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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0155/2013, ktorú predkladá Clive Bates, britský štátny občan, 
o zrušení zákazu tabaku učeného na vnútorné použitie (snus) mimo Švédska

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície tvrdí, že na základe smernice 92/41/EHS o označovaní tabaku bol 
zakázaný predaj tabaku učeného na vnútorné použitie (snus) mimo Švédska, a to napriek 
priaznivému vplyvu na zdravie osôb, ktoré ho používajú. Používajú ho ľudia, ktorí sa rozhodli 
skončiť s fajčením, ako náhradu za cigarety. Predkladateľ petície tvrdí, že návrh Komisie na 
revíziu smernice o tabakových výrobkoch by predĺžil tento zákaz na základe neprimeraného, 
pochybného a zavádzajúceho odôvodnenia prínosu pre verejné zdravie. Žiada Európsky 
parlament o intervenciu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

V roku 1992 sa v EÚ zaviedol zákaz tabaku učeného na vnútorné použitie (snus) s cieľom 
zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu a súčasne zachovať vysokú úroveň ochrany 
zdravia. Tri členské štáty už vtedy zakázali tabak učený na vnútorné použitie (snus). 
Dôvodom zákazu tabaku učeného na vnútorné použitie v roku 1992 bolo zastaviť rozširovanie 
spotreby výrobku spôsobujúceho ujmu na zdraví, ktorý bol na trhoch členských štátov nový 
a ktorý najmä mladí ľudia považovali za príťažlivý. Zákaz tabaku učeného na vnútorné 
použitie sa previedol do článku 8 smernice 2001/37/ES.

Súdny dvor Európskej únie vyhlásil vo svojom rozsudku zo 14. decembra 2004 (vec C-
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210/03) zákaz tabaku učeného na vnútorné použitie za platný. Súdny dvor potvrdil, že zákaz 
je primeraný cieľu ochrany zdravia. Súdny dvor vo svojom rozsudku odkazuje na vedecké 
informácie, ktoré mal zákonodarca Spoločenstva k dispozícii v čase prijatia smernice. 

Dňa 6. februára 2008 Vedecký výbor pre vznikajúce a novo zistené zdravotné riziká 
(SCENIHR) potvrdil škodlivý vplyv tabaku učeného na vnútorné použitie (snus) a ostatných 
bezdymových tabakových výrobkov na zdravie1. Výbor konštatoval, že všetky bezdymové 
tabakové výrobky obsahujú karcinogénne látky, aj keď na odlišných úrovniach, a súvisia 
s mnohými škodlivými vplyvmi na zdravie. Okrem toho konštatoval, že bezdymový tabak vo 
všetkých svojich formách môže spôsobiť rakovinu, zvyšuje riziko úmrtia po infarkte 
myokardu a spôsobuje závislosť.  

Komisia má informácie o tom, že úroveň karcinogénnych látok v tabaku učenom na vnútorné 
použitie (snus) sa za posledné dve desaťročia znížila. To znamená, že škodlivý vplyv tabaku 
učeného na vnútorné použitie na zdravie sa môže odlišovať od vplyvu ostatných tradičných 
bezdymových tabakových výrobkov alebo tabakových výrobkov určených na fajčenie. 
Neznamená to však, že snus je bezpečný alebo neškodný výrobok. Okrem toho 
prostredníctvom tabaku učeného na vnútorné použitie (snus) a ostatných bezdymových 
tabakových výrobkov sa môže tiež uľahčiť prijímanie užívania nikotínu medzi mladými 
ľuďmi a nefajčiarmi a môžu sa oslabiť politiky zamerané na skončenie s fajčením, keďže tieto 
výrobky možno používať na verejných miestach, kde je fajčenie zakázané. Vzhľadom na to je 
nevyhnutné vyrovnať sa s rozširovaním týchto výrobkov, ktoré presahuje ich tradičné 
používanie a trhy.

Záver

Zákonodarcovia (Európsky parlament a Rada ministrov) rokovali v roku 2013 o návrhu 
Komisie prepracovať smernicu EÚ o tabakových výrobkoch a v decembri 2013 dospeli 
k dohode v prvom čítaní. Európsky parlament a Rada ministrov na jar 2014 formalizujú túto 
dohodu, ktorá obsahuje zákaz tabaku učeného na vnútorné použitie (snus), aby nová smernica 
EÚ nadobudla účinnosť v prvej polovici roka 2014.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf


