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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1659/2012, ktorú predkladá Svetla Kostadinova, bulharská štátna 
občianka, v mene bulharského inštitútu pre trhové hospodárstvo (Institute 
for Market Economics), o návrhu týkajúcom sa jednoduchého balenia 
tabaku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície tvrdí, že navrhovaná zmena smernice 2001/37/ES o tabakových 
výrobkoch by sa mala riadne preskúmať, pričom osobitne zdôrazňuje najmä otázku 
jednoduchého balenia, a tvrdí, že navrhované opatrenia nevyriešia problémy, ale v skutočnosti 
zmaria účel a narušia trhovú konkurenciu.

Tvrdí tiež, že takáto politika by mohla vytvoriť precedens pre opatrenia v iných sektoroch, 
ktoré sú vnímané ako producenti „škodlivých“ výrobkov alebo služieb.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 1. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Predkladateľka petície namieta najmä proti zavedeniu jednoduchého balenia v navrhovanej 
revízii smernice 2001/37/ES (smernica o tabakových výrobkoch). Priložená správa bola 
vypracovaná pred prijatím návrhu Komisiou (GR pre zdravie a spotrebiteľov prijalo túto 
správu 28. novembra 2012), a preto sa netýka súčasného návrhu, ktorý práve prerokúva Rada 
a EP. 
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Poznámky Komisie 

Komisia prijala návrh prepracovanej smernice o tabakových výrobkoch 19. decembra 2012. 
Prijatiu predchádzala podrobná analýza ekonomických, sociálnych a zdravotných vplyvov 
opatrení politiky. Správa o posúdení vplyvu, ktorá dopĺňa návrh Komisie, poskytuje rozsiahly 
prehľad dôkazov, napríklad že obrázkové varovania sú oproti písomným varovaniam 
účinnejšie pri zvyšovaní informovanosti o zdravotných rizikách tabaku a motivujú k zmene 
správania.

Návrh je ambicióznou, ale vyváženou snahou riešiť najrozšírenejšiu odvrátiteľnú zdravotnú 
hrozbu v EÚ – konzumáciu tabaku –, ktorá je v EÚ každoročne zodpovedná za takmer 
700 000 úmrtí. S ohľadom na verejné zdravie je cieľom návrhu odradiť mladých ľudí od 
fajčenia. V tomto ohľade je Komisia znepokojená, že 70 % fajčiarov začne fajčiť vo veku 
nižšom ako 18 rokov a 94 % vo veku nižšom ako 25 rokov. Predpisy týkajúce sa značenia 
a balenia sa zameriavajú v prvom rade na to, aby zaistili, že zdravotné informácie budú lepšie 
sprostredkované spotrebiteľovi, čo odrádza od začatia fajčenia a pomáha prestať.

V návrhu sa nestanovuje termín zavedenia jednoduchého balenia na úrovni EÚ, ale umožňuje 
členským štátom zaviesť ho.

Záver

V návrhu Komisie sa nezavádza „jednoduché balenie“ na úrovni EÚ. Návrh vrátane otázok 
týkajúcich sa balenia tabakových výrobkov sa v súčasnosti prerokúva v Rade a Európskom 
parlamente. O konečnom výsledku týchto rokovaní sa ešte musí rozhodnúť.


