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Pozmeňujúci návrh  1 

Petri Sarvamaa 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

S&D, Verts/ALE, EFDD 

Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. je hlboko znepokojený tým, že rozpočet 

Európskeho úradu pre boj proti 

podvodom (OLAF) je podľa údajov 

uvedených v dohodách o tabaku čiastočne 

financovaný z ročných poplatkov 

získaných od tabakového priemyslu, 

pretože by to mohlo viesť k určitému 

konfliktu záujmov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Petri Sarvamaa 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

S&D, Verts/ALE, EFDD 

Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. naliehavo žiada Komisiu, aby na úrovni 

EÚ k dátumu uplynutia platnosti dohody s 

PMI prijala všetky potrebné opatrenia na 

sledovanie a vyhľadávanie (systém Track 

and Trace) tabakových výrobkov 

spoločnosti PMI a aby v prípade 

nezákonného zadržania výrobkov tohto 

výrobcu vykonala právne kroky  , kým 

nebudú v plnej miere vymáhateľné všetky 

ustanovenia smernice o tabakových 

výrobkoch; 

12. naliehavo žiada Komisiu, aby na úrovni 

EÚ k dátumu uplynutia platnosti dohody 

s PMI prijala všetky potrebné opatrenia 

na sledovanie a vyhľadávanie (systém 

Track and Trace) tabakových výrobkov 

spoločnosti PMI a aby v prípade 

nezákonného zadržania výrobkov tohto 

výrobcu vykonala právne kroky  , kým 

nebudú v plnej miere vymáhateľné všetky 

ustanovenia smernice o tabakových 

výrobkoch, aby sa preklenula regulačná 

medzera medzi skončením platnosti 

dohody s PMI a nadobudnutím účinnosti 

smernice o tabakových výrobkoch 

a Rámcového dohovoru WHO o kontrole 

tabaku; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Petri Sarvamaa 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

S&D, Verts/ALE, EFDD 

Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. vyzýva spoločnosť PMI, aby aj 

naďalej uplatňovala systém Track 

and Trace a systém náležitej starostlivosti 

(zásada poznaj svojho zákazníka), ktoré 

sú obsiahnuté v súčasnej dohode, a to bez 

ohľadu na to, či sa jej platnosť predĺži; 

Or. en 

 

 


