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OZNÁMENIE POSLANCOM
(27/2013)

Vec: Odôvodnené stanovisko dánskeho 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 dánskeho parlamentu (Folketing) k uvedenému 
návrhu.
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PRÍLOHA

Stanovisko Folketingu k návrhu revízie smernice týkajúcej sa tabakových výrobkov, ktorý 
predložila Komisia – COM(2002)788  

Vážený pán predseda,

19. decembra 2012 Európska komisia predložila 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. Návrh vyzýva na hlbšiu revíziu platných európskych právnych predpisov v 
tejto oblasti a obsahuje nové, prísnejšie pravidlá týkajúce sa tabakových výrobkov.

Návrh preskúmal Výbor pre zdravie a prevenciu dánskeho parlamentu, ktorý o ňom rokoval  
na svojich schôdzach 29. januára a 19. a 26. februára a 7. februára vykonal technické  
posúdenie.

Vzhľadom na tieto skutočnosti a na to, že prerokovanie návrhu smernice je v počiatočnej fáze, 
predložil výbor 27. februára nasledujúce pripomienky, ktoré podporil výbor pre európske 
záležitosti na svojej schôdzi 1. marca 2013:

Odôvodnené stanovisko

Väčšina vo výbore, ktorú tvorí Liberálna strana (V), Dánska ľudová strana (DF), Jednotná 
kandidátka (EL), Liberálna aliancia (LA) a Kresťansko-demokratická strana (K), obhajuje 
myšlienku, že legislatívny rámec pre reguláciu vnútorného trhu s tabakovými výrobkami sa aj 
v budúcnosti bude určovať na úrovni EÚ s ohľadom na zásadu subsidiarity. Navrhované 
rozšírenie na delegované akty (16) však spôsobuje skutočné ťažkosti pri vykonávaní 
dôkladnej kontroly uplatňovania tejto zásady a hodnotenia pôsobnosti tejto smernice. Široké 
uplatňovanie delegovaných aktov ďalej neprimerane sťažuje národným parlamentom 
priebežné plnenie ich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, podľa ktorej musia dohliadať na 
dodržiavanie zásady subsidiarity. Strany preto žiadajú Komisiu o minimalizovanie 
delegovaných aktov navrhovaných v smernici týkajúcej sa tabakových výrobkoch, ale aj v 
právnych predpisoch všeobecne.

Menšina vo výbore, ktorú tvorí Sociálno-demokratická strana (S), Radikálna ľavica (RV) a 
Socialistická ľudová strana (SF), sa zhoduje v tom, že legislatívny rámec regulácie 
vnútorného trhu s tabakovými výrobkami by sa mal vytvárať na úrovni EÚ. Strany sa preto 
domnievajú, že návrh je v súlade so zásadou subsidiarity. Podľa nich nie je teda nutné, aby 
dánsky parlament vydával pre Komisiu odôvodnené stanovisko.

Okrem toho predložil Výbor pre zdravie a prevenciu 27. februára k obsahu návrhu tieto 
pripomienky, ktoré podporil Výbor pre európske záležitosti na svojej schôdzi 1. marca 2013:

Všeobecné poznámky

Väčšina vo výbore, ktorú tvoria strany V, S, DF, RV, SF, LA a K, sa domnieva, že 
preskúmanie platnej tabakovej smernice sa musí snažiť o nájdenie rovnováhy medzi 
záujmami vnútorného trhu na jednej strane a medzi odbornými zdravotnými hľadiskami 
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spojenými s reguláciou tabakových výrobkov na strane druhej. V tejto súvislosti sa strany 
zhodujú v tom, že reguláciu predaja, výroby a prezentácie tabakových výrobkov treba zaviesť 
s ohľadom na potrebu spomaliť získavanie nových spotrebiteľov tabakových výrobkov, najmä 
detí a mládeže, a poskytnúť všetkým občanom možnosť rozhodovať sa na základe znalostí o 
týchto výrobkoch.

Menšina vo výbore, ktorú tvoria strany  S, RV a SF, sa ďalej domnieva, že návrh Komisie je 
celkovo dobrý a konštruktívny a môže prispieť k zlepšeniu fungovania vnútorného trhu a 
k zaisteniu vysokej úrovne ochrany zdravia.

Menšina vo výbore, ktorú tvorí EL, sa domnieva, že návrh Komisie je celkovo dobrý a môže 
prispieť k zaisteniu lepšieho zdravia a transparentnosti pre spotrebiteľov. Strana Jednotná 
kandidátka (EL) má rovnaké stanovisko ako väčšina vo výbore, podľa ktorej reguláciu 
predaja, výroby a prezentácie tabakových výrobkov treba zaviesť s ohľadom na potrebu 
spomaliť získavanie nových spotrebiteľov tabakových výrobkov, najmä detí a mládeže, a 
poskytnúť všetkým občanom možnosť rozhodovať sa na základe znalostí o týchto výrobkoch.

Delegované akty

Výbor konštatoval, že návrh obsahuje veľmi široký prístup k prijímaniu delegovaných aktov 
Komisiou. Výbor poznamenáva, že návrh umožňuje prijímať delegované akty v 16 oblastiach.

Podľa väčšiny vo výbore, ktorú tvoria strany V, DF, EL, LA a K, sťažuje široké využívanie 
delegovaných aktov národným parlamentom priebežné plnenie ich povinností vyplývajúcich 
zo zmluvy, podľa ktorej musia dohliadať na dodržiavanie zásady subsidiarity. Tieto strany
preto nemôžu podporiť taký široký prístup k prijímaniu delegovaných aktov, a preto žiadajú 
Komisiu o minimalizovanie delegovaných aktov navrhovaných v smernici týkajúcej sa 
tabakových výrobkoch, ale aj v právnych predpisoch všeobecne.

Menšina vo výbore (S, RV a SF) zastáva názor, že početné využívanie delegovaných aktov 
v návrhu Komisie komplikuje vykonanie podrobného hodnotenia vplyvu smernice. Tieto 
strany preto žiadajú vykonanie podrobného hodnotenia špecifických delegovaných aktov s
cieľom dostatočne obmedziť možnosti Komisie vykonávať následné úpravy ustanovení 
smernice.

Zákaz tabaku na šúľanie

Väčšina vo výboru, ktorú tvoria strany V, DF, EL, LA a K, konštatuje, že platná tabaková 
smernica z roku 2001 neobsahuje zákaz predaja voľného tabaku na šúľanie v Dánsku. Tieto 
strany sa domnievajú, že predaj voľného tabaku na šúľanie je v súlade s platnou smernicou, a 
pripomínajú, že ide o tradičný výrobok. Z tohto dôvodu by bola navrhovaná zmena v rozpore 
z predchádzajúcim dánskym výkladom tabakovej smernice.

Väčšina nepodporuje zákaz uvádzania tabaku na šúľanie na trh bez ohľadu na balenie. 
Väčšina ďalej poznamenáva, že tabak na šúľanie je pre zdravie menej škodlivý než tradičné 
cigarety a nespôsobuje pasívne fajčenie.
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Väčšina ďalej odkazuje na stanovisko švédskeho parlamentu (Riksdag) k tejto otázke určenej 
Komisii.

Regulácia iných ako tabakových výrobkov

Väčšina vo výbore, ktorú tvoria strany V, DF, EL, LA a K, konštatuje, že smernica sa 
vzťahuje len na tovar obsahujúci tabak, zatiaľ čo iné nikotínové výrobky v rámci tabakovej 
smernice nemajú byť regulované.

Meranie a vykazovanie zložiek a emisií

Výbor podporuje zriadenie spoločného európskeho systému hlásení, ktorý umožní 
tabakovému priemyslu priamo Komisii oznamovať prídavné látky a pod.

Menšina vo výbore, ktorú tvoria strany  V, DF, LA a K, je však znepokojená tým, že Komisiu 
majú o metódach, ktoré používajú na meranie iných emisií ako decht, nikotín a oxid uhoľnatý, 
ako aj emisií z iných tabakových výrobkov ako cigariet, informovať len členské štáty.  Tieto 
strany sa obávajú, že to spôsobí vznik nejednotných požiadaviek, pokiaľ ide o metódu 
používanú na meranie v 27 členských štátoch, čo neprospieva vnútornému trhu.

Menšina ďalej konštatuje, že metódy merania, ktoré sa majú používať na meranie a 
vykazovanie zložiek emisií, by mala zjednotiť a navrhnúť Komisia, a nie jednotlivé členské 
štáty.

Ustanovenia týkajúce sa prídavných látok

Väčšina, ktorú tvoria strany S, RV, SF a EL, sa domnieva, že je logické zakázať sériu 
prídavných látok, ktoré vzbudzujú dojem, že tabakové výrobky sú zdravé, a ktoré pridávajú 
určitú príchuť, ktorá uľahčuje začatie fajčenia alebo je lákavá pre deti. 

Menšina, ktorú tvoria strany V, DF, LA a K, podporuje zavedenie prísnejších spoločných 
pravidiel EÚ  na použitie prídavných látok v cigaretách, a najmä zákaz cukroviniek, ktoré 
vyzerajú ako tabakové výrobky, pretože môžu slúžiť na prilákanie nových fajčiarov, najmä 
medzi mladými. Tieto strany teda podporujú zákaz cigariet s vysokým obsahom sladidiel s 
ovocnou príchuťou alebo iných sladidiel. Nemôžu však podporiť návrh, ktorý by zakazoval 
tzv. charakteristické príchute a v skutočnosti by znamenal úplný zákaz napr. bežných 
mentolových cigariet.

Táto menšina tiež považuje za znepokojujúce znenie článku 12 ods. 1 a 2 návrhu a domnieva 
sa, že pravidlá treba spresniť tak, aby na základe rôznych výkladov v jednotlivých členských 
štátoch nevznikali prekážky pre vnútorný trh.

Táto menšina vyjadruje podporu tomu, aby sa zo zákazu týkajúceho sa tabakových výrobkov 
s charakteristickou chuťou a zákazu používania príchutí vo filtroch, papieri a pod. vyňali 
cigary, cigarky a tabak do fajky. Tieto strany sa však nedomnievajú, že by Komisia mala mať 
v tejto oblasti právomoc prijímať delegované akty na účely zrušenia výnimky.

Označovanie a balenie

Výbor považuje obrazové výstrahy za účinný nástroj informovania spotrebiteľov a je za to, 
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aby bolo používanie kombinovaných textových a obrazových výstrah v Európskej únii 
povinné.

Podľa názoru menšiny, ktorú tvorí V, DF, LA a K, súčasná požiadavka, aby výstraha 
pokrývala 30 % prednej strany a 40 % zadnej strany, už spotrebiteľom poskytuje viditeľné a 
nápadné informácie, takže očakávaný prínos sprísnenia by bol skôr obmedzený. Táto menšina 
nemôže súhlasiť s tým, aby sa uvažovalo o zavedení povinnosti neutrálneho balenia. 
Odôvodňuje to tým, že môžu existovať právne obmedzenia spojené s ochrannými známkami a 
právami duševného vlastníctva.

Táto menšina nepodporuje požiadavku, aby škatuľky cigariet napríklad obsahovali aspoň 20 
cigariet a aby sa tabak na šúľanie predával v minimálne 40 gramových baleniach, čo by 
znamenalo zákaz plechových balení. Strany to odôvodňujú tým, že to vôbec nie je záležitosť 
vnútorného trhu, či existujú tenké cigarety alebo či sú balenia hranaté.

Menšina sa okrem toho domnieva, že texty výstrah pre iné výrobky ako v továrni vyrobené 
cigarety by aj naďalej mali byť umiestnené na balení formou neodstrániteľných nálepiek.

Predaj na diaľku a vysledovateľnosť

Väčšina, ktorú tvoria strany S, RV, SF a EL podporuje posilnenú kontrolu predaja na diaľku 
tabakových výrobkov a návrh týkajúci sa vysledovateľnosti a bezpečnostných prvkov.

S úctou,

Eva Kjer Hansen 
predsedníčka Výboru pre európske záležitosti


