Vyhlásenie predkladateľa


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa  predkladá na rokovanie s rozporom s Republikovou úniou zamestnávateľov 

K čl. I., novelizačnému bodu 5 v časti § 12a ods. 2
Navrhujeme nahradiť slová „pre Slovenskú republiku“ slovami „v Slovenskej republike“. Na koniec odseku žiadame doplniť vetu: „Spotrebiteľské balenia tabakových výrokov vyrobené na území únie, sú označené jedinečným identifikátorom vydaným v členskom štáte ich výroby.“ Odôvodnenie: Ide o spresnenie v záujme jednoznačnejšie vyjadriť úmysel autora zákona – stanoviť vydavateľa jedinečných identifikátorov v SR bez toho, aby sa spochybnil princíp vzájomného uznávania jedinečných identifikátorov vydaných v iných členských štátoch EÚ pre produkty určené na uvedenie na tuzemský trh.

Zo záverov rokovaní dočasnej pracovnej skupiny pre vysledovateľnosť tabakových výrobkov, ktorá je zriadená v zmysle Štatútu Národného koordinačného výboru na kontrolu tabaku Čl. 7, bod 11 (pod Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky) ako aj z dôvodu existencie systému pre označovanie tabakových výrobkov kontrolnými známkami vyplýva, že je dôležité, aby systém vydávania jedinečných identifikátorov nadväzoval na národný systém a aby oba systémy boli kontrolované štátom, a to Slovenskou republikou. 
V súlade s čl. 16 smernice európskeho parlamentu a rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES je v návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zároveň ustanovené, že kontrolná známka podľa 
zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov je pre považovaná za bezpečnostný prvok, ktorý musí byť umiestnený na každom spotrebiteľskom balení tabakového výrobku na trhu.
Subjekty  povinné uvádzať spotrebiteľské balenia tabakových výrobkov na slovenský trh sú už dnes povinné žiadať Finančné riaditeľstvo SR o vydanie kontrolných známok, preto je vhodné, aby sa pokračovalo v zavedenom systéme a subjekty žiadali o vydanie jedinečných identifikátorov subjekt, ktorý je zriadený na Slovensku a je v zmysle legislatívy zriadený štátom (MF SR).

Na záver uvádzame, že podľa informácii členských štátov, ktoré podobne ako Slovenská republika, nemá registrovaných veľa výrobcov tabakových výrobkov, uvažuje využiť výnimku uvedenú v čl. 4 ods. 1 druhej vete citovaného nariadenia. 


Vloženie nového článku
RÚZ navrhujeme doplniť do návrhu novely nový čl. II: (a existujúci článok prečíslovať). Navrhovaným čl. II sa upraví zákon 335/2011 o tabakových výrobkoch nasledovne „1. V § 7 písm. e) sa pred bodku dopĺňa čiarka a slová „ak spotrebiteľské balenie nie je označené jedinečným identifikátorom1i)“ Poznámka pod čiarou k odkazu 1i znie: „1i) § 12a zákona č. 89/2016 Z. z.“ Doterajšie body 7 až 14 sa označujú ako body 8 až 15.“ Odôvodnenie: Návrh ruší v zákone č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch povinnosť označovať spotrebiteľské balenia identifikáciou výrobnej dávky, ak takéto spotrebiteľské balenie už obsahuje jedinečný identifikátor. Ten totiž umožňuje jednoznačne určiť výrobnú dávku a požiadavka v zákone 335/2011 Z. z. je tak v takom prípade redundantná. Odstránenie redundancie spriehľadňuje reguláciu v zmysle odporúčaní OECD a zároveň zjednodušuje výrobné procesy u výrobcov tabakových výrobkov.

Uvedená pripomienka by zrušila v zákone č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch povinnosť označovať spotrebiteľské balenia identifikáciou výrobnej dávky, ak takéto spotrebiteľské balenie už obsahuje jedinečný identifikátor. Podľa predloženého návrhu zákona kontrolu nad identifikáciou tabakového výrobku na úrovni spotrebiteľského balenia tabakového výrobku a súhrnného obalu tabakového výrobku označeného jedinečným identifikátorom vykonáva colný úrad. Presné určenie výrobnej dávky je nevyhnutné pre orgán kontroly podľa zákona č. 335/2011 Z. Z. z dôvodu rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v rámci Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov. Tento orgán kontroly nebude mať k dispozícií zariadenie, ktoré je schopné prečítať zaznamenané údaje. Z toho dôvodu je potrebné, aby identifikácia dávky bola zistiteľná pre orgán kontroly podľa zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch aj bez potreby súčinnosti colných úradov,  keďže by mohlo dôjsť k možnému spomaleniu výmeny informácií a ohrozeniu tak zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.


