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Věc: Odůvodněné stanovisko dánského parlamentu (Folketing) k 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 dánského parlamentu 
(Folketing) týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Stanovisko dánského parlamentu (Folketing) k návrhu Komise na změnu směrnice o 
tabákových výrobcích – COM (2012) 788
Vážený pane Schulzi,

Evropská komise předložila dne 19. prosince 2012 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. Návrh 
ukládá rozsáhlý přezkum platných právních předpisů EU v této oblasti a obsahuje nová a 
zpřísněná pravidla pro tabákové výrobky.

Návrh byl projednán ve výboru pro zdraví a prevenci Folketingu, který měl možnost 
prodiskutovat návrh na jednáních výboru dne 29. ledna, 19. února a 26. února, a také při 
technickém projednávání dne 7. února.

Vzhledem k těmto skutečnostem a s ohledem na to, že projednávání návrhu směrnice se 
nachází v počáteční fázi, předložil výbor dne 27. února následující připomínky, které podpořil 
evropský výbor na svém jednání dne 1. března 2013:

Odůvodněné stanovisko

Většina ve výboru tvořená stranami V (Venstre, Danmarks Liberale Parti – Levice, Dánská 
liberální strana), DF (Dansk Folkeparti – Dánská lidová strana), EL (Enhedslisten – Jednotná 
kandidátka), LA (Liberal Alliance – Liberální aliance) a K (Kristendemokraterne – Křesťanští 
demokraté) je v zásadě zajedno v tom, že legislativní rámec pro regulaci vnitřního trhu 
s tabákovými výrobky se i do budoucna bude určovat na úrovni EU s ohledem na zásadu 
subsidiarity. Navrhované rozšíření užívání aktů v přenesené pravomoci (16 ks) však 
způsobuje opravdové těžkosti při provádění důkladné kontroly uplatňování této zásady a 
hodnocení působnosti této směrnice. Extenzivní užití aktů v přenesené pravomoci dále ztěžuje 
vnitrostátním parlamentům průběžné plnění jejich povinností vyplývajících ze Smlouvy, 
podle které musí vnitrostátní parlamenty sledovat dodržování zásady subsidiarity. Strany 
proto žádají Komisi o minimalizování aktů v přenesené pravomoci – jak v tabákové směrnici, 
tak i obecně.

Menšina ve výboru tvořená S (Socialdemokraterne – Sociální demokraté), RV (Radikale 
Venstre – Radikální levice) a SF (Socialistisk Folkeparti – Socialistická lidová strana) se 
shoduje na tom, že legislativní rámec regulace vnitřního trhu s tabákovými výrobky by měl 
být vytvářen na úrovni EU. Strany se proto domnívají, že návrh je v souladu se zásadou 
subsidiaritou. Proto strany nepovažují za nutné, aby Folketing vydával pro Komisi 
odůvodněné stanovisko.

Kromě toho předložil výbor pro zdraví a prevenci dne 27. února k obsahu návrhu následující 
připomínky, které podpořil evropský výbor na své schůzi dne 1.března 2013:

Obecné připomínky

Většina ve výboru tvořená V, S, DF, RV SF, LA a K se domnívá, že přezkum platné tabákové 
směrnice musí usilovat o nalezení rovnováhy mezi zájmy vnitřního trhu na jedné straně a 
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mezi odbornými zdravotními hledisky, spojenými s regulací tabákových výrobků na straně 
druhé. V této souvislosti se strany shodují na tom, že regulaci prodeje, výroby a prezentace 
tabákových výrobků je třeba zavést s ohledem na potřebu zpomalit získávání nových 
uživatelů tabákových výrobků, zejména dětí a mládeže, a poskytnout všem občanům možnost 
rozhodovat se na základě znalostí o těchto výrobcích.

Menšina ve výboru tvořená S, RV a SF se dále domnívá, že návrh Komise je celkově dobrý a 
konstruktivní a může přispět ke zlepšení fungování vnitřního trhu a k zajištění vysoké úrovně 
ochrany zdraví.

Menšina ve výboru tvořená EL se domnívá, že návrh Komise je celkově dobrý a může přispět 
k zajištění lepšího zdraví a transparentnosti pro uživatele. Enhedslisten (EL) sdílí s většinou 
ve výboru názor, že regulaci prodeje, výroby a prezentace tabákových výrobků je třeba zavést 
s ohledem na potřebu zpomalit získávání nových uživatelů tabákových výrobků, zejména dětí 
a mládeže, a poskytnout všem občanům možnost rozhodovat se na základě znalostí o těchto 
výrobcích.

Akty v přenesené pravomoci

Výbor konstatoval, že návrh obsahuje velmi extenzivní přístup k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci Komisí. Výbor poznamenává, že návrh umožňuje přijímat akty v přenesené 
pravomoci v ne méně než 16 oblastech.

Podle většiny ve výboru, tvořené V, DF, EL, LA a K, ztěžuje široké užití aktů přenesené 
pravomoci vnitrostátním parlamentům průběžné plnění jejich povinností vyplývajících ze 
Smlouvy, podle které musí vnitrostátní parlamenty dohlížet na dodržování zásady 
subsidiarity. Tyto strany proto nemohou podpořit tak extenzivní přístup k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci, a proto žádají Komisi o minimalizování počtu těchto aktů – jak 
v návrhu tabákové směrnice, tak i obecně.

Menšina ve výboru (S, RV a SF) zastává názor, že hojné užívání aktů v přenesené pravomoci 
v návrhu Komise komplikuje provádění pečlivého hodnocení dopadů směrnice. Proto tyto 
strany žádají o provedení podrobného zhodnocení konkrétních přenesení pravomocí s cílem 
zajistit rozumné vymezení možností Komise provádět následné úpravy ustanovení směrnice.

Zákaz šňupavého tabáku

Většina ve výboru tvořená V, DF, EL, LA a K konstatuje, že platná tabáková směrnice z roku 
2001 neobsahuje zákaz prodeje volného šňupavého tabáku v Dánsku. Tyto strany se 
domnívají, že prodej volného šňupavého tabáku je v souladu s platnou směrnicí, a 
připomínají, že se jedná o tradiční výrobek. Z tohoto důvodu by byla navrhovaná změna 
v rozporu s předchozím dánským výkladem tabákové směrnice.

Většina nemůže podpořit zákaz uvádění šňupavého tabáku na trh bez ohledu na balení. 
Většina dále poznamenává, že šňupavý tabák je zdraví méně škodlivý než tradiční cigarety a 
nezpůsobuje pasivní kouření.
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Většina dále odkazuje na stanovisko švédského parlamentu (Riksdag) k této otázce určené 
Komisi.

Regulace jiných než tabákových výrobků

Většina ve výboru tvořená V, DF, EL, LA a K konstatuje, že směrnice se vztahuje pouze na 
zboží obsahující tabák, zatímco jiné nikotinové výrobky v rámci tabákové směrnice 
regulovány být nemají.

Měření složek a emisí a podávání zpráv

Výbor podporuje zřízení společného evropského systému podávání zpráv, jehož 
prostřednictvím by tabákový průmysl hlásil používání přísad apod. přímo Komisi.

Menšina tvořená V, DF, LA a K je však znepokojena představou, že Komisi mají o metodách, 
které používají pro měření jiných emisí než dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého a k měření 
emisí z jiných tabákových výrobků než z cigaret, informovat samotné členské státy. Tyto 
strany se obávají, že to povede k nejednotným požadavkům, pokud jde o metodu používanou 
pro měření v 27 členských státech, což není ku prospěchu vnitřního trhu.

Menšina dále konstatuje, že měřicí metody, které se mají používat k měření a vykazování 
složek a emisí, by měla sjednotit a zakotvit Komise, nikoliv ponechat na jednotlivých 
členských státech. 

Pravidla pro přísady

Většina tvořená S, RV, SF a EL konstatuje, že je rozumné zakázat řadu přísad, které vzbuzují 
dojem, že tabákové výrobky jsou zdravé, a které přidávají určité příchutě, jež usnadňují 
zahájení kouření nebo jsou lákavé pro děti.

Menšina tvořená V, DF, LA a K podporuje zavedení přísnějších společných pravidel EU pro 
použití přísad v cigaretách, včetně toho, že tabákové výrobky vypadající jako např. 
cukrovinky budou zakázány, protože je lze používat s cílem přitáhnout nové a často mladé 
kuřáky. Strany tak mohou podporovat zákaz cigaret obsahujících velké množství sladidel 
s ovocnou příchutí apod. Nemohou však vyjádřit podporu návrhu, který by zakazoval 
takzvané „ charakteristické příchuti“ a ve skutečnosti znamenal úplný zákaz např. běžných 
mentolových cigaret.

Tato menšina je dále znepokojená zněním čl. 12 odst. 1 a 2 návrhu a domnívá se, že pravidla 
je třeba upřesnit tak, aby na základě různých výkladů v jednotlivých státech nevznikaly 
překážky pro vnitřní trh.

Menšina vyjadřuje podporu tomu, aby ze zákazu tabákových výrobků s charakteristickou 
příchutí a ze zákazu používání příchutí ve filtrech, papíru apod byly vyňaty doutníky, 
doutníčky a dýmkový tabák. Tyto strany se však nedomnívají, že by Komise měla mít i v této 
oblasti pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem zrušení výjimky.

Označování a balení

Výbor považuje obrazové varování za účinný nástroj informování uživatelů a může podpořit 
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zavedení povinného užívání kombinovaného textového a obrazového varování v EU.

Menšina tvořená V, DF, LA a K konstatuje, že v současnosti platný požadavek, aby varování 
tvořilo 30 procent přední strany a 40 procent zadní strany, již zajišťuje viditelnou a nápadnou 
informaci pro uživatele, takže očekávaný přínos zpřísnění bude zřejmě spíše omezený. 
Menšina nemůže podpořit zavedení požadavku generického balení („plain packaging“). 
Odůvodňuje to možností právních omezení týkajících se značek zboží a práv duševního 
vlastnictví.

Menšina nemůže podpořit požadavek, aby cigaretové krabičky obsahovaly minimálně 20 
cigaret a aby se veškerý tabák k ručnímu balení cigaret směl podávat v pytlíku s min. 40 g 
tabáku aby byly zakázány plechovky. Strany to odůvodňují tím, že není záležitostí vnitřního 
trhu, zda existují tenké cigarety nebo zda jsou krabičky hranaté.

Menšina dále konstatuje, že varovné texty pro jiné výrobky než továrně vyrobené cigarety by 
i nadále měly být upevněny na balení formou neodstranitelných nálepek.

Prodej na dálku a sledovatelnost

Většina tvořená S, RV, SF a EL podporuje lepší kontrolu dálkového prodeje tabákových 
výrobků a návrh ohledně sledovatelnosti a bezpečnostních prvků.

S přátelským pozdravem

Eva Kjer Hansen
předsedkyně evropského výboru


