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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1813/12, ktorú predkladá Krisztian Pifko (maďarský štátny občan), 
s 2 857 on-line podpismi, o obnovení voľného obchodovania s náplňami do 
elektronických cigariet v Maďarsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ sa sťažuje na skutočnosť, že maďarskí colníci na základe príkazu Štátneho 
sekretariátu pre zdravotníctvo ministerstva ľudských zdrojov zadržali a skonfiškovali výrobky 
elektronických cigariet. Stalo sa to bez akýchkoľvek zmien uplatniteľných právnych 
predpisov, pričom voľný obchod s týmto tovarom bol už roky povolený. Predkladateľ tvrdí, 
že tento akt porušuje zásady právnych predpisov EÚ (voľný pohyb tovaru a služieb), lebo 
miestnych obchodníkov a výrobcov dostáva do znevýhodnenej pozície, keďže tieto výrobky 
sú ľahko dostupné z iných krajín. Vyzýva EP, aby prešetril zákonnosť konania štátnych 
orgánov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 16. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 19. decembra 2013

Výrobky obsahujúce nikotín podliehajú v súčasnosti v členských štátoch rozličným právnym 
predpisom. Podľa informácií Komisie považuje Maďarsko také výrobky obsahujúce nikotín, 
ktorých hladina nikotínu presahuje v jednom výrobku 1,5 mg nikotínu, ktoré neobsahujú 
tabakový extrakt a/alebo ktoré sú prezentované ako liečba závislosti od tabaku, za lieky „na 
základe funkcie“, ako stanovuje článok 1 ods. 2 smernice 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje 
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zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch1. Elektronické cigarety obsahujúce nikotín, 
(ktorých väčšina pravdepodobne presahuje hranicu 1,5 mg), zrejme Maďarsko skutočne 
považuje za lieky na základe funkcie, ktoré sa povoľujú podľa smernice 2001/83/ES.

Rozhodnutie o použití právneho režimu na klasifikovanie výrobkov obsahujúcich nikotín, 
akými sú napr. elektronické cigarety, je v súčasnosti v právomoci členských štátov, 
konajúcich pod dozorom súdov2. Komisia preto nie je oprávnená zasiahnuť.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0067:SK:PDF

2 C-109/12 - Laboratoires Lyocentre, odseky 42, 45, 47. [2013] Neuverejnené.


