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Výbor pre právne veci

13.3.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM
(28/2013)

Vec: Odôvodnené stanovisko Talianskej poslaneckej snemovne 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 Talianskej poslaneckej snemovne k 
uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

POSLANECKÁ SNEMOVŇA

Predmet: 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(20I2)788 final)

DOKUMENT SCHVÁLENÝ XIV. VÝBOROM

Výbor XIV – Politiky Európskej únie

po preskúmaní súladu so zásadou subsidiarity návrhu smernice týkajúcho sa výroby, 
prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov (COM(20I2)788 final); 

uznávajúc cieľ návrhu smernice, ktorý sa prostredníctvom revízie smernice o tabakových 
výrobkoch 2001/37/ES a vzhľadom na najnovší vedecký a medzinárodný vývoj a vývoj na 
trhu snaží o zabezpečenie vyššej úrovne ochrany zdravia pred rizikami vyplývajúcimi z
konzumácie tabaku, a s osobitným dôrazom na jeho konzumáciu medzi mladými ľuďmi;

konštatuje však, že ustanovenia uvedené v návrhu smernice zahŕňajú určité otázky, ktoré sú 
významné z hľadiska dodržania zásady subsidiarity; 

keďže najmä:

a) mechanizmus kontroly dodržiavania zásady subsidiarity zo strany parlamentov 
jednotlivých štátov v súlade s protokolom č. 2 Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie sa zavádza až po posúdení správnosti právneho základu 
legislatívnych návrhov Európskej únie; z toho vyplýva, že parlamenty jednotlivých štátov 
môžu prijať odôvodnené stanoviská v zmysle článku 6 uvedeného protokolu v prípade 
použitia nesprávneho alebo nevhodného právneho základu, pokiaľ ide o obsah a účel 
legislatívneho návrhu EÚ;

b) právnym základom uvedeného návrhu smernice je článok 114 ZFEÚ, ktorý sa týka 
aproximácie vnútroštátnych právnych predpisov o vytvorení a fungovaní vnútorného trhu;

b) Súdny dvor už mal príležitosť vyjadriť sa k prípustnosti uplatňovania tohto predpisu 
(bývalý článok 95 ZES) s cieľom prijať harmonizačné opatrenia týkajúce sa propagácie 
tabakových výrobkov (pozri najmä rozsudky z 10. decembra 2002 British American Tobacco 
(Investment*) a Imperial Tobacco, prípad C 491/01, Race. s. 1-11453, ods. 60; 12. júla 2005 –
Výživové doplnky – spojené prípady C-154/04 a C-155/04, ods. 28);

c) Súdny dvor najmä zdôraznil, že článok 114, ktorý sa vykladá v spojení s článkom 168 
ZFEÚ, umožňuje prijatie opatrení ovplyvňujúcich ľudské zdravie, a to za predpokladu, že 
legislatívny akt je primárne a účinne zameraný na odstraňovanie prekážok voľného pohybu 
tovaru alebo odstraňovanie narušení hospodárskej súťaže.  Použitie článku 114 by však 
nebolo odôvodnené v prípade, že hlavným a bezprostredným cieľom aktu, ktorý sa má prijať, 
je ochrana zdravia, a „harmonizácia trhových podmienok v rámci Spoločenstva je až jeho 
vedľajším účinkom”.



CM\930212SK.doc 3/3 PE506.345v01-00

SK

d) návrh smernice nespĺňa v plnom rozsahu podmienky určené Súdnym dvorom, čo sa 
týka uplatnenia článku 114, pretože jeho viaceré ustanovenia nie sú vhodné na odstránenie 
prekážok voľného pohybu tabakových výrobkov alebo prekážok narušenia hospodárskej 
súťaže;

e) návrh predovšetkým tým, že povzbudzuje členské štáty k tomu, aby v niektorých 
oblastiach konali nezávisle (meranie iných emisií ako nikotínu, dechtu a oxidu uhoľnatého; 
ďalšie testy na meranie zložiek; požiadavky na zákaz výrobkov obsahujúcich konkrétne 
prídavné látky; zavedenie systému schvaľovania nových výrobkov; zavedenie prísnejších 
predpisov týkajúcich sa obalov), vytvára základ pre významné rozdiely medzi členskými 
štátmi a následné obmedzenie voľného pohybu tovaru;

f) ustanovenia návrhu týkajúce sa normalizácie balenia a zákaz predaja celých kategórií 
výrobkov, ktoré sú v súčasnosti legálne, ako sú tenké cigarety, cigarety s príchuťou mentolu 
a balenie obsahujúce 10 cigariet, Európska komisia zdôvodňuje snahou znížiť príťažlivosť 
tabakových výrobkov a obavami, že určitý typ výrobku či balenia môže viesť spotrebiteľov k 
domnienke, že sú menej škodlivé. Zákaz týchto výrobkov teda nie je zameraný na 
obmedzenie narušení vnútorného trhu alebo hospodárskej súťaže, no výlučne na zvýšenie 
ochrany zdravia, čo je v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora;

vyjadruje

ODÔVODNENÉ STANOVISKO

v súlade s článkom 6 protokolu č. 2 pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve 
o fungovaní Európskej únie.


