských 
štátoch vznikla situácia, keď priemyselné odvetvie musí vyrábať rôzne rady výrobkov pre 
rôzne trhy. Len harmonizovaný prístup na úrovni EÚ v týchto oblastiach môže odstrániť 
prekážky v cezhraničnom obchode a zabrániť fragmentácii, pričom zabezpečí porovnateľne 
vysokú úroveň ochrany zdravia. Komisia sa napokon domnieva, že v niektorých oblastiach je 
pre členské štáty veľmi ťažké konať samostatne, keďže presadzovanie opatrení prijatých 
v jednom členskom štáte je problematické v inom členskom štáte s odlišnými predpismi. 
Právne záväzné opatrenia, ktoré sú platné v celej EÚ, teda predstavujú viditeľný prínos. To 
isté platí pre systém EÚ na sledovanie a zisťovanie, keď sa tabakové výrobky bežne 
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prepravujú cez hranice. Podľa Komisie tento návrh takisto prispieva k väčšej konzistentnosti 
medzi členskými štátmi, ako aj v rámci každého členského štátu a k vyššej úrovni právnej 
istoty, napríklad v oblasti výrobkov obsahujúcich nikotín, v prípade ktorých je súčasná 
situácia v oblasti právnych predpisov zložitá a nejasná a ohrozuje rovnaké podmienky. 
Komisia uvádza, že ciele navrhovanej činnosti nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, ale že ich možno najlepšie dosiahnuť na úrovni Únie.

Podľa zásady proporcionality neprekračuje obsah a forma činnosti Únie rámec toho, čo je 
nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmluvy (článok 5 ods. 4 ZEÚ). Komisia sa domnieva, že 
tento návrh je v súlade so zásadou proporcionality.

Posúdenie vládou

Vláda súhlasí s názorom Komisie a domnieva sa, že návrh je v súlade so zásadou subsidiarity, 
ako aj so zásadou proporcionality.

Stanovisko výboru

Výbor víta skutočnosť, že Komisia predložila prepracované znenie smernice o tabakových 
výrobkoch. Mnohé návrhy majú potenciál podporiť zníženie objemu škôd spôsobených 
tabakom a zlepšiť ochranu spotrebiteľov v prospech občanov EÚ. Pozitívna je skutočnosť, že 
návrh je zameraný na zabezpečenie toho, aby menej mladých ľudí začalo užívať tabak. 

Podľa Sociálneho výboru by sa smernica o tabakových výrobkoch mala vzťahovať na tie 
tabakové výrobky, s ktorými sa voľne obchoduje na spoločnom európskom trhu.  Výbor však 
konštatuje, že návrh smernice predložený Komisiou stále obsahuje zákaz distribúcie a predaja 
tabaku určeného na vnútorné použitie (snus) v členských štátoch okrem Švédska. Vzhľadom 
na túto skutočnosť sa výbor domnieva, že regulácia snusu by mala byť vnútroštátnou 
záležitosťou a že smernica by preto nemala zahŕňať snus.

Výbor sa preto domnieva, že príslušné časti návrhu Komisie v predloženom znení nie sú 
v súlade so zásadou subsidiarity. Výbor preto navrhuje, aby švédsky parlament v súlade 
s článkom 10 ods. 6 svojho rokovacieho poriadku predložil predsedom Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko.

Ostatné časti návrhu Komisie nie sú podľa názoru výboru v rozpore so zásadou subsidiarity.

Výbor navrhuje, aby sa táto otázka riešila až po prijatí konečného rozhodnutia. 
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Príloha 1

Prehľad posudzovaných dokumentov

Návrh Komisie o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich 
výrobkov (COM(2012)0788)

Príloha 2

Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdagen)

Švédsky parlament preskúmal uplatnenie zásady subsidiarity v návrhu Komisie o aproximácii 
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa 
výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov (COM(2012)0788) 
a preskúmanie uvádza v správe Sociálneho výboru 2012/13:SoU17.  

Prepracovaný návrh smernice predložený Komisiou stále obsahuje zákaz distribúcie a predaja 
tabaku určeného na vnútorné použitie (snus) na spoločnom európskom trhu v členských 
štátoch okrem Švédska (článok 15).

Smernica o tabakových výrobkoch by sa mala vzťahovať na tie tabakové výrobky, s ktorými 
sa voľne obchoduje na spoločnom európskom trhu.  Vzhľadom na túto skutočnosť sa švédsky 
parlament domnieva, že regulácia snusu by mala byť vnútroštátnou záležitosťou a že smernica 
by teda nemala zahŕňať snus.

Švédsky parlament sa preto domnieva, že príslušné časti návrhu Komisie v predloženom 
znení nie sú v súlade so zásadou subsidiarity.

Pokiaľ ide o ostatné časti návrhu, švédsky parlament zastáva názor, že nie sú v rozpore so 
zásadou subsidiarity.


