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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre právne veci

13.3.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM
(30/2013)

Vec: Odôvodnené stanovisko Portugalského republikového zhromaždenia 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 Portugalského republikového zhromaždenia k 
uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

REPUBLIKOVÉ ZHROMAŽDENIE

UZNESENIE REPUBLIKOVÉHO ZHROMAŽDENIA

Prijatie odôvodneného stanoviska k porušeniu zásady subsidiarity návrhom 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

Republikové zhromaždenia sa v súlade s článkom 166 ods. 5 Ústavy Portugalskej republiky a 
článkom 3 ods. 3 zákona č. 43/2006 z 25 augusta v zmeneným zákonom č. 21/2012 rozhodlo 
zaslať predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie toto odôvodnené 
stanovisko o porušení zásady subsidiarity návrhom 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 smernice Európskeho parlamentu a Rady porušuje zásadu subsidiarity v takej miere, že 
cieľ, ktorý treba dosiahnuť, nie je viac účinne dosahovaný prostredníctvom tohto opatrenia 
Únie.

Schválené 1. marca 2013

PREDSEDA REPUBLIKOVÉHO ZHROMAŽDENIA 
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STANOVISKO COM(2012)788

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

ČASŤ I – ÚVODNÁ POZNÁMKA

V zmysle článku 7 zákona 43/2006 z 25. augusta zmeneného zákonom č. 21/2012 zo 17. 
mája, ktorým sa upravuje monitorovanie, hodnotenie a vyjadrovanie sa republikového 
zhromaždenia v procese budovania Európskej únie, ako aj metodiky kontroly európskych 
iniciatív schválenej 20. januára 2010 výbor pre európske záležitosti prijal 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].

Uvedená iniciatíva bola predložená výboru pre hospodárstvo a verejné práce a výboru pre 
zdravie, ktoré, berúc do úvahy príslušnú tému, iniciatívu analyzovali a schválili správy, ktoré 
sú priložené k tomuto stanovisku a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Keďže ide o záležitosť, ktorá sa týka osobitného záujmu autonómnych regiónov, boli o 
stanovisko požiadané zákonodarné zhromaždenia autonómnych regiónov Azorské ostrovy a 
Madeira, ktoré prijali stanoviská priložené k tomuto stanovisku tvoriace jeho neoddeliteľnú 
súčasť.

ČASŤ II – ODÔVODNENIA

1. Všeobecne

Cieľom posudzovanej iniciatívy je revidovať a zmodernizovať smernicu 2001/37/ES 
Európskeho parlamentu o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a 
súvisiacich výrobkov a zlepšiť tak vnútorný trh. 

Celkovým cieľom revízie je zlepšenie fungovania vnútorného trhu, aktualizácia už 
harmonizovaných oblastí a nové opatrenia, ktoré predchádzajúca smernica ešte nepokrývala, a 
zabezpečenie toho, aby právny predpis nemohol byť obchádzaný.

Z hľadiska zdravia a v súlade s článkom 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie strategické 
ciele vyžadujú, aby Európska únia chránila zdravie európskych občanov.

Tabak je jedným zo základných problémov európskej politiky v oblasti zdravia, keďže 
spôsobuje približne 700 000 úmrtí za rok. Cieľom smernice je chrániť mladých ľudí (podľa 
údajov Eurobarometra z roku 2012 70 % fajčiarov začína fajčiť pred dovŕšením 18 roka a 
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95 % pred dovŕšením 25 roka) a zabezpečiť pre všetkých občanov možnosť informovaného 
výberu, pokiaľ ide o tabakové výrobky a ich špecifický vplyv a dôsledky.

Podľa iniciatívy sa revízia smernice o tabakových výrobkoch zameriava na tieto oblasti:

a) Zložky a emisie

Maximálny obsah dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého, ako aj metódy merania zostávajú 
rovnaké ako v smernici 2001/37/ES.

Podľa smernice 2001/37/ES by členské štáty mali od výrobcov a dovozcov tabakových 
výrobkov vyžadovať, aby nahlasovali zložky použité v takýchto výrobkoch. V analyzovanom 
návrhu sa zachováva povinný systém nahlasovania zložiek a takisto sa počíta so spoločným 
elektronickým formátom nahlasovania, pričom výrobcovia by mali poskytovať podporné 
údaje (napr. marketingové správy).

Poplatky účtované členskými štátmi za spracúvanie informácií, ktoré im boli poskytnuté, 
neprekročia náklady zodpovedajúce týmto činnostiam. Okrem toho sa v návrhu stanovuje, že 
nové alebo upravené tabakové výrobky sa nesmú uvádzať na trh predtým, ako sa predložia 
údaje o zložkách. Nahlásené údaje, s výnimkou dôverných informácií, sa uverejňujú. 

Zavedením harmonizovaného formátu nahlasovania a povinného nahlasovania sa vytvoria 
rovnaké podmienky a umožní sa zber, analýza a monitorovanie údajov. Takisto sa zníži 
administratívne zaťaženie priemyselného odvetvia, členských štátov a Komisie a poskytne sa 
solídnejší systém zaobchádzania s citlivými údajmi.

Súčasnou smernicou 2001/37/ES sa neharmonizuje regulácia prídavných látok v členských 
štátoch. Niektoré členské štáty preto prijali právne predpisy alebo uzatvorili dohody 
s priemyselným odvetvím povoľujúce alebo zakazujúce určité zložky. V dôsledku toho sú 
niektoré zložky v niektorých členských štátoch zakázané, v iných však nie.

V návrhu sa uvažuje o zákaze tabakových výrobkov s charakteristickými príchuťami, ako sú 
napríklad ovocné alebo čokoládové príchute.

V procese rozhodovania budú pomáhať skúšobné panely.

Prídavné látky, ktoré sa spájajú s energiou a vitalitou (kofeín a taurín atď.), alebo vytvárajú 
dojem, že vďaka ich prítomnosti sú tabakové výrobky prospešné pre zdravie (napr. vitamíny), 
sú zakázané. Arómy nie sú povolené vo filtroch, v papieroch ani baleniach.

Na trh sa nesmú uvádzať tabakové výrobky so zvýšenou toxicitou alebo návykovosťou. 
Členské štáty zabezpečia, aby sa predpisy alebo podmienky stanovené v nariadení REACH 
primeraným spôsobom uplatňovali na tabakové výrobky.

V návrhu sa z niektorých ustanovení, ako sú napr. ustanovenia o zákaze výrobkov 
s charakteristickými príchuťami, vynímajú tabakové výrobky iné ako cigarety, tabak na 
šúľanie a bezdymové výrobky, t. j. cigary, cigarky a fajkový tabak. Táto výnimka je 
opodstatnená vzhľadom na to, že tieto výrobky spotrebúvajú najmä starší spotrebitelia. Tento 
návrh je pritom zameraný na reguláciu tabakových výrobkov takým spôsobom, aby tieto 
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výrobky nepodnecovali mladých ľudí k tomu, aby začali fajčiť.

Táto výnimka sa zruší v prípade, že dôjde k podstatnej zmene okolností (týkajúcich sa objemu 
predaja alebo úrovne prevalencie fajčenia u mladých ľudí). 

Návrh sa zaoberá nesúrodým vývojom v členských štátoch, pokiaľ ide o reguláciu zložiek, a 
zohľadňuje medzinárodný vývoj, ako sú ustanovenia RDKT (Rámcový dohovor o kontrole 
tabaku) týkajúce sa regulácie obsahu tabakových výrobkov a príslušné usmernenia.

b) Balenie a označovanie

V návrhu sa predpokladá, že kombinované výstrahy (obrázok plus text) v rozsahu 75 % 
plochy by mali byť zobrazené striedavo na oboch stranách balení tabakových výrobkov a mali 
by obsahovať informáciu o škodlivých látkach v tabaku.

Návrh zahŕňa aj požiadavky na balenia, napr. balenia cigariet v tvare kvádra a minimálny 
počet cigariet v jednom balení (v tomto prípade 20).

Návrh zároveň zabezpečí účinné zobrazovanie zdravotných výstrah a ponechá určitý priestor 
na balení na zobrazenie ochrannej známky, pričom sa stanoví povinná minimálna veľkosť 
výstrah a balení.

c) Vysledovateľnosť a bezpečnostné prvky

V smernici 2001/37/ES sa Európskej komisii udeľuje právomoc prijímať technické opatrenia 
v súvislosti s vysledovateľnosťou a identifikáciou, no Komisia tieto právomoci zatiaľ 
nevyužila. Keďže koncepcia vysledovateľnosti sa vyvinula v posledných rokoch, je potrebné 
právne predpisy upraviť a doplniť o oblasť vysledovateľnosti a bezpečnostných prvkov.

V návrhu sa uvažuje o systéme EÚ na sledovanie a zisťovanie na úrovni balíčkov tabakových 
výrobkov v rámci celého dodávateľského reťazca (okrem maloobchodu).

Členské štáty zabezpečujú, aby výrobcovia tabakových výrobkov uzatvárali zmluvy o 
ukladaní údajov s nezávislými tretími stranami, čím zabezpečia nezávislosť systému a úplnú 
transparentnosť a trvalý prístup pre členské štáty a Komisiu.

Návrhom sa zabezpečuje súlad s požiadavkami smernice, vytvárajú sa rovnaké podmienky 
pre rôznych operátorov (v súčasnosti sa len od štyroch najväčších výrobcov tabakových 
výrobkov vyžaduje, aby vytvorili a používali systémy sledovania a zisťovania), uľahčuje sa 
dohľad nad trhom a spotrebiteľom sa udeľuje právomoc overovať autentickosť tabakových 
výrobkov.

d) Tabak určený na vnútorné použitie

Zákaz uvádzať na trh tabak určený na vnútorné použitie (snus), ako sa stanovuje v smernici 
2001/37/ES, je zachovaný, pričom výnimku z tohto zákazu má Švédsko.

Súdny dvor Európskej únie pokladal tento zákaz v roku 2004 za primeraný vzhľadom na 
škodlivé účinky, neistotu súvisiacu tabakom určeným na vnútorné použitie ako náhradou za 
cigarety, návykové a toxické vlastnosti nikotínu, potenciál rizika tabaku určeného na vnútorné 
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použitie pre mladých ľudí a novosť tohto výrobku.

e) Cezhraničný predaj tabakových výrobkov na diaľku

Cezhraničný predaj tabakových výrobkov na diaľku nespadá do rozsahu pôsobnosti smernice 
2001/37/ES.

Návrh zahŕňa oznamovaciu povinnosť pre maloobchodných predajcov tabakových výrobkov, 
ktorí sa plánujú zapojiť do cezhraničného predaja na diaľku.

Návrh umožňuje členským štátom žiadať od maloobchodných predajcov, aby ustanovili 
fyzickú osobu, ktorá zabezpečí, že výrobky dodávané spotrebiteľom v príslušných členských 
štátoch spĺňajú požiadavky smernice. Takisto sa uvažuje o povinnom mechanizme overovania 
veku.

Návrh uľahčuje právnu činnosť bez odstránenia akýchkoľvek predajných kanálov a zároveň 
umožňuje spotrebiteľom legitímny prístup k tabakovým výrobkom, ktoré nie sú na ich 
domácom trhu. Posilňuje vplyv na interný trh tým, že zabraňuje nákupu výrobkov, ktoré nie 
sú v súlade s ustanoveniami smernice vrátane zdravotných výstrah v príslušnom jazyku 
a regulácie zložiek. Zameriava sa aj na riešenie problému súvisiaceho s nákupom tabakových 
výrobkov maloletými osobami. Neplánovaný vedľajší vplyv spočíva v znížení dostupnosti 
lacnejších výrobkov, ktoré nerešpektujú národné cenové politiky.

f) Nové tabakové výrobky

Nové kategórie tabakových výrobkov predstavujú výrobky obsahujúce tabak, ktoré nepatria 
do žiadnej zo zavedených kategórií výrobkov (t. j. cigarety, tabak na šúľanie, fajkový tabak, 
tabak do vodnej fajky, cigary, cigarky, žuvací tabak, šnupavý tabak alebo tabak určený na 
vnútorné použitie) a ktoré sa uvádzajú na trh po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Tieto 
výrobky budú musieť spĺňať požiadavky smernice (napr. pokiaľ ide o označovanie a zložky), 
aby sa zabezpečili rovnaké podmienky, a uplatniteľné pravidlá budú závisieť od toho, či 
výrobok zahŕňa alebo nezahŕňa proces horenia.

V návrhu sa takisto stanovuje povinnosť oznamovania nových kategórií tabakových výrobkov 
a päť rokov po termíne transpozície smernice Komisia vydá správu o vývoji trhu s týmito 
výrobkami.

Zavedenie systému oznamovania nových kategórií tabakových výrobkov by prispelo 
k rozšíreniu vedomostnej základne o týchto výrobkoch na účely budúcich možných zmien 
a doplnení smernice.

g) Výrobky obsahujúce nikotín

Výrobky obsahujúce nikotín nespadajú do rozsahu pôsobnosti smernice 2001/37/ES a členské 
štáty doteraz prijímajú rôzne regulačné prístupy v súvislosti s týmito výrobkami. Niektoré 
členské štáty ich regulujú ako lieky, niektoré uplatňujú určité predpisy uplatňované na 
tabakové výrobky, iné nemajú v tejto oblasti osobitné právne predpisy.

V návrhu sa stanovuje, že výrobky obsahujúce nikotín, ktorých úroveň nikotínu je vyššia ako 
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2 mg, koncentrácia nikotínu vyššia ako 4 mg na ml alebo ktorých plánované používanie vedie 
k strednej hodnote maximálnych koncentrácií plazmy vyššej ako 4 ng na ml, sa môžu uvádzať 
na trh len vtedy, ak boli povolené ako lieky na základe svojej kvality, bezpečnosti a účinnosti 
a majú pozitívnu vyváženosť rizika a prínosu.

Návrhom sa odstraňujú súčasné rozdiely v právnych predpisoch medzi jednotlivými 
členskými štátmi a rozdiely v regulácii nikotínových substitučných terapeutík a výrobkov 
obsahujúcich nikotín, zvyšuje sa právna istota a konsoliduje súčasný vývoj v členských 
štátoch a takisto sa podporuje výskum a inovácia pri odvykaní od fajčenia s cieľom zvýšiť 
prínos pre zdravie na maximum.

h) Rastlinné výrobky na fajčenie

V tomto návrhu sa stanovujú upravené zdravotné výstrahy pre rastlinné výrobky na fajčenie, 
ktoré spotrebiteľov informujú o nepriaznivých účinkoch týchto výrobkov na zdravie. Okrem 
toho nie je povolené uvádzať na baleniach žiadne zavádzajúce informácie.

2. Vypočutia

Spoločnosti Tabaqueira (dcérska spoločnosť Phillip Morris International), Empresa 
Madeirense de Tabacos a Fábrica de Tabacos Micaelense sa na vypočutí 29. januára za 
prítomnosti výboru parlamentu pre európske záležitosti, výboru pre hospodárstvo a verejné 
práce a výboru pre zdravie vyjadrili priaznivo k prijatiu všeobecného a vyrovnaného a 
dôkazmi podloženého legislatívneho rámca, ktorý by mohol byť účinnou odpoveďou na 
obavy v spoločnosti vo všeobecnosti a najmä orgánov v oblasti verejného zdravia, ktoré 
vyplývajú z povahy tabakových výrobkov.

Uviedli však, že revízia smernice o tabakových výrobkoch (návrh smernice) predložená 
Európskou komisiou je v rozpore so zásadou subsidiarity, keďže je z viacerých hľadísk 
neprimeraná a nedostatočne podložená, nezohľadňuje určité špecifiká členských štátov a 
neberie do úvahy negatívne sociálno-ekonomické vplyvy, ktoré nie sú odôvodnené prínosmi v 
oblasti zdravia. 

Bola tiež spochybnená legislatívna právomoc EÚ vo vzťahu k niektorým z týchto aspektov, 
keďže tieto politické riešenia nie sú zlučiteľné s fungovaním vnútorného trhu a spôsobili by 
narušenie jeho fungovania, výrazne by ovplyvnili zamestnanosť, hospodársku súťaž a fiškálne 
príjmy, a pritom by nezabezpečili navrhované ciele v oblasti ochrany zdravia.

Domnievajú sa tiež, že EÚ nemá generickú legislatívnu právomoc vo veciach verejného 
zdravia. Politiky v oblasti verejného zdravia patria do právomocí členských štátov a EÚ má 
len právomoc prijímať opatrenia na podporu, koordináciu a doplnenie opatrení členských 
štátov. V samotnej ZFEÚ sa v článku 168 ods. 7 uvádza, že „...v činnosti Únie sa rešpektuje 
zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich zdravotnej politiky“.

Keďže právnym základom tohto návrhu smernice je vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu 
a návrh smernice je právnym predpisom o vnútornom trhu (článok 114 ZFEÚ), jeho jediným 
cieľom je uložiť členským štátom prijatie rôznych opatrení v oblasti verejného zdravia, 



PE506.347v01-00 8/11 CM\930214SK.doc

SK

pričom nezohľadňuje ich negatívne vplyvy na vnútorný trh. Argumentujú tiež, že návrh 
smernice odstraňuje možnosť odlíšenia a inovácie výrobkov tým, že neodôvodnene zakazuje 
niektoré už existujúce kategórie výrobkov a nariaďuje členským štátom, aby zaviedli ďalšie 
obmedzenia, ako je prípad generických balení, čo nevyhnutne povedie k nesúdržnej zmesi 
právnych ustanovení v každom z 27 členských štátoch, a to nijako neprispeje k uľahčeniu 
alebo zlepšeniu fungovania vnútorného trhu. 

Zdôraznili ďalej, že zákazom tabakových výrobkov so zníženým rizikom Európska komisia 
berie členským štátom možnosť samostatne vyvíjať vlastné strategické riešenia 
kontrolovaného prístupu k alternatívnym tabakovým výrobkom, ktoré v porovnaní s 
konvenčnými tabakovými výrobkami predstavujú nižšie riziko pre svojich občanov. 

Výbor pre európske záležitosti v súčinnosti s výborom pre zdravie 7. februára vypočul 
delegáciu Japan Tobacco International (JTI), ktorá sa vyjadrila, že tento návrh smernice 
odoberá právomoci členským štátom bez toho, aby preukázal, že národné parlamenty nie sú 
schopné dosiahnuť ciele a rovnaké alebo lepšie výsledky, čím na jednej strane porušuje 
zásadu subsidiarity a na druhej strane výrazne prekračuje mieru potrebnú na dosiahnutie 
daného cieľa t. j. rozvoja vnútorného trhu, a tým porušuje zásadu proporcionality.

Zákonodarné zhromaždenie autonómneho regiónu Azorské ostrovy tiež využilo právo na 
vypočutie v súlade s článkom 229 ods. 2 Ústavy Portugalskej republiky a v tomto konkrétnom 
prípade aj v súlade s článkom 3 ods. 4 zákona č. 43/2006 z 25. augusta, zmeneného zákonom 
č. 21/2012 zo 17. mája. 

Zákonodarné zhromaždenie Azorských ostrovov sa domnieva, že návrh smernice 
nerešpektuje zásady subsidiarity a proporcionality.

Podvýbor stáleho výboru pre hospodárstvo tohto zhromaždenia predložil stanovisko proti 
prijatiu tohto návrhu smernice, keďže podľa neho by sa jeho prijatím narušilo fungovanie 
vnútorného trhu a porušili by sa základné práva zakotvené v zmluvách.

V stanovisku sa tiež uvádza, že výroba tabaku je pre súostrovie veľmi dôležitá, keďže sa 
prejavuje na úrovni priamej aj nepriamej zamestnanosti, má pozitívny vplyv na hospodárstvo 
a vyplývajúci tok fiškálnych príjmov, čo je dôvod, pre ktorý bol na základe zásady 
subsidiarity vytvorený pre autonómny región Azorské ostrovy osobitný režim.

Podvýbor stáleho výboru pre hospodárstvo zákonodarného zhromaždenia autonómneho 
regiónu Azorské ostrovy jednohlasne prijal negatívne stanovisko k analyzovanému návrhu 
smernice.

Posledné vypočutie výboru pre zdravie sa v rámci skúmania analyzovaného návrhu smernice 
uskutočnilo 14. februára za prítomnosti poradcu ministra poľského veľvyslanectva Dariusza 
Dudziaka, ktorý sa na základe analýzy zásad subsidiarity a proporcionality tiež vyjadril proti 
skúmanej iniciatíve.

3. Právny základ

Tento návrh smernice sa predkladá na základe článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie.
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4. Zásada subsidiarity

Podľa článku 5 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii koná Únia „len v takom rozsahu a vtedy, ak 
ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť (...), ale (...) ich 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie“. Zásada subsidiarity odráža pohľad, podľa ktorého 
by členské štáty mali mať prednosť pred EÚ a právomoc konať v rámci svojich možností. 

Zmluva tiež zohľadňuje názor, že rozhodnutia by sa mali prijímať čo najbližšie k občanom 
t. j. vždy, keď je to možné, na vnútroštátnej úrovni. Určuje teda, že EÚ by mala preukazovať 
obozretnosť a konať (v oblastiach spoločnej právomoci s členskými štátmi) len vtedy, keď jej 
konanie skutočne pridá hodnotu a vytvorí prínosy, ktoré sa nedajú dosiahnuť na miestnej 
úrovni.

Keďže oblasť verejného zdravia je predmetom výlučnej právomoci členských štátov, EÚ má 
len právomoc podporovať, koordinovať alebo dopĺňať ich opatrenia.

Okrem toho, zmluvy výslovne vyžadujú, aby EÚ rešpektovala „zodpovednosť členských 
štátov za vymedzenie ich zdravotnej politiky...“. 

Toto sú tri príklady, ktoré jasne preukazujú, že návrh smernice je v rozpore so zásadou 
subsidiarity:

• zákaz segmentu cigariet bežnej veľkosti v Portugalsku z dôvodu ustanovení o 
presných rozmeroch varovaní o zdravotných rizikách neberie do úvahy preferencie 
portugalských spotrebiteľov, a to najmä bez akéhokoľvek odôvodnenia v oblasti ochrany 
verejného zdravia alebo odôvodnenia v rovine fungovania vnútorného trhu. Treba 
pripomenúť, že Portugalsko je zrejme členským štátom s najnižšou spotrebou tabaku, 
vykazuje najvyššie percento občanov, ktorí nikdy nefajčili, a je jedným členských štátov s 
najnižším podielom spotreby tabaku medzi maloletými;

• návrh smernice odstraňuje a zakazuje skupinu výrobkov (bežne známych ako tenké 
cigarety a mentolové cigarety), menšie varovania o obsahu dechtu a nikotínu a predaj v 
baleniach menších ako 40g v prípade tabaku na šúľanie. Sú to opatrenia, ktoré nijako 
neprispievajú k fungovaniu vnútorného trhu;

• očakávaný zákaz určitých výrobkov nižším rizikom bez podloženia dôkazmi 
poukazuje na neochotu EÚ umožniť členským štátom zaviesť ich vlastné stratégie s nižším 
rizikom. Nie je to hypotetický scenár, keďže v niektorých členských štátoch už je vytvorený 
právny rámec na reguláciu výrobkov s nižším rizikom. Zákaz by zasahoval do právomocí 
týchto a ďalších členských štátov, pokiaľ ide o vymedzenie ich vlastných stratégií v oblasti 
verejného zdravia.

Celkovo sa potvrdzuje, že tento návrh smernice nepredstavuje jednoznačný prínos, pokiaľ ide 
o prenos právomocí v oblasti regulácie týkajúcej sa tabaku z členských štátov na Európsku 
komisiu.  Delegovanie právomocí sa týka základných oblastí patriacich do právomocí 
členských štátov a uskutočňuje sa nepresne a bez výraznej snahy, pokiaľ ide o dosiahnutie 
cieľov Európskej komisie.
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5. Zásada proporcionality

Zásada proporcionality vyžaduje, aby obsah a forma opatrenia EÚ neprekročila rámec toho, 
čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmluvy. Preto vždy, keď existujú viaceré možnosti, 
pokiaľ ide o dosiahnutie rovnakého cieľa, mala by sa zvoliť možnosť, ktorou sa dá daný cieľ 
dosiahnuť najľahšie.

Treba pripomenúť, že návrh smernice prekračuje mieru potrebnú na dosiahnutie zlepšenia 
fungovania trhu a porušuje základné práva hospodárskych subjektov (sloboda pôsobiť na trhu 
podľa pravidiel hospodárskej súťaže, sloboda odlíšiť svoje výrobky, sloboda používať 
charakteristické značky a symboly nadobudnuté v súlade so zákonom) a samotných dospelých 
spotrebiteľov, najmä slobodu osobného výberu na základe zodpovedajúcich a primeraných 
informácií. 

Okrem toho návrh smernice je v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, ktorá 
vyžaduje, aby sa pri rozhodovaní medzi viacerými možnosťami zvolilo opatrenie, ktoré 
predstavuje najmenšiu záťaž, a ktorá poukazuje na potrebu predísť tomu, aby vzniknuté škody 
neboli neprimerané voči cieľom, ktoré sa majú dosiahnuť.

Napriek požadovanej úrovni dôkazov sú viaceré ustanovenia navrhnutej smernice zjavne 
neprimerané a mali by sa z tohto dôvodu označiť za neprípustné. Neexistujú dôkazy o tom, že 
tieto opatrenia, ktoré sú svojvoľné a poškodzujúce, zlepšia fungovanie vnútorného trhu alebo 
dosiahnu uvádzaný cieľ v oblasti verejného zdravia.

ČASŤ III – POSUDOK

Vzhľadom na uvedené argumenty a so zreteľom na správu príslušného výboru sa výbor pre 
európske záležitosti domnieva, že:

1. analyzovaná iniciatíva porušuje zásadu subsidiarity v tom, že vo veciach spoločnej 
právomoci môže EÚ navrhovať právne predpisy len na dosiahnutie cieľov, ktoré sa nedajú 
dosiahnuť na miestnej úrovni, a keďže odoberá právomoc členských štátov bez toho, aby sa 
preukázalo, že národné parlamenty nie sú schopné dosiahnuť rovnaké alebo lepšie výsledky, 
čo je evidentné a jasné porušenie zásady subsidiarity;

2. predmetná iniciatíva porušuje zásadu proporcionality, keďže právne predpisy EÚ by 
nemali prekročiť mieru, ktorá je potrebná na dosiahnutie cieľov vymedzených v zmluvách, 
ale aj preto, že prekračuje mieru potrebnú na dosiahnutie cieľa rozvoja vnútorného trhu, čo je 
jasné porušenie tejto zásady;

3. vzhľadom na uvedené skutočnosti a v súlade s článkom 3 ods. 3 zákona č. 43/2006 z 
25. augusta zmeneného zákonom č. 21/2012 zo 17. mája by sa mal plénu predložiť návrh 
uznesenia priložený k tomuto stanovisku;

4. pokiaľ ide o otázky nastolené v odôvodneniach, výbor pre európske záležitosti bude aj 
naďalej sledovať legislatívny proces v prípade tejto iniciatívy, a to najmä prostredníctvom 
výmeny informácií s vládou.
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