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13.3.2013

SDĚLENÍ ČLENŮM
(28/2013)

Věc: Odůvodněné stanovisko poslanecké sněmovny Italské republiky 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 poslanecké sněmovny Italské 
republiky týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Věc: 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)0788)

DOKUMENT SCHVÁLENÝ 14. VÝBOREM

14. výbor pro politiky Evropské unie

přezkoumal návrh směrnice týkající se obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících 
výrobků (COM(2012)0788) z hlediska souladu se zásadou subsidiarity;

ocenil účel návrhu směrnice, jehož cílem je zajistit prostřednictvím revize směrnice o 
tabákových výrobcích 2001/37/ES a s ohledem na mezinárodní a vědecký vývoj a vývoj trhu 
vyšší úroveň ochrany zdraví před riziky, jež vyvolává konzumace tabáku, se zvláštním 
zřetelem ke konzumaci tabáku mladistvými;

poukázal však na to, že úprava, kterou přináší návrh směrnice, obsahuje některé 
problematické momenty, pokud jde o dodržování zásady subsidiarity;

zejména uvážil, že:

a) pokud jde o systém kontroly subsidiarity ze strany vnitrostátních parlamentů podle 
protokolu č. 2 připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské 
unie, je posouzení správnosti právního základu legislativních návrhů Evropské unie prvotní. 
Má se tudíž za to, že vnitrostátní parlamenty mohou přijmout odůvodněné stanovisko ve 
smyslu článku 6 výše uvedeného protokolu v případě použití nesprávného nebo nevhodného 
právního základu, pokud jde o obsah a účel evropského legislativního návrhu;

b) právním základem přezkoumávaného návrhu směrnice je článek 114 SFEU, který se 
týká sbližování vnitrostátních právních předpisů, jejichž předmětem je vytvoření a fungování 
vnitřního trhu;

c) Soudní dvůr se již vyjádřil k přípustnosti použití tohoto ustanovení (bývalého článku 
95 Smlouvy o ES) pro účely přijímání harmonizačních opatření týkajících se reklamy na 
tabákové výrobky (viz zejména rozsudek ze dne 10. prosince 2002, British American Tobacco 
(Investment*) a Imperial Tobacco, věc C-491/01, Recueil s. 1-11453, bod 60, a rozsudek ze 
dne 12. července 2005, Doplňky stravy, spojené věci C-154/04 a C-155/04, bod 28);

d) Soudní dvůr především upřesnil, že článek 114 vykládaný ve spojení s článkem 168 
SFEU umožňuje přijetí opatření, která mají vliv na lidské zdraví, za předpokladu, že 
legislativní akt je v první řadě skutečně zaměřen na odstranění překážek volného pohybu 
zboží nebo na odstranění podstatného narušení hospodářské soutěže. Použití článku 114 by 
ovšem nebylo opodstatněné, pokud by hlavním a bezprostředním cílem aktu, který má být 
přijat, byla ochrana zdraví a „pouze vedlejším účinkem by byla harmonizace podmínek trhu 
uvnitř Společenství“;
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e) zdá se, že přezkoumávaný návrh směrnice celkově nesplňuje podmínky stanovené 
Soudním dvorem pro použití článku 114, neboť řada jeho ustanovení není způsobilá 
k odstranění překážek volného pohybu tabákových výrobků nebo narušení hospodářské 
soutěže;

f) předpoklady pro značné rozdíly mezi členskými státy a pro následná omezení volného 
pohybu zboží vytváří zejména sám návrh, který podněcuje členské státy, aby v některých 
oblastech zasahovaly samostatně (měření různých emisí nikotinu, dehtu a oxidu uhelnatého; 
další testy v oblasti měření složek; požadavky týkající se zákazu výrobků s obsahem 
konkrétních přísad; zavedení systému schvalování nových produktů; zavedení přísnějších 
předpisů pro balení);

g) Evropská komise výslovně odůvodňuje ustanovení návrhu týkající se standardizace 
krabičky a zákazu prodeje celých kategorií výrobků, které jsou v současné době legální, jako 
cigarety tenké, s mentolem a balíčky po 10 cigaretách, tím, že chce snížit přitažlivost 
tabákových výrobků a že má obavy, že by určitý typ krabičky nebo výrobku mohl spotřebitele 
svádět k tomu, aby si myslel, že výrobek je méně škodlivý. Zákaz těchto výrobků tedy nemá 
omezit narušení vnitřního trhu nebo hospodářské soutěže, ale v rozporu s judikaturou 
Soudního dvora má pouze zvýšit ochranu zdraví;

vyjadřuje

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

v souladu s článkem 6 protokolu č. 2 připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě 
o fungování Evropské unie.


