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Tlač a informácie 

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 48/06 

13. júna 2006 

Návrhy generálneho advokáta vo veci C-380/03 

Spolková republika Nemecko/Európsky parlament a Rada Európskej únie 

GENERÁLNY ADVOKÁT PHILIPPE LÉGER NAVRHUJE ZAMIETNUŤ ŽALOBU 
PODANÚ NEMECKOM PROTI SMERNICI O REKLAME TABAKU 

Podľa generálneho advokáta Légera zvolený  právny základ smernice je vhodný na 
ukončenie rozdielneho vývoja vnútroštátnych právnych úprav v tejto oblasti, ktoré vo 

významnej miere prispievali k roztrieštenosti vnútorného trhu. 

Nemecko podalo na Súdny dvor Európskych spoločenstiev žalobu, ktorou sa domáha 
čiastočného zrušenia smernice1 týkajúcej sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov v 
iných médiách ako televízia2. Tento členský štát uvádza najmä, že voľba článku 95 zmluvy 
ES, ako právneho základu oprávňujúceho Spoločenstvo prijať opatrenia na aproximáciu 
vnútroštátnych ustanovení, týkajúcich sa vytvárania a fungovania vnútorného trhu, je 
nesprávna. 

 
1 Smernica 2003/33/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov (Ú. 
v. EÚ L 152, s. 16, Mim. vyd. 15/007, s. 460). 
2 Ide o tretiu žalobu o neplatnosť podanú Nemeckom proti smernici týkajúcej sa tabakových výrobkov. 
Nemecko podalo žalobu o neplatnosť proti smernici 98/43/ES s rovnakým názvom, ktorá viedla k úplnému 
zrušeniu tejto smernice rozsudkom Súdneho dvora z 5. októbra 2000, Nemecko/Európsky parlament a Rada, z 
dôvodu nesprávnej voľby právneho základu uvedenej smernice (pozri tlačové komuniké č. 72/00, 
http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/index.htm). Smernica 2003/33 bola prijatá následne po vynesení 
tohto rozsudku. 
Nemecko žiadalo tiež čiastočné zrušenie smernice 2001/37/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 5. júna 2001 o 
aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, 
prezentácie a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 194, s. 26, Mim. vyd. 15/006, s. 147). Táto žaloba bola 
vyhlásená Súdnym dvorom za zjavne neprípustnú z dôvodu omeškania jej podania. Súdny dvor sa však zaoberal 
návrhmi na posúdenie platnosti tejto smernice v rámci viacerých návrhov o začatie prejudiciálneho konania 
podaných anglickým a nemeckým vnútroštátnym súdom. 

http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/index.htm


V prvom rade generálny advokát poznamenáva, že po prijatí napadnutej smernice pretrvávali 
medzi vnútroštátnymi právnymi úpravami dôležité rozdiely v oblasti reklamy a sponzorstva 
tabakových výrobkov. 

Generálny advokát ďalej skúma účinky týchto rozdielov na vnútorný trh. 

Pokiaľ ide o reklamu tabakových výrobkov v tlači, generálny advokát uvádza, že rozdiely 
medzi vnútroštátnymi právnymi úpravami smerujúcimi väčšinou k obmedzeniu alebo zákazu 
takejto reklamy, boli nevyhnutne nielen prekážkou voľného pohybu tovaru ale aj slobodného 
poskytovania služieb. So zreteľom na vývoj týchto vnútroštátnych právnych úprav v zmysle 
stále viac obmedzujúcom bolo veľmi pravdepodobné, že uvedené prekážky sa zintenzívnia a 
rozšíria na nové členské štáty. 

Vnútroštátne opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce reklamu tabakových výrobkov môžu 
navyše predstavovať prekážku šírenia rozhlasového vysielania a elektronických správ 
(patriacich do oblasti služieb informačnej spoločnosti), pokiaľ uvedené vysielania alebo 
správy obsahujú reklamu tabakových výrobkov. 

Rovnako sponzorská činnosť rozhlasových vysielaní subjektov trhu tabakových výrobkov 
neunikla obmedzujúcemu vývoju vnútroštátnych právnych úprav vzhľadom na spôsoby 
podpory predaja tabakových výrobkov. Rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi úpravami v 
tejto oblasti sa objavili buď už v čase prijatia napadnutej smernice alebo bol ich vznik veľmi 
pravdepodobný. Takéto rozdiely sú spôsobilé obmedziť slobodné poskytovanie služieb. 

Všetky tieto prekážky odôvodňujú podľa názoru generálneho advokáta voľbu právneho 
základu smernice uskutočnenú zákonodarcom spoločenstva. Preto ustanovenie zmluvy ES 
smerujúce k aproximácii ustanovení členských štátov týkajúcich sa vytvárania a 
fungovania vnútorného trhu, je vhodné na ukončenie rozdielneho vývoja 
vnútroštátnych právnych úprav v tejto oblasti, ktoré vo významnej miere prispievali k 
roztrieštenosti vnútorného trhu. 

Nakoniec generálny advokát Léger zdôrazňuje, že skutočným cieľom smernice je odstránenie 
alebo prevencia prekážok voľného pohybu. V tomto ohľade smernica stanovuje, že členské 
štáty nemôžu zakázať alebo obmedziť voľný pohyb tovaru, ktorý je v súlade so smernicou, a 
neumožňuje členským štátom zaviesť požiadavky prísnejšie ako tieto štáty považujú za 
nevyhnutné na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí v oblasti reklamy alebo sponzorstva 
tabakových výrobkov. 

Následkom toho generálny advokát navrhuje Súdnemu dvoru zamietnuť žalobu podanú 
Nemeckom. 

UPOZORNENIE: Súdny dvor nie je viazaný názorom generálneho advokáta. Úlohou 
generálneho advokáta je nezávisle navrhnúť Súdnemu dvoru riešenie veci, ktorá mu 
bola pridelená. Sudcovia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev sa teraz poradia. 
Rozsudok bude vyhlásený neskôr. 



Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor. 

Jazyky, ktoré sú k dispozícii: FR, CS, DE, EN, ES, EL, HU, IT, PL, SK, SL 

Úplné znenie návrhov sa nachádza na internetovej stránke Súdneho dvora: 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=C-380/03  
Vo všeobecnosti je znenie na internete prístupné v deň prednesu návrhov od 12. hodiny SEČ. 

Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť Balázs Lehóczki 
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 

Obrázky súvisiace s prednesením návrhu sú prístupné na EbS „Europe by Satellite”,  
službe, ktorú poskytuje Európska komisia, Direction générale Presse et Communication, 

L-2920 Luxembourg, Tel: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 
alebo B-1049 Bruxelles, Tel: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 

 
 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=C-380/03

