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OZNÁMENIE POSLANCOM
(29/2013)

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

ODÔVODNENÉ STANOVISKO

k nesúladu so zásadou subsidiarity: 

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)0788)

so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, a najmä na články 5 a 12 ZEÚ a protokoly č. 1 a č. 2 
pripojené k tejto zmluve,

so zreteľom na nové vydanie rumunskej ústavy, a najmä na jej článok 148,

so zreteľom na rozhodnutie poslaneckej snemovne č. 11/2011,

so zreteľom na stanovisko rumunskej vlády vyjadrené v jej oznámení z 18. februára 2013,

so zreteľom na súhlas stáleho úradu poslaneckej snemovne udelený 26. februára 2013,

Poslanecká snemovňa prijala v súlade s článkom 40 rozhodnutia poslaneckej snemovne 
č. 11/2011 z 27. apríla 2011 toto odôvodnené stanovisko:

Poslanecká snemovňa:

(1) uznáva hodnotu návrhu smernice ako pomoci pri dosahovaní celkového cieľa EÚ, ktorým 
je podporiť blaho svojich občanov (článok 3 ZEÚ), a stratégie Európa 2020, keďže ak budú 
ľudia dlhšie zdraví a aktívni a poskytne sa im pomoc pri predchádzaní chorobám, ktoré 
možno odvrátiť, a predčasnej smrti, bude to mať pozitívny vplyv na produktivitu 
a konkurencieschopnosť;

(2) víta cieľ nariadenia poskytovať ochranu, najmä mladým ľuďom a ženám, ktoré 
predstavujú zraniteľné skupiny, pokiaľ ide o spotrebu tabaku, aby sa v budúcnosti zabezpečila 
vysoká úroveň zdravia v celej Únii;

(3) berie na vedomie skutočnosť, že výskum financovaný Európskou komisiou poukázal 
na to, že značná časť (až 28 %) občanov Európy, a najmä mladí ľudia, stále fajčí;

(4) chápe, že je potrebné upozorňovať na určité postupy v reklame, ktoré možno označiť 
za zavádzajúce;

vyjadruje však vážne výhrady, pokiaľ ide o:

1. splnomocnenie Európskej komisie prijímať delegované akty v 16 prípadoch, keďže by sa 
nimi zaviedli pravidlá nad rámec uvedeného rozsahu pôsobnosti návrhu smernice, čím by sa 
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de iure obmedzilo právo na reguláciu na úrovni členského štátu, t. j. na najbližšej úrovni 
občanom, na ktorej by sa takéto opatrenia mohli prijať;

2. uvedené argumenty na potvrdenie, že nové navrhnuté ustanovenia by viedli k zníženiu 
spotreby tabaku, keďže nebola vykonaná dostatočná analýza faktorov súvisiacich 
s flexibilitou spotreby, inými slovami možnosti, že fajčiari cigariet, ktoré budú podľa novej 
smernice zakázané, ako ochutené alebo tenké cigarety, prejdú na iné tabakové výrobky, 
z ktorých niektoré môžu byť dokonca ešte viac škodlivé. Okrem toho, jednotlivé členské štáty 
môžu zakázať registráciu názvov značiek, ktoré sú zavádzajúce, čo by sa mohlo považovať 
za poskytnutie dostatočnej záruky;

3. nízku mieru podpory nových obmedzení zo strany európskej verejnosti, na čo dokazujú 
výsledky konzultácií;

4. zahrnutie tenkých cigariet do kategórie výrobkov, ktorých reklama sa považuje 
za zavádzajúcu, pretože sú koniec koncov opisované ako tenké (štíhle); aj keby to malo 
odlišný vplyv na ženy, malo by sa to riešiť na základe spotrebiteľských návykov jednotlivých 
členských štátov, pričom zásah EÚ by len znížil účinnosť opatrení prijatých na vnútroštátnej 
úrovni. Na základe výsledkov štúdií, ktoré dala vypracovať Komisia s cieľom posúdiť vplyv 
návrhu, sa dospelo k rovnakým záverom, pokiaľ ide o atraktívnosť založenú na kultúrnych 
tlakoch;

5. uloženie povinnosti vyrábať hranaté balíčky cigariet, pri ktorej ide skôr o štandardizáciu, 
ktorá uľahčí výrobu, než o opatrenie na predchádzanie zavádzajúcej reklame, a preto by sa 
rozhodnutie o tvare balíčkov cigariet malo nechať na výrobcov;

6. článok 16 návrhu a zavedenie povinnosti pre maloobchodných predajcov, ktorí uskutočňujú 
predaj na diaľku, zaregistrovať sa v členskom štáte, v ktorom sú usadení, ako aj v členských 
štátoch, v ktorých sa nachádzajú potenciálni spotrebitelia, keďže to bude mať vplyv 
na slobodu hospodárskej súťaže. Tieto povinnosti presahujú rámec potrebný na dosiahnutie 
cieľov návrhu;

7. každý členský štát by mal mať navyše možnosť stanoviť osobitné povinnosti v oblasti 
registrácie vychádzajúce z typu a objemu každej kategórie výrobku, zo spotrebiteľských 
návykov a v náležitých prípadoch z regionálnych rozdielov týkajúcich sa týchto faktorov;

8. výskyt až štyridsiatich prídavných látok v jednom tabakovom výrobku prakticky 
znemožňuje overenie ich spoločného vplyvu na zdravie a za preskúmanie otázky, či určitá 
kombinácia prídavných látok a spracovaného tabaku môže mať vplyv na zdravie, by mali byť 
zodpovedné jednotlivé členské štáty. Túto otázku by mali pritom stanoviť za prioritu v oblasti 
výskumu na základe spotrebiteľských návykov v danom štáte alebo by sa odpoveď na ňu 
mala nájsť prostredníctvom budúceho výskumu na celoeurópskej úrovni; 

9. nedostatok dôkazov potvrdzujúcich to, že oznamovacie povinnosti procesnej 
a administratívnej povahy navrhnuté v článku 17 by jednotlivé členské štáty nevedeli 
samostatne zaviesť prostredníctvom opatrení prijatých na vnútroštátnej úrovni. Toto 
oznamovanie by malo byť v smernici nanajvýš stanovené ako cieľ, ale nemalo by nahrádzať 
opatrenia uplatňované na vnútroštátnej úrovni;
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10. podľa rumunského právneho predpisu, ktorým sa upravujú názvy značiek (zákon 
č. 84/1998 o obchodných značkách a zemepisných označeniach), má vlastník názvu značky 
výhradné práva využívať chránené značky. V Parížskom dohovore na ochranu priemyselného 
vlastníctva, ktorého je Rumunsko zmluvnou stranou, je takisto zakotvené toto právo 
a rovnaká zásada je stanovená aj v Dohode o obchodných aspektoch práva duševného 
vlastníctva, ktorá tvorí prílohu č. 1 k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie, 
podpísanej 15. apríla 1994. Z toho vyplýva, že Rumunsko a možno aj iné členské štáty by 
museli vysvetľovať, z akého dôvodu toto právo obmedzujú, čo predstavuje otázku, ktorej sa 
text smernice nevenuje. 

Poslanecká snemovňa na základe dôvodov uvedených v odsekoch 1 až 10 rozhodla o vydaní 
tohto odôvodneného stanoviska, podľa ktorého návrh smernice nie je v súlade so zásadou 
subsidiarity.

Toto odôvodnené stanovisko je určené rumunskej vláde a predsedom Európskeho parlamentu, 
Rady a Komisie.

PREDSEDA

Valeriu Stefan Zganea


