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Pozmeňujúci návrh 155
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Tabakovým výrobkom na fajčenie
s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie, 
ktoré konzumujú najmä starší 
spotrebitelia, by sa mala udeliť výnimka, 
pokiaľ ide o určité požiadavky na 
označovanie, ak nedochádza k podstatným 
zmenám okolností v súvislosti s objemom 
predaja alebo spotrebiteľským správaním, 
ktoré sa týkajú mladých ľudí. 
Označovanie týchto ostatných tabakových 
výrobkov by sa takisto malo riadiť 
osobitnými pravidlami. Je potrebné 
zabezpečiť viditeľnosť zdravotných 
výstrah na bezdymových tabakových 
výrobkoch. Výstrahy by sa preto mali 
umiestniť na dvoch hlavných povrchoch 
balenia bezdymových tabakových 
výrobkov.

(24) Je potrebné zabezpečiť viditeľnosť 
zdravotných výstrah na bezdymových 
tabakových výrobkoch. Výstrahy by sa 
preto mali umiestniť na dvoch hlavných 
povrchoch balenia bezdymových 
tabakových výrobkov.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Tabakovým výrobkom na fajčenie
s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie, 
ktoré konzumujú najmä starší 
spotrebitelia, by sa mala udeliť výnimka, 
pokiaľ ide o určité požiadavky na 
označovanie, ak nedochádza k podstatným 
zmenám okolností v súvislosti s objemom 
predaja alebo spotrebiteľským správaním, 

(24) Tabakové výrobky na fajčenie
s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie by 
mali podliehať rovnakým požiadavkám na 
označovanie ako cigarety a tabak na 
šúľanie. Je potrebné zabezpečiť 
viditeľnosť zdravotných výstrah na 
bezdymových tabakových výrobkoch. 
Výstrahy by sa preto mali umiestniť na 
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ktoré sa týkajú mladých ľudí. 
Označovanie týchto ostatných tabakových 
výrobkov by sa takisto malo riadiť 
osobitnými pravidlami. Je potrebné 
zabezpečiť viditeľnosť zdravotných 
výstrah na bezdymových tabakových 
výrobkoch. Výstrahy by sa preto mali 
umiestniť na dvoch hlavných povrchoch 
balenia bezdymových tabakových 
výrobkov.

dvoch hlavných povrchoch balenia 
bezdymových tabakových výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Na všetkých tabakových výrobkoch na fajčenie by mali byť kombinované zdravotné výstrahy 
(t. j. obrázkové výstrahy aj text).

Pozmeňujúci návrh 157
Martina Anderson

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Tabakovým výrobkom na fajčenie
s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie, 
ktoré konzumujú najmä starší 
spotrebitelia, by sa mala udeliť výnimka, 
pokiaľ ide o určité požiadavky na 
označovanie, ak nedochádza k podstatným 
zmenám okolností v súvislosti s objemom 
predaja alebo spotrebiteľským správaním, 
ktoré sa týkajú mladých ľudí. 
Označovanie týchto ostatných tabakových 
výrobkov by sa takisto malo riadiť 
osobitnými pravidlami. Je potrebné 
zabezpečiť viditeľnosť zdravotných 
výstrah na bezdymových tabakových 
výrobkoch. Výstrahy by sa preto mali 
umiestniť na dvoch hlavných povrchoch 
balenia bezdymových tabakových 
výrobkov.

(24) Označovanie tabakových výrobkov na 
fajčenie s výnimkou cigariet a tabaku na 
šúľanie by sa takisto malo riadiť 
osobitnými pravidlami. Je potrebné 
zabezpečiť viditeľnosť zdravotných 
výstrah na bezdymových tabakových 
výrobkoch. Výstrahy by sa preto mali 
umiestniť na dvoch hlavných povrchoch 
balenia bezdymových tabakových 
výrobkov.

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a rovnakú ochranu všetkých 
spotrebiteľov v celej EÚ by mali byť tabakové výrobky na fajčenie s výnimkou cigariet
a tabaku na šúľanie predmetom rovnakých požiadaviek na označovanie.

Pozmeňujúci návrh 158
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Tabakovým výrobkom na fajčenie
s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie, 
ktoré konzumujú najmä starší spotrebitelia, 
by sa mala udeliť výnimka, pokiaľ ide
o určité požiadavky na označovanie, ak 
nedochádza k podstatným zmenám 
okolností v súvislosti s objemom predaja 
alebo spotrebiteľským správaním, ktoré sa 
týkajú mladých ľudí. Označovanie týchto 
ostatných tabakových výrobkov by sa 
takisto malo riadiť osobitnými pravidlami.
Je potrebné zabezpečiť viditeľnosť 
zdravotných výstrah na bezdymových 
tabakových výrobkoch. Výstrahy by sa 
preto mali umiestniť na dvoch hlavných 
povrchoch balenia bezdymových 
tabakových výrobkov.

(24) Tabakovým výrobkom na fajčenie
s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie, 
hoci ich konzumujú najmä starší 
spotrebitelia, by sa nemala udeliť 
výnimka, pokiaľ ide o určité požiadavky na 
označovanie. Je potrebné zabezpečiť 
viditeľnosť zdravotných výstrah na 
bezdymových tabakových výrobkoch. 
Výstrahy by sa preto mali umiestniť na 
dvoch hlavných povrchoch balenia 
bezdymových tabakových výrobkov.

Or. el

Odôvodnenie

Touto smernicou sa zabezpečuje rovnaká ochrana pre všetkých spotrebiteľov tabakových 
výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh smernice
Odôvodnenie 24
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Tabakovým výrobkom na fajčenie
s výnimkou cigariet a tabaku na šúľanie, 
ktoré konzumujú najmä starší spotrebitelia, 
by sa mala udeliť výnimka, pokiaľ ide
o určité požiadavky na označovanie, ak 
nedochádza k podstatným zmenám 
okolností v súvislosti s objemom predaja 
alebo spotrebiteľským správaním, ktoré sa 
týkajú mladých ľudí. Označovanie týchto 
ostatných tabakových výrobkov by sa 
takisto malo riadiť osobitnými pravidlami. 
Je potrebné zabezpečiť viditeľnosť 
zdravotných výstrah na bezdymových 
tabakových výrobkoch. Výstrahy by sa 
preto mali umiestniť na dvoch hlavných
povrchoch balenia bezdymových 
tabakových výrobkov.

(24) Tabakovým výrobkom na fajčenie
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a tabaku do vodnej fajky, ktoré konzumujú 
najmä starší spotrebitelia, by sa mala udeliť 
výnimka, pokiaľ ide o určité požiadavky na 
označovanie, ak nedochádza k podstatným 
zmenám okolností v súvislosti s objemom 
predaja alebo spotrebiteľským správaním, 
ktoré sa týkajú mladých ľudí. Označovanie 
týchto ostatných tabakových výrobkov by 
sa takisto malo riadiť osobitnými 
pravidlami. Je potrebné zabezpečiť 
viditeľnosť zdravotných výstrah na 
bezdymových tabakových výrobkoch. 
Výstrahy by sa preto mali umiestniť na 
dvoch hlavných povrchoch balenia 
bezdymových tabakových výrobkov.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Členské štáty uplatňujú rozdielne 
pravidlá, pokiaľ ide o minimálny počet 
cigariet v balíčku. Tieto pravidlá by sa mali 
zosúladiť, aby sa zabezpečil voľný pohyb 
príslušných výrobkov.

(25) Členské štáty uplatňujú rozdielne 
pravidlá, pokiaľ ide o minimálny počet 
cigariet v balíčku. Tieto pravidlá by sa mali 
zosúladiť, aby sa zabezpečil voľný pohyb 
príslušných výrobkov. Je absolútne 
nevyhnutné, aby spoločný vnútorný trh 
nenarušovalo množstvo osobitných 
vnútroštátnych pravidiel;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Na trh sa uvádza značný objem 
nezákonných výrobkov, ktoré nie sú
v súlade s požiadavkami stanovenými
v smernici 2001/37/ES, a existujú náznaky, 
že tento objem by sa ešte mohol zvýšiť. 
Tieto výrobky porušujú voľný pohyb 
výrobkov, ktoré sú v súlade so smernicou,
a ochranu, ktorú poskytujú právne predpisy
v oblasti kontroly tabaku. Okrem toho 
RDKT zaväzuje Úniu, aby bojovala proti 
nezákonným výrobkom v rámci 
komplexnej politiky kontroly tabaku. Malo 
by sa stanoviť osobité a bezpečné 
označovanie jednotlivých balení 
tabakových výrobkov a zaznamenávanie 
ich pohybu, aby sa tieto výrobky mohli
v Únii sledovať a zisťovať a aby sa ich 
súlad s touto smernicou mohol 
monitorovať a lepšie presadzovať. Takisto 
by sa malo stanoviť, aby sa zaviedli 
bezpečnostné prvky, ktoré uľahčia 
overenie autentickosti výrobkov.

(26) Na trh sa uvádza značný objem 
nezákonných výrobkov, ktoré nie sú
v súlade s požiadavkami stanovenými
v smernici 2001/37/ES, a existujú náznaky, 
že tento objem by sa ešte mohol zvýšiť. 
Tieto výrobky porušujú voľný pohyb 
výrobkov, ktoré sú v súlade so smernicou,
a ochranu, ktorú poskytujú právne predpisy
v oblasti kontroly tabaku. Okrem toho 
RDKT zaväzuje Úniu, aby bojovala proti 
nezákonným výrobkom v rámci 
komplexnej politiky kontroly tabaku. Malo 
by sa stanoviť osobité a bezpečné 
označovanie jednotlivých balení 
tabakových výrobkov a zaznamenávanie 
ich pohybu, aby sa tieto výrobky mohli
v Únii sledovať a zisťovať a aby sa ich 
súlad s touto smernicou mohol 
monitorovať a lepšie presadzovať. Takisto 
by sa na baleniach cigariet a na
samotných cigaretách mali nachádzať 
nesfalšovateľné prvky, aby sa 
predchádzalo ich falšovaniu a zvýšenému 
zdravotnému riziku, ktoré tieto falšované 
cigarety predstavujú pre spotrebiteľov; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Na trh sa uvádza značný objem 
nezákonných výrobkov, ktoré nie sú
v súlade s požiadavkami stanovenými
v smernici 2001/37/ES, a existujú náznaky, 

(26) Na trh sa uvádza značný objem 
nezákonných výrobkov, ktoré nie sú
v súlade s požiadavkami stanovenými
v smernici 2001/37/ES, a existujú náznaky, 
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že tento objem by sa ešte mohol zvýšiť. 
Tieto výrobky porušujú voľný pohyb 
výrobkov, ktoré sú v súlade so smernicou,
a ochranu, ktorú poskytujú právne predpisy
v oblasti kontroly tabaku. Okrem toho 
RDKT zaväzuje Úniu, aby bojovala proti 
nezákonným výrobkom v rámci 
komplexnej politiky kontroly tabaku. Malo 
by sa stanoviť osobité a bezpečné 
označovanie jednotlivých balení 
tabakových výrobkov a zaznamenávanie 
ich pohybu, aby sa tieto výrobky mohli
v Únii sledovať a zisťovať a aby sa ich 
súlad s touto smernicou mohol 
monitorovať a lepšie presadzovať. Takisto 
by sa malo stanoviť, aby sa zaviedli 
bezpečnostné prvky, ktoré uľahčia overenie 
autentickosti výrobkov.

že tento objem by sa ešte mohol zvýšiť. 
Tieto výrobky porušujú voľný pohyb 
výrobkov, ktoré sú v súlade so smernicou,
a ochranu, ktorú poskytujú právne predpisy
v oblasti kontroly tabaku. Okrem toho 
RDKT zaväzuje Úniu, aby bojovala proti 
nezákonným výrobkom v rámci 
komplexnej politiky kontroly tabaku. Malo 
by sa stanoviť osobité a bezpečné 
označovanie jednotlivých balení 
tabakových výrobkov a zaznamenávanie 
ich pohybu, aby sa tieto výrobky mohli
v Únii sledovať a zisťovať a aby sa ich 
súlad s touto smernicou mohol 
monitorovať a lepšie presadzovať. Takisto 
by sa malo stanoviť, aby sa zaviedli 
bezpečnostné prvky, ktoré uľahčia overenie 
autentickosti výrobkov. Komisia a členské 
štáty by takisto mali zabezpečiť, aby 
akékoľvek opatrenia prijaté pri 
uplatňovaní tejto smernice priamo 
neviedli k zvýšeniu nezákonného obchodu
s tabakovými výrobkami.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 163
Linda McAvan

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Na trh sa uvádza značný objem 
nezákonných výrobkov, ktoré nie sú
v súlade s požiadavkami stanovenými
v smernici 2001/37/ES, a existujú náznaky, 
že tento objem by sa ešte mohol zvýšiť. 
Tieto výrobky porušujú voľný pohyb 
výrobkov, ktoré sú v súlade so smernicou,
a ochranu, ktorú poskytujú právne predpisy
v oblasti kontroly tabaku. Okrem toho 
RDKT zaväzuje Úniu, aby bojovala proti 
nezákonným výrobkom v rámci 
komplexnej politiky kontroly tabaku. Malo 

(26) Na trh sa uvádza značný objem 
nezákonných výrobkov, ktoré nie sú
v súlade s požiadavkami stanovenými
v smernici 2001/37/ES, a existujú náznaky, 
že tento objem by sa ešte mohol zvýšiť. 
Tieto výrobky porušujú voľný pohyb 
výrobkov, ktoré sú v súlade so smernicou,
a ochranu, ktorú poskytujú právne predpisy
v oblasti kontroly tabaku. Okrem toho 
RDKT zaväzuje Úniu, aby bojovala proti 
nezákonným výrobkom v rámci 
komplexnej politiky kontroly tabaku. Malo 
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by sa stanoviť osobité a bezpečné 
označovanie jednotlivých balení 
tabakových výrobkov a zaznamenávanie 
ich pohybu, aby sa tieto výrobky mohli
v Únii sledovať a zisťovať a aby sa ich 
súlad s touto smernicou mohol 
monitorovať a lepšie presadzovať. Takisto 
by sa malo stanoviť, aby sa zaviedli 
bezpečnostné prvky, ktoré uľahčia overenie 
autentickosti výrobkov.

by sa stanoviť osobité a bezpečné 
označovanie jednotlivých balení a všetkých 
vonkajších obalov tabakových výrobkov
a zaznamenávanie ich pohybu, aby sa tieto 
výrobky mohli v Únii sledovať a zisťovať
a aby sa ich súlad s touto smernicou mohol 
monitorovať a lepšie presadzovať. Takisto 
by sa malo stanoviť, aby sa zaviedli 
bezpečnostné prvky, ktoré uľahčia overenie 
autentickosti výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Renate Sommer

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Mal by sa vytvoriť interoperabilný 
systém sledovania a zisťovania a spoločný 
bezpečnostný prvok. V počiatočnom 
období by predmetom tohto systému
a bezpečnostných prvkov mali byť iba 
cigarety a tabak na šúľanie. To by 
umožnilo výrobcom ostatných tabakových 
výrobkov vyťažiť zo skúseností, ktoré 
medzičasom získali.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 165
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Mal by sa vytvoriť interoperabilný 
systém sledovania a zisťovania a spoločný 
bezpečnostný prvok. V počiatočnom 

(27) Mal by sa vytvoriť interoperabilný 
systém sledovania a zisťovania a spoločný 
bezpečnostný prvok.
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období by predmetom tohto systému
a bezpečnostných prvkov mali byť iba 
cigarety a tabak na šúľanie. To by 
umožnilo výrobcom ostatných tabakových 
výrobkov vyťažiť zo skúseností, ktoré 
medzičasom získali.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 166
Renate Sommer

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) S cieľom zabezpečiť nezávislosť
a transparentnosť by výrobcovia 
tabakových výrobkov mali uzatvoriť 
zmluvy o uchovávaní údajov s nezávislými 
tretími stranami pod záštitou externého 
audítora. Údaje týkajúce sa systému 
sledovania a zisťovania by sa mali viesť 
oddelene od ostatných údajov týkajúcich 
sa spoločností. Mali by byť pod kontrolou 
príslušných orgánov členských štátov
a Komisie a mali by im byť kedykoľvek
k dispozícii.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) S cieľom zabezpečiť nezávislosť
a transparentnosť by výrobcovia 
tabakových výrobkov mali uzatvoriť 
zmluvy o uchovávaní údajov s nezávislými 

(28) S cieľom zabezpečiť nezávislosť
a transparentnosť by členské štáty mali 
uzatvoriť zmluvy o uchovávaní údajov
s nezávislými tretími stranami pod záštitou 
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tretími stranami pod záštitou externého 
audítora. Údaje týkajúce sa systému 
sledovania a zisťovania by sa mali viesť 
oddelene od ostatných údajov týkajúcich sa 
spoločností. Mali by byť pod kontrolou 
príslušných orgánov členských štátov
a Komisie a mali by im byť kedykoľvek
k dispozícii.

externého audítora, ktorého by mala 
vymenovať Komisia. Údaje týkajúce sa 
systému sledovania a zisťovania by sa mali 
viesť oddelene od ostatných údajov 
týkajúcich sa spoločností. Mali by byť pod 
kontrolou príslušných orgánov členských 
štátov a Komisie a mali by im byť
kedykoľvek k dispozícii. Členské štáty by 
mali nepretržite zabezpečovať, aby 
zariadenia na uchovávanie údajov boli 
plne transparentné a aby k nim členské 
štáty, Komisia a nezávislá tretia strana 
mali nepretržite úplný prístup.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na dlhodobé zapojenie tabakového priemyslu do pašovania cigariet by tento 
priemysel nemal mať možnosť vyberať spoločnosť zodpovednú za uchovávanie údajov ani 
audítora pre vysledovateľnost údajov.

Pozmeňujúci návrh 168
Carl Schlyter

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) S cieľom zabezpečiť nezávislosť
a transparentnosť by výrobcovia 
tabakových výrobkov mali uzatvoriť 
zmluvy o uchovávaní údajov s nezávislými 
tretími stranami pod záštitou externého 
audítora. Údaje týkajúce sa systému 
sledovania a zisťovania by sa mali viesť 
oddelene od ostatných údajov týkajúcich sa 
spoločností. Mali by byť pod kontrolou 
príslušných orgánov členských štátov
a Komisie a mali by im byť kedykoľvek
k dispozícii.

(28) S cieľom zabezpečiť nezávislosť
a transparentnosť by členské štáty mali 
uzatvoriť zmluvy o uchovávaní údajov
s nezávislými tretími stranami pod záštitou 
externého audítora, ktorého by mala 
vymenovať Komisia. Údaje týkajúce sa 
systému sledovania a zisťovania by sa mali 
viesť oddelene od ostatných údajov 
týkajúcich sa spoločností. Mali by byť pod 
kontrolou príslušných orgánov členských 
štátov a Komisie a mali by im byť 
kedykoľvek k dispozícii.

Or. en
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Odôvodnenie

Tabakový priemysel dlhodobo nesie spoluvinu pri pašovaní cigariet. Preto by nemal mať 
možnosť vyberať spoločnosť zodpovednú za uchovávanie údajov ani externého audítora. 
Spoločnosť zodpovednú za uchovávanie údajov by mali vyberať členské štáty, zatiaľ čo 
externého audítora by mala vyberať Komisia.

Pozmeňujúci návrh 169
Morten Messerschmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Smernica Rady 89/622/EHS z 13. 
novembra 1989 o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov týkajúcich sa 
označovania tabakových výrobkov
a zákazu obchodovania s určitými typmi 
tabaku určeného na vnútorné použitie 
zakázala predaj určitých typov tabaku 
určeného na vnútorné použitie v členských 
štátoch. Smernicou 2001/37/ES sa tento 
zákaz potvrdil. Článok 151 Aktu
o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska 
udeľuje Švédskemu kráľovstvu výnimku
z tohto zákazu. Zákaz predaja tabaku 
určeného na vnútorné použitie by sa mal 
zachovať, aby sa predišlo uvedeniu 
výrobku, ktorý je návykový, má 
nepriaznivé zdravotné účinky a je 
atraktívny pre mladých ľudí, na vnútorný 
trh. V prípade ostatných bezdymových 
tabakových výrobkov, ktoré nie sú 
vyrábané pre masový trh, sa prísna 
regulácia týkajúca sa označovania a zložiek 
považuje za dostatočnú, aby sa 
vysporiadala s rozširovaním trhu, ktorý 
presahuje ich tradičné používanie.

(29) Smernica Rady 89/622/EHS z 13. 
novembra 1989 o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov týkajúcich sa 
označovania tabakových výrobkov
a zákazu obchodovania s určitými typmi 
tabaku určeného na vnútorné použitie 
zakázala predaj určitých typov tabaku 
určeného na vnútorné použitie v členských 
štátoch. Smernicou 2001/37/ES sa tento 
zákaz potvrdil. Článok 151 Aktu
o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska 
udeľuje Švédskemu kráľovstvu výnimku
z tohto zákazu. Zákaz predaja tabaku 
určeného na vnútorné použitie by sa mal 
zachovať, keďže sa dokázalo, že tabak 
určený na vnútorné použitie má menej 
nepriaznivých zdravotných účinkov ako 
fajčenie tabaku.

Or. en
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Odôvodnenie

Snus, či už voľný alebo porciovaný, je menej škodlivý ako fajčenie tabaku, a preto by EÚ 
nemala brániť jeho používaniu. Okrem toho, ako zistil samotný Vedecký výbor EÚ pre 
vznikajúce a novo zistené zdravotné riziká, vedecké údaje „príliš nepodporujú teóriu, že 
bezdymový tabak (t. j. švédsky snus) predstavuje budúcnosť fajčenia.“

Pozmeňujúci návrh 170
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Smernica Rady 89/622/EHS z 13. 
novembra 1989 o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov týkajúcich sa 
označovania tabakových výrobkov
a zákazu obchodovania s určitými typmi 
tabaku určeného na vnútorné použitie 
zakázala predaj určitých typov tabaku 
určeného na vnútorné použitie v členských 
štátoch. Smernicou 2001/37/ES sa tento 
zákaz potvrdil. Článok 151 Aktu
o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska 
udeľuje Švédskemu kráľovstvu výnimku
z tohto zákazu. Zákaz predaja tabaku 
určeného na vnútorné použitie by sa mal 
zachovať, aby sa predišlo uvedeniu 
výrobku, ktorý je návykový, má 
nepriaznivé zdravotné účinky a je 
atraktívny pre mladých ľudí, na vnútorný 
trh. V prípade ostatných bezdymových 
tabakových výrobkov, ktoré nie sú 
vyrábané pre masový trh, sa prísna 
regulácia týkajúca sa označovania a zložiek 
považuje za dostatočnú, aby sa 
vysporiadala s rozširovaním trhu, ktorý 
presahuje ich tradičné používanie.

(29) Smernica Rady 89/622/EHS z 13. 
novembra 1989 o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov týkajúcich sa 
označovania tabakových výrobkov
a zákazu obchodovania s určitými typmi 
tabaku určeného na vnútorné použitie 
zakázala predaj určitých typov tabaku 
určeného na vnútorné použitie v členských 
štátoch. Smernicou 2001/37/ES sa tento 
zákaz potvrdil. Článok 151 Aktu
o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska 
udeľuje Švédskemu kráľovstvu výnimku
z tohto zákazu. Schvaľuje sa ním zákaz 
tabakových výrobkov určených na 
vnútorné použitie, avšak tento zákaz by 
nemal mať vplyv na historicky tradičné 
tabakové výrobky určené na vnútorné 
použitie, ktoré môžu povoliť jednotlivé 
členské štáty. V prípade ostatných 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
nie sú vyrábané pre masový trh, sa prísna 
regulácia týkajúca sa označovania a zložiek 
považuje za dostatočnú, aby sa 
vysporiadala s rozširovaním trhu, ktorý 
presahuje ich tradičné používanie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 171
Nils Torvalds

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Smernica Rady 89/622/EHS z 13. 
novembra 1989 o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov týkajúcich sa 
označovania tabakových výrobkov
a zákazu obchodovania s určitými typmi 
tabaku určeného na vnútorné použitie 
zakázala predaj určitých typov tabaku 
určeného na vnútorné použitie v členských 
štátoch. Smernicou 2001/37/ES sa tento 
zákaz potvrdil. Článok 151 Aktu
o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska 
udeľuje Švédskemu kráľovstvu výnimku
z tohto zákazu. Zákaz predaja tabaku 
určeného na vnútorné použitie by sa mal 
zachovať, aby sa predišlo uvedeniu 
výrobku, ktorý je návykový, má 
nepriaznivé zdravotné účinky a je 
atraktívny pre mladých ľudí, na vnútorný 
trh. V prípade ostatných bezdymových 
tabakových výrobkov, ktoré nie sú 
vyrábané pre masový trh, sa prísna 
regulácia týkajúca sa označovania a zložiek 
považuje za dostatočnú, aby sa 
vysporiadala s rozširovaním trhu, ktorý 
presahuje ich tradičné používanie.

(29) Smernica Rady 89/622/EHS z 13. 
novembra 1989 o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov týkajúcich sa 
označovania tabakových výrobkov
a zákazu obchodovania s určitými typmi 
tabaku určeného na vnútorné použitie 
zakázala predaj určitých typov tabaku 
určeného na vnútorné použitie v členských 
štátoch. Smernicou 2001/37/ES sa tento 
zákaz potvrdil. Článok 151 Aktu
o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska 
udeľuje Švédskemu kráľovstvu výnimku
z tohto zákazu. Členské štáty a regióny 
členských štátov s tradíciou používania 
tabaku určeného na vnútorné použitie 
majú možnosť uplatňovať vnútroštátnu 
alebo regionálnu výnimku z tohto zákazu,
a to z kultúrnych alebo historických 
dôvodov. V prípade ostatných 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
nie sú vyrábané pre masový trh, sa prísna 
regulácia týkajúca sa označovania a zložiek 
považuje za dostatočnú, aby sa 
vysporiadala s rozširovaním trhu, ktorý 
presahuje ich tradičné používanie.

Or. sv

Odôvodnenie

Zákaz používania tabaku určeného na vnútorné použitie nie je konzistentný a okrem iného 
ovplyvňuje oblasti okolo Baltského mora, v ktorých sa tradične používa tabak určený na 
vnútorné použitie. Široká verejnosť v týchto krajinách a regiónoch nechápe, prečo by sa mal 
zakázať výrobok, ktorý sa používal už v dávnej histórii a je súčasťou kultúrnej identity tohto 
regiónu, najmä ak je tento výrobok pre zdravie menej škodlivý ako cigarety.
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Pozmeňujúci návrh 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Smernica Rady 89/622/EHS z 13. 
novembra 1989 o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov týkajúcich sa 
označovania tabakových výrobkov
a zákazu obchodovania s určitými typmi 
tabaku určeného na vnútorné použitie 
zakázala predaj určitých typov tabaku 
určeného na vnútorné použitie v členských 
štátoch. Smernicou 2001/37/ES sa tento 
zákaz potvrdil. Článok 151 Aktu
o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska 
udeľuje Švédskemu kráľovstvu výnimku
z tohto zákazu. Zákaz predaja tabaku 
určeného na vnútorné použitie by sa mal 
zachovať, aby sa predišlo uvedeniu 
výrobku, ktorý je návykový, má 
nepriaznivé zdravotné účinky a je 
atraktívny pre mladých ľudí, na vnútorný 
trh. V prípade ostatných bezdymových 
tabakových výrobkov, ktoré nie sú 
vyrábané pre masový trh, sa prísna 
regulácia týkajúca sa označovania a zložiek 
považuje za dostatočnú, aby sa 
vysporiadala s rozširovaním trhu, ktorý 
presahuje ich tradičné používanie.

(29) Smernica Rady 89/622/EHS z 13. 
novembra 1989 o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov týkajúcich sa 
označovania tabakových výrobkov
a zákazu obchodovania s určitými typmi 
tabaku určeného na vnútorné použitie 
zakázala predaj určitých typov tabaku 
určeného na vnútorné použitie v členských 
štátoch. Smernicou 2001/37/ES sa tento 
zákaz potvrdil. Článok 151 Aktu
o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska 
udeľuje Švédskemu kráľovstvu výnimku
z tohto zákazu. Zákaz predaja tabaku 
určeného na vnútorné použitie by sa mal 
zachovať, aby sa predišlo uvedeniu 
výrobku, ktorý je návykový, má 
nepriaznivé zdravotné účinky a je 
atraktívny pre mladých ľudí, na vnútorný 
trh. Keďže je zakázané umiestňovať tabak 
určený na vnútorné použitie na 
vnútornom trhu, na tabakové výrobky 
určené na vnútorné použitie sa 
nevzťahuje uplatňovanie tejto smernice, 
okrem článku 15. V prípade ostatných 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
nie sú vyrábané pre masový trh, sa prísna 
regulácia týkajúca sa označovania a zložiek 
považuje za dostatočnú, aby sa 
vysporiadala s rozširovaním trhu, ktorý 
presahuje ich tradičné používanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Návrh smernice
Odôvodnenie -1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Vzhľadom na všeobecný zákaz 
predaja tabaku určeného na vnútorné 
použitie (snus) v EÚ nie je 
v cezhraničnom záujme regulovať obsah 
tohto tabaku. Zodpovednosť regulovať 
obsah tohto tabaku preto nesie členský 
štát, v ktorom je predaj tohto tabaku 
povolený, a to v súlade s článkom 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska
a Švédska. Snus by sa preto mal vyňať
z ustanovení článku 6 tejto smernice.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 174
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 29b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29b) Predaj a umiestňovanie iných typov 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trhu by sa malo na území EÚ zakázať. 
Tento zákaz by sa mal osobitne vzťahovať 
na tabak určený na žuvanie, ako je snus
a žuvací tabak; mal by sa takisto 
vzťahovať na šnupavý tabak určený na 
šnupanie nosom.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 175
Martina Anderson

Návrh smernice
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku 
uľahčuje prístup mladých ľudí
k tabakovým výrobkom a existuje riziko, 
že naruší súlad s požiadavkami 
stanovenými v právnych predpisoch
v oblasti kontroly tabaku a najmä v tejto 
smernici. Spoločné pravidlá týkajúce sa 
systému oznamovania sú potrebné na to, 
aby sa využil plný potenciál tejto 
smernice. Ustanovenie týkajúce sa 
oznamovania cezhraničného predaja 
tabaku na diaľku uvedené v tejto smernici 
by sa malo uplatňovať bez ohľadu na 
postup oznamovania stanovený v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 200 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti. Diaľkový predaj tabakových 
výrobkov spotrebiteľom zo strany 
podnikov sa ďalej upravuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES
z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa 
vzhľadom na zmluvy na diaľku, ktorú od 
13. júna 2014 nahradí smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov.

(30) Cezhraničný predaj na diaľku
a internetový predaj by sa mal zakázať.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa posúdenia vplyvu ES cezhraničný internetový predaj tabakových výrobkov napomáha 
pri špekuláciách o nižších cenách, uľahčuje nezákonný obchod a využívajú ho najmä 
internetoví maloobchodní predajcovia, ktorí využívajú rozdiely rozličných daňových režimov 
členských štátov, a tak narušujú ich snahy zabrániť ľuďom fajčiť prostredníctvom vysokého 
zdanenia.

Pozmeňujúci návrh 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku 
uľahčuje prístup mladých ľudí
k tabakovým výrobkom a existuje riziko, 
že naruší súlad s požiadavkami 
stanovenými v právnych predpisoch
v oblasti kontroly tabaku a najmä v tejto 
smernici. Spoločné pravidlá týkajúce sa 
systému oznamovania sú potrebné na to, 
aby sa využil plný potenciál tejto 
smernice. Ustanovenie týkajúce sa 
oznamovania cezhraničného predaja 
tabaku na diaľku uvedené v tejto smernici 
by sa malo uplatňovať bez ohľadu na 
postup oznamovania stanovený v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 200 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti. Diaľkový predaj tabakových 
výrobkov spotrebiteľom zo strany 
podnikov sa ďalej upravuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES
z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa 
vzhľadom na zmluvy na diaľku, ktorú od 
13. júna 2014 nahradí smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov.

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku
a praktiky, ako je bezplatná distribúcia či 
rozdávanie tabakových výrobkov na 
verejných miestach na reklamné účely 
uľahčuje prístup mladých ľudí
k tabakovým výrobkom a existuje riziko, 
že naruší súlad s požiadavkami 
stanovenými v právnych predpisoch
v oblasti kontroly tabaku a najmä v tejto 
smernici. Preto by sa mali zakázať.

Or. it

(pozri pozmeňovacie návrhy k článku 16.)

Pozmeňujúci návrh 177
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku 
uľahčuje prístup mladých ľudí
k tabakovým výrobkom a existuje riziko, 
že naruší súlad s požiadavkami 

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku
by sa mal zakázať, keďže uľahčuje prístup 
mladých ľudí k tabakovým výrobkom
a existuje riziko, že naruší súlad



AM\935755SK.doc 19/71 PE510.712v01-00

SK

stanovenými v právnych predpisoch
v oblasti kontroly tabaku a najmä v tejto 
smernici. Spoločné pravidlá týkajúce sa 
systému oznamovania sú potrebné na to, 
aby sa využil plný potenciál tejto 
smernice. Ustanovenie týkajúce sa 
oznamovania cezhraničného predaja 
tabaku na diaľku uvedené v tejto smernici 
by sa malo uplatňovať bez ohľadu na 
postup oznamovania stanovený v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 200 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti. Diaľkový predaj tabakových 
výrobkov spotrebiteľom zo strany 
podnikov sa ďalej upravuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES
z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa 
vzhľadom na zmluvy na diaľku, ktorú od 
13. júna 2014 nahradí smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov.

s požiadavkami stanovenými v právnych 
predpisoch v oblasti kontroly tabaku
a najmä v tejto smernici.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku 
uľahčuje prístup mladých ľudí
k tabakovým výrobkom a existuje riziko, 
že naruší súlad s požiadavkami 
stanovenými v právnych predpisoch
v oblasti kontroly tabaku a najmä v tejto 
smernici. Spoločné pravidlá týkajúce sa 
systému oznamovania sú potrebné na to, 
aby sa využil plný potenciál tejto 
smernice. Ustanovenie týkajúce sa 
oznamovania cezhraničného predaja 
tabaku na diaľku uvedené v tejto smernici 

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku 
uľahčuje prístup mladých ľudí
k tabakovým výrobkom a existuje riziko, 
že naruší súlad s požiadavkami 
stanovenými v právnych predpisoch
v oblasti kontroly tabaku a najmä v tejto 
smernici. Mal by sa zakázať cezhraničný 
diaľkový predaj tabakových výrobkov.



PE510.712v01-00 20/71 AM\935755SK.doc

SK

by sa malo uplatňovať bez ohľadu na 
postup oznamovania stanovený v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 200 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti. Diaľkový predaj tabakových 
výrobkov spotrebiteľom zo strany 
podnikov sa ďalej upravuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES
z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa 
vzhľadom na zmluvy na diaľku, ktorú od 
13. júna 2014 nahradí smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku
uľahčuje prístup mladých ľudí
k tabakovým výrobkom a existuje riziko, 
že naruší súlad s požiadavkami 
stanovenými v právnych predpisoch
v oblasti kontroly tabaku a najmä v tejto 
smernici. Spoločné pravidlá týkajúce sa 
systému oznamovania sú potrebné na to, 
aby sa využil plný potenciál tejto 
smernice. Ustanovenie týkajúce sa 
oznamovania cezhraničného predaja tabaku 
na diaľku uvedené v tejto smernici by sa 
malo uplatňovať bez ohľadu na postup 
oznamovania stanovený v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 200 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti. Diaľkový predaj tabakových 
výrobkov spotrebiteľom zo strany 

(30) Internetový predaj tabaku uľahčuje 
prístup mladých ľudí k tabakovým 
výrobkom a existuje riziko, že naruší súlad
s požiadavkami stanovenými v právnych 
predpisoch v oblasti kontroly tabaku
a najmä v tejto smernici, a preto by sa mal 
zakázať v súlade s vykonávacími 
usmerneniami Rámcového dohovoru
o kontrole tabaku. Diaľkový predaj 
tabakových výrobkov spotrebiteľom zo 
strany podnikov sa ďalej upravuje
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane 
spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na 
diaľku, ktorú od 13. júna 2014 
nahradí smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011
o právach spotrebiteľov.
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podnikov sa ďalej upravuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES
z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa 
vzhľadom na zmluvy na diaľku, ktorú od 
13. júna 2014 nahradí smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov.

Or. en

Odôvodnenie

Akýkoľvek internetový predaj tabaku by sa mal zakázať. V posúdení vplyvu Komisie sa 
uvádza, že cezhraničný internetový predaj je hlavne nezákonný a v smerniciach na 
vykonávanie článku 13 RDKT sa odporúča zakázať akýkoľvek internetový predaj. Cez internet 
je veľmi zložité dosiahnuť účinné overovanie veku.

Pozmeňujúci návrh 180
Riikka Manner

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku 
uľahčuje prístup mladých ľudí
k tabakovým výrobkom a existuje riziko, 
že naruší súlad s požiadavkami 
stanovenými v právnych predpisoch
v oblasti kontroly tabaku a najmä v tejto 
smernici. Spoločné pravidlá týkajúce sa 
systému oznamovania sú potrebné na to, 
aby sa využil plný potenciál tejto smernice. 
Ustanovenie týkajúce sa oznamovania 
cezhraničného predaja tabaku na diaľku 
uvedené v tejto smernici by sa malo 
uplatňovať bez ohľadu na postup 
oznamovania stanovený v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 200 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti. Diaľkový predaj tabakových 
výrobkov spotrebiteľom zo strany 
podnikov sa ďalej upravuje v smernici 

(30) Cezhraničný predaj tabaku na diaľku 
uľahčuje prístup mladých ľudí
k tabakovým výrobkom a existuje riziko, 
že naruší súlad s požiadavkami 
stanovenými v právnych predpisoch
v oblasti kontroly tabaku a najmä v tejto 
smernici. Spoločné pravidlá týkajúce sa 
systému oznamovania sú potrebné na to, 
aby sa využil plný potenciál tejto smernice. 
Prostredníctvom revízie tejto smernice sa 
začne pri navrhovaní právnych predpisov 
presadzovať celkový zákaz diaľkového 
predaja. Ustanovenie týkajúce sa 
oznamovania cezhraničného predaja tabaku 
na diaľku uvedené v tejto smernici by sa 
malo uplatňovať bez ohľadu na postup 
oznamovania stanovený v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 200 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
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Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES
z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa 
vzhľadom na zmluvy na diaľku, ktorú od 
13. júna 2014 nahradí smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov.

spoločnosti. Diaľkový predaj tabakových 
výrobkov spotrebiteľom zo strany 
podnikov sa ďalej upravuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES
z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa 
vzhľadom na zmluvy na diaľku, ktorú od 
13. júna 2014 nahradí smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 181
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Odôvodnenie 30a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30a) Smernicou 2003/33/ES o reklame
a sponzorstve tabakových výrobkov už 
zakazuje bezplatnú distribúciu týchto 
výrobkov, pokiaľ ide o sponzorstvo 
podujatí. Touto smernicou, ktorou sa 
upravujú aspekty týkajúce sa uvádzania
a predaja tabaku, a ktorej cieľom je 
dosahovať vysokú úroveň ochrany 
zdravia a predchádzať spotrebe tabaku 
medzi mladými ľuďmi, sa rozširuje 
rozsah zákazu bezplatnej distribúcie na
verejné miesta a osobitne sa ňou zakazuje 
distribúcia tlačeného materiálu, 
zľavových kupónov a podobných 
mimoriadnych ponúk v baleniach a na 
obaloch.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 182
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh smernice
Odôvodnenie 30b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30b) Komisia a členské štáty by mali 
zintenzívniť snahy o ďalšiu kontrolu, 
predchádzanie a zabraňovanie 
nezákonnému obchodu s tabakovými 
výrobkami vyrobenými v tretích krajinách, 
ktoré boli vyrobené bez početných kontrol 
požadovaných od európskych výrobcov. Je 
takisto načase pohnúť sa smerom
k harmonizácii dane z tabakových 
výrobkov vo všetkých členských štátoch 
EÚ s cieľom predchádzať rozdielom
v cenách medzi štátmi, najmä
v cezhraničných oblastiach, ktoré by 
mohli viesť k podporovaniu spotreby 
tabaku, a s cieľom potvrdiť záväzok 
všetkých členských štátov, pokiaľ ide
o ciele tejto smernice. 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 183
Martina Anderson

Návrh smernice
Odôvodnenie 30c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30c) Členské štáty uplatňujú rozdielne 
pravidlá, pokiaľ ide o reklamovanie
a zobrazovanie tabakových výrobkov
v priestoroch maloobchodných predajcov
a predajcov s miestnym povolením: 
Ustanovenia prijaté v niektorých 
členských štátoch, ktoré zakazujú 
zobrazenia na miestach predaja, by sa 
mali rozšíriť a považovať za prospešné pri 
znižovaní spotreby tabaku medzi mladými 
ľuďmi.

Or. en
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Odôvodnenie

Pokiaľ ide o reklamu tabakových výrobkov, v členských štátoch sa uplatňujú prísne pravidlá. 
Tabakový priemysel hľadá čoraz inovatívnejšie spôsoby, ktoré mu zostávajú, ako čo 
kreatívnejšie a atraktívnejšie vystavovať svoje miesta predaja. Výskum dokazuje, že 
zobrazenia na mieste predaja majú priamy vplyv na fajčenie mladých ľudí. V prípade prijatia 
zákazu zobrazovania na mieste predaja v členských štátoch, ako je to v Írsku, by bolo možné 
znížiť jeho príťažlivosť pre mladých ľudí.

Pozmeňujúci návrh 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 30d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30d) Mala by sa zakázať bezplatná 
distribúcia tabakových výrobkov v prípade 
propagačnej reklamy, ktorá sa stále 
využíva v internetovom maloobchode 
alebo ktorá sa toleruje na niektorých 
verejných miestach v niektorých 
členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Mladí ľudia sú cieľovou skupinou reklamných kampaní podporujúcich tabakové výrobky,
v rámci ktorých sa bezplatne distribuujú na verejných miestach, ako sú nočné kluby alebo iné 
miesta zábavy. Takáto reklamná distribúcia tabakových výrobkov by sa mala zakázať.

Pozmeňujúci návrh 185
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto potrebné 

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Cieľom smernice je 
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monitorovať vývoj v súvislosti s novými 
kategóriami tabakových výrobkov. Na 
výrobcov a dovozcov by sa mala 
vzťahovať povinnosť oznamovania 
nových kategórií tabakových výrobkov bez 
toho, aby bola dotknutá právomoc 
členských štátov zakázať ich alebo 
povoliť. Komisia by mala monitorovať 
vývoj a predložiť správu 5 rokov po 
dátume transpozície tejto smernice, aby sa 
posúdilo, či sú potrebné zmeny
a doplnenia tejto smernice.

obmedziť fajčenie a najmä odrádzať 
mladých ľudí a ostatných od toho, aby 
začali fajčiť. Rozšírenie trhu 
povoľovaním nových tabakových 
výrobkov by sa preto malo zakázať, keďže 
je v rozpore s cieľom tejto smernice.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 186
Toine Manders

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto potrebné 
monitorovať vývoj v súvislosti s novými 
kategóriami tabakových výrobkov. Na 
výrobcov a dovozcov by sa mala 
vzťahovať povinnosť oznamovania 
nových kategórií tabakových výrobkov bez 
toho, aby bola dotknutá právomoc 
členských štátov zakázať ich alebo 
povoliť. Komisia by mala monitorovať 
vývoj a predložiť správu 5 rokov po lehote 
na transpozíciu tejto smernice, aby sa 
posúdilo, či sú potrebné zmeny
a doplnenia tejto smernice.

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Mal by sa preto 
zaviesť úplný zákaz výroby a predaja 
všetkých tabakových výrobkov
v Európskej únii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 187
Riikka Manner

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto potrebné 
monitorovať vývoj v súvislosti s novými 
kategóriami tabakových výrobkov. Na 
výrobcov a dovozcov by sa mala 
vzťahovať povinnosť oznamovania nových 
kategórií tabakových výrobkov bez toho, 
aby bola dotknutá právomoc členských 
štátov zakázať ich alebo povoliť. Komisia 
by mala monitorovať vývoj a predložiť 
správu 5 rokov po dátume transpozície 
tejto smernice, aby sa posúdilo, či sú 
potrebné zmeny a doplnenia tejto 
smernice.

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto potrebné 
monitorovať vývoj v súvislosti s novými 
kategóriami tabakových výrobkov. Na 
výrobcov a dovozcov by sa mala 
vzťahovať povinnosť oznamovania nových 
kategórií tabakových výrobkov bez toho, 
aby bola dotknutá právomoc členských 
štátov zakázať ich alebo povoliť. Komisia 
by mala monitorovať vývoj a predložiť 
správu 5 rokov po dátume transpozície 
tejto smernice, aby sa posúdilo, či sú 
potrebné zmeny tejto smernice, aby sa 
úplne zamedzilo vstupu nových 
tabakových výrobkov na trh.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto potrebné 
monitorovať vývoj v súvislosti s novými 
kategóriami tabakových výrobkov. Na 
výrobcov a dovozcov by sa mala 
vzťahovať povinnosť oznamovania nových 
kategórií tabakových výrobkov bez toho, 
aby bola dotknutá právomoc členských 

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto potrebné 
monitorovať vývoj v súvislosti s novými 
kategóriami tabakových výrobkov. Na 
výrobcov a dovozcov by sa mala 
vzťahovať povinnosť oznamovania nových 
kategórií tabakových výrobkov bez toho, 
aby bola dotknutá právomoc členských 
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štátov zakázať ich alebo povoliť. Komisia 
by mala monitorovať vývoj a predložiť 
správu 5 rokov po dátume transpozície 
tejto smernice, aby sa posúdilo, či sú 
potrebné zmeny a doplnenia tejto 
smernice.

štátov zakázať ich alebo povoliť. Komisia 
by mala monitorovať vývoj a predložiť 
správu 5 rokov po dátume transpozície 
tejto smernice, aby sa posúdilo, či sú 
potrebné zmeny tejto smernice. Je 
nevyhnutné vzdelávať deti a mladých 
ľudí, keďže ide o najjednoduchší
a najúčinnejší spôsob, ako zabrániť 
mladým ľuďom začať fajčiť. Malo by sa 
takisto zvážiť vytvorenie fondu 
financovaného výrobcami tabakových 
výrobkov, ktorý by sa využil na 
financovanie kampaní zameraných proti 
fajčeniu. Členské štáty by mali zjednotiť 
vek na nákup tabakových výrobkov na 18 
rokov.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto potrebné 
monitorovať vývoj v súvislosti s novými 
kategóriami tabakových výrobkov. Na 
výrobcov a dovozcov by sa mala 
vzťahovať povinnosť oznamovania nových 
kategórií tabakových výrobkov bez toho, 
aby bola dotknutá právomoc členských 
štátov zakázať ich alebo povoliť. Komisia 
by mala monitorovať vývoj a predložiť 
správu 5 rokov po lehote na transpozíciu 
tejto smernice, aby sa posúdilo, či sú 
potrebné zmeny a doplnenia tejto 
smernice.

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto potrebné 
podporovať plány a kampane, ktorých 
cieľom je vzdelávať a informovať
o závažnom vplyve fajčenia na zdravie,
a monitorovať vývoj v súvislosti s novými 
kategóriami tabakových výrobkov. Na 
výrobcov a dovozcov by sa mala 
vzťahovať povinnosť oznamovania nových 
kategórií tabakových výrobkov bez toho, 
aby bola dotknutá právomoc členských 
štátov zakázať ich alebo povoliť. Komisia 
by mala monitorovať vývoj a predložiť 
správu 5 rokov po lehote na transpozíciu 
tejto smernice, aby sa posúdilo, či sú 
potrebné zmeny tejto smernice.
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Or. es

Odôvodnenie

Verejné vzdelávacie a informačné kampane budú účinnejšie, pokiaľ ide o verejné zdravie, ako 
jednoducho zaviesť zákaz bez žiadneho vedeckého základu.

Pozmeňujúci návrh 190
Theodoros Skylakakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto potrebné 
monitorovať vývoj v súvislosti s novými 
kategóriami tabakových výrobkov. Na 
výrobcov a dovozcov by sa mala 
vzťahovať povinnosť oznamovania nových 
kategórií tabakových výrobkov bez toho, 
aby bola dotknutá právomoc členských 
štátov zakázať ich alebo povoliť. Komisia 
by mala monitorovať vývoj a predložiť 
správu 5 rokov po lehote na transpozíciu 
tejto smernice, aby sa posúdilo, či sú 
potrebné zmeny a doplnenia tejto 
smernice.

(31) Všetky tabakové výrobky môžu byť 
príčinou úmrtnosti, chorobnosti
a zdravotného postihnutia a ich spotreba by 
sa mala obmedzovať. Je preto potrebné 
monitorovať vývoj v súvislosti s novými 
kategóriami tabakových výrobkov. Na 
výrobcov a dovozcov by sa mala 
vzťahovať povinnosť oznamovania nových 
kategórií tabakových výrobkov bez toho, 
aby bola dotknutá právomoc členských 
štátov zakázať ich alebo povoliť. Takto by 
mali členské štáty zohľadniť možnosť, že 
nové tabakové výrobky môžu mať 
negatívny vplyv na celkové zdravie 
obyvateľstva, alebo možnosť, že nové 
tabakové výrobky môžu obmedziť škodu 
na celkovom zdraví obyvateľstva 
prostredníctvom masívneho nahradenia 
výrobkov používaných fajčiarmi
a zanedbateľné využívanie týchto 
výrobkov nefajčiarmi. Komisia by mala
pri zohľadnení oboch možností
monitorovať vývoj a predložiť správu 3 
rokov po lehote na transpozíciu tejto 
smernice, aby sa posúdilo, či sú potrebné 
zmeny a doplnenia tejto smernice.

Or. el
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Odôvodnenie

Kritériom vydávania povolenia uvádzať na trh nové tabakové výrobky by mal byť vplyv na 
celkové zdravie, aby sa podporovali výrobky, ktoré by mohli výrazne pomôcť pri znižovaní 
negatívneho vplyvu na zdravie obyvateľstva ako celku.

Pozmeňujúci návrh 191
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky by nové kategórie tabakových 
výrobkov, ktoré sú tabakovými výrobkami
v zmysle tejto smernice, mali rešpektovať 
požiadavky stanovené v tejto smernici.

(32) Je škodlivé a zbytočné uvádzať na trh
nové kategórie tabakových výrobkov, ktoré 
sú tabakovými výrobkami v zmysle tejto 
smernice. Preto neexistuje dôvod vydávať 
ani schvaľovať povolenia uvádzať na trh 
nové tabakové výrobky. Povoľovanie 
nových tabakových výrobkov je v rozpore 
so základným cieľom smernice, ktorým je 
znižovať používanie tabakových výrobkov.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Na trhu Únie sa predávajú výrobky 
obsahujúce nikotín. Rôzne regulačné 
prístupy, ktoré prijali členské štáty, aby 
riešili problémy týkajúce sa zdravia
a bezpečnosti v súvislosti s týmito 
výrobkami, majú negatívny vplyv na 
fungovanie vnútorného trhu, najmä
z toho dôvodu, že tieto výrobky sú 
predmetom významného cezhraničného 
predaja na diaľku vrátane predaja cez 

(33) Na trhu Únie sa predávajú výrobky 
obsahujúce nikotín. Členské štáty však 
prijali rôzne regulačné prístupy, ktoré 
narušujú vnútorný trh, najmä z toho 
dôvodu, že tieto výrobky sú predmetom 
významného cezhraničného predaja na 
diaľku vrátane predaja cez internet. Sú 
preto potrebné harmonizované pravidlá
a vzhľadom na potenciál týchto výrobkov 
pomáhať programom na minimalizáciu 
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internet. ujmy by mala existovať možnosť 
mierneho regulačného režimu, aby sa 
zabezpečila bezpečnosť a kvalita, ktorá je 
strednou cestou regulácie v oblasti 
medicíny a tabaku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Frédérique Ries

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Na trhu Únie sa predávajú výrobky 
obsahujúce nikotín. Rôzne regulačné 
prístupy, ktoré prijali členské štáty, aby 
riešili problémy týkajúce sa zdravia
a bezpečnosti v súvislosti s týmito 
výrobkami, majú negatívny vplyv na 
fungovanie vnútorného trhu, najmä z toho 
dôvodu, že tieto výrobky sú predmetom 
významného cezhraničného predaja na 
diaľku vrátane predaja cez internet.

(33) Na trhu Únie sa predávajú výrobky 
obsahujúce nikotín vo zvýšených 
množstvách. Mimoriadne obľúbenými sa 
stávajú elektronické cigarety, v rámci 
ktorých existuje veľa rozličných druhov
s rozličnými technickými 
charakteristikami. Práve preto je ťažké 
ich právne vymedziť a znamená to, že sa 
ne vzťahuje niekoľko rozličných 
európskych právnych režimov v závislosti 
od toho, či je ich účel pomôcť ľuďom 
prestať fajčiť alebo nie, alebo či obsahujú 
návykové látky, ako je nikotín alebo 
toxické chemikálie.
Rôzne regulačné prístupy, ktoré prijali 
členské štáty, aby riešili možné problémy 
týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
v súvislosti s týmito novými výrobkami, 
ktoré boli na trhu EÚ menej ako 10 rokov, 
majú vplyv na fungovanie vnútorného trhu, 
najmä z toho dôvodu, že tieto výrobky sú 
predmetom významného cezhraničného 
predaja na diaľku vrátane predaja cez 
internet.

Or. fr
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Odôvodnenie

Tieto nové výrobky obsahujúce nikotín sa musia prezentovať objektívnejším spôsobom, keďže 
ich kvalita a bezpečnosť nie je celkom zabezpečená, pričom jedna vec je istá: sú menej 
toxické, a preto pri nich existuje menšie riziko pre zdravie, ako v prípade štandardných 
cigariet alebo tabaku na šúľanie.

Pozmeňujúci návrh 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Na trhu Únie sa predávajú výrobky 
obsahujúce nikotín. Rôzne regulačné 
prístupy, ktoré prijali členské štáty, aby 
riešili problémy týkajúce sa zdravia
a bezpečnosti v súvislosti s týmito 
výrobkami, majú negatívny vplyv na 
fungovanie vnútorného trhu, najmä z toho 
dôvodu, že tieto výrobky sú predmetom 
významného cezhraničného predaja na 
diaľku vrátane predaja cez internet.

(33) Na trhu Únie sa predávajú iné ako 
tabakové výrobky obsahujúce nikotín. 
Rôzne regulačné prístupy, ktoré prijali 
členské štáty, aby riešili problémy týkajúce 
sa zdravia a bezpečnosti v súvislosti
s týmito výrobkami, majú negatívny vplyv 
na fungovanie vnútorného trhu, najmä
z toho dôvodu, že tieto výrobky sú 
predmetom významného cezhraničného 
predaja na diaľku vrátane predaja cez 
internet.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 195
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Na trhu Únie sa predávajú výrobky 
obsahujúce nikotín. Rôzne regulačné 
prístupy, ktoré prijali členské štáty, aby 
riešili problémy týkajúce sa zdravia
a bezpečnosti v súvislosti s týmito 
výrobkami, majú negatívny vplyv na 

(33) Na trhu Únie sa predávajú výrobky 
obsahujúce nikotín. Rôzne regulačné 
prístupy, ktoré prijali členské štáty, aby 
riešili problémy týkajúce sa zdravia
a bezpečnosti v súvislosti s týmito 
výrobkami, majú negatívny vplyv na 
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fungovanie vnútorného trhu, najmä z toho 
dôvodu, že tieto výrobky sú predmetom 
významného cezhraničného predaja na 
diaľku vrátane predaja cez internet.

fungovanie vnútorného trhu, najmä z toho 
dôvodu, že tieto výrobky sú predmetom 
významného cezhraničného predaja na 
diaľku vrátane predaja cez internet.
S elektronickými cigaretami, v ktorých sa 
nikotín absorbuje do tela spolu
s inhalovaným vzduchom, by sa malo 
zaobchádzať rovnako ako s ostatnými 
zdrojmi nikotínu absorbovanými do tela 
prostredníctvom inhalovaného vzduchu.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 196
Toine Manders

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Na trhu Únie sa predávajú výrobky 
obsahujúce nikotín. Rôzne regulačné 
prístupy, ktoré prijali členské štáty, aby 
riešili problémy týkajúce sa zdravia
a bezpečnosti v súvislosti s týmito 
výrobkami, majú negatívny vplyv na 
fungovanie vnútorného trhu, najmä z toho 
dôvodu, že tieto výrobky sú predmetom 
významného cezhraničného predaja na 
diaľku vrátane predaja cez internet.

(33) Na trhu Únie sa predávajú výrobky 
obsahujúce nikotín. Rôzne regulačné 
prístupy, ktoré prijali členské štáty, aby 
riešili problémy týkajúce sa zdravia
a bezpečnosti v súvislosti s týmito 
výrobkami, majú negatívny vplyv na 
fungovanie vnútorného trhu, najmä z toho 
dôvodu, že tieto výrobky sú predmetom 
významného cezhraničného predaja na 
diaľku vrátane predaja cez internet.

Členské štáty majú značné daňové príjmy
z výroby a predaja všetkých tabakových 
výrobkov, a preto by sa mali členské štáty 
dôrazne podporovať, aby tieto príjmy 
vynakladali priamo na zdravotnú 
starostlivosť a informačné kampane
s cieľom informovať mladých občanov
o hlavných rizikách fajčenia na zdravie. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 33a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33a) Skôr ako môžu výrobcovia
a distribútori elektronických cigariet 
získať povolenie uviesť ich na trh, musia 
dozorným orgánom poskytnúť presné 
vyhlásenie o základných prísadách ich 
výrobkov (pokiaľ ide o čistotu, prímesi
a stabilitu), ktoré musia byť viditeľné na 
obale v súlade so smernicou 2001/95/ES
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
Takisto sú v záujme spotrebiteľa
a výrobcu alebo distribútora nevyhnutné 
aj spoľahlivé vedecké údaje týkajúce sa 
netoxicity elektronických cigariet. 
Komisia preto požiada Vedecký výbor pre 
vznikajúce a novo zistené zdravotné riziká 
(Scientific Committee on Emerging and 
Newly Identified Health Risks, 
SCENIHR) o stanovisko do 24 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tejto smernice;

Or. fr

Odôvodnenie

Komisia a jej vedecké výbory by mali čo najskôr vypracovať komplexnú správu o bezpečnosti 
rozličných typov elektronických cigariet, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu (ktoré sú 
často mimo rozsahu právnych predpisov).

Pozmeňujúci návrh 198
Renate Sommer

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 

vypúšťa sa
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ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín. 
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Skutočnosť, že všetky výrobky 
obsahujúce nikotín, v ktorých je obsah 
nikotínu rovnaký alebo vyšší ako vo 
výrobkoch obsahujúcich nikotín predtým 
povolených v zmysle smernice 
2001/83/ES, podliehajú rovnakému 
právnemu rámcu, objasňuje právnu 
situáciu, odstraňuje rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými výrobkami obsahujúcimi nikotín, 
ktoré možno použiť na odvykanie od 
fajčenia, a vytvára stimuly pre výskum
a inovácie v oblasti odvykania od fajčenia. 
Nemalo by sa tým dotknúť uplatňovanie 
smernice 2001/83/ES na ostatné výrobky, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ak sú 
podmienky stanovené v smernici 
2001/83/ES splnené.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín. 

(34) Smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín, 
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V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Skutočnosť, že všetky výrobky 
obsahujúce nikotín, v ktorých je obsah 
nikotínu rovnaký alebo vyšší ako vo 
výrobkoch obsahujúcich nikotín predtým 
povolených v zmysle smernice 
2001/83/ES, podliehajú rovnakému 
právnemu rámcu, objasňuje právnu 
situáciu, odstraňuje rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými výrobkami obsahujúcimi nikotín, 
ktoré možno použiť na odvykanie od 
fajčenia, a vytvára stimuly pre výskum
a inovácie v oblasti odvykania od fajčenia. 
Nemalo by sa tým dotknúť uplatňovanie 
smernice 2001/83/ES na ostatné výrobky, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ak sú 
podmienky stanovené v smernici 
2001/83/ES splnené.

ktoré by mali mať vlastnosti prospešné 
pre ľudské zdravie. V rámci tohto 
regulačného režimu už bol povolený 
značný počet výrobkov obsahujúcich 
nikotín, ktoré by mali byť prospešné.
Členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby 
výrobky obsahujúce nikotín, ktoré nepatria 
do uplatňovania smernice 2001/83/ES
a ktoré sa uvádzajú na spoločný trh, boli
v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi uvedenými v [novej] prílohe IV.

Or. en

Odôvodnenie

Objasňuje, že by sa mal prijať dvojstupňový prístup, pokiaľ ide o výrobky obsahujúce nikotín. 
Tie, ktoré nepatria do rozsahu smernice 2001/83/ES, musia byť v súlade so širokým rozsahom 
právnych predpisov uvedených v [novej] prílohe IV.

Pozmeňujúci návrh 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 

(34) Smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
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kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín. 
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Skutočnosť, že všetky výrobky 
obsahujúce nikotín, v ktorých je obsah 
nikotínu rovnaký alebo vyšší ako vo 
výrobkoch obsahujúcich nikotín predtým 
povolených v zmysle smernice 2001/83/ES, 
podliehajú rovnakému právnemu rámcu,
objasňuje právnu situáciu, odstraňuje 
rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými výrobkami 
obsahujúcimi nikotín, ktoré možno použiť
na odvykanie od fajčenia, a vytvára stimuly 
pre výskum a inovácie v oblasti odvykania 
od fajčenia. Nemalo by sa tým dotknúť 
uplatňovanie smernice 2001/83/ES na 
ostatné výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, ak sú podmienky stanovené
v smernici 2001/83/ES splnené.

kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín. 
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Ukázalo sa však, že meranie 
nikotínovej dávky je náročné, keďže to 
závisí od výrobkov a od toho, ako sa 
používajú. Preto skutočnosť, že všetky 
výrobky bez ohľadu na ich obsah 
nikotínu podliehajú rovnakému právnemu 
rámcu, objasňuje právnu situáciu, 
odstraňuje rozdiely medzi vnútroštátnymi 
právnymi predpismi, zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými výrobkami 
obsahujúcimi nikotín, ktoré možno použiť 
na odvykanie od fajčenia, a vytvára stimuly 
pre výskum a inovácie v oblasti odvykania 
od fajčenia. Nemalo by sa tým dotknúť 
uplatňovanie smernice 2001/83/ES na 
ostatné výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, ak sú podmienky stanovené
v smernici 2001/83/ES splnené.

Or. en

Odôvodnenie

Povolenie uvádzať na trh výrobky obsahujúce nikotín je odôvodnené len na účely odvykania 
od fajčenia. Je veľmi zložité posúdiť obsah nikotínovej dávky vo výrobkoch obsahujúcich 
nikotín. Intenzívne využívanie výrobkov obsahujúcich nikotín môže stále viesť k značnému 
prijímaniu nikotínu. Je preto vhodné, aby všetky výrobky obsahujúce nikotín podliehali 
právnym predpisom vo farmaceutickej oblasti. Tým by sa zabezpečila kvalita, bezpečnosť
a účinnosť výrobkov obsahujúcich nikotín, ako aj rovnaké podmienky pre všetky výrobky 
obsahujúce nikotín.

Pozmeňujúci návrh 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Odôvodnenie 34
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín. 
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Skutočnosť, že všetky výrobky 
obsahujúce nikotín, v ktorých je obsah 
nikotínu rovnaký alebo vyšší ako vo 
výrobkoch obsahujúcich nikotín predtým 
povolených v zmysle smernice 
2001/83/ES, podliehajú rovnakému 
právnemu rámcu, objasňuje právnu 
situáciu, odstraňuje rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými výrobkami obsahujúcimi nikotín, 
ktoré možno použiť na odvykanie od 
fajčenia, a vytvára stimuly pre výskum
a inovácie v oblasti odvykania od fajčenia. 
Nemalo by sa tým dotknúť uplatňovanie 
smernice 2001/83/ES na ostatné výrobky, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ak sú 
podmienky stanovené v smernici 
2001/83/ES splnené.

(34) Smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín. 
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Vyňatie iných ako tabakových 
výrobkov obsahujúcich nikotín
a povolených v zmysle smernice 
2001/83/ES z rozsahu tejto smernice
objasňuje právnu situáciu, odstraňuje 
rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými výrobkami 
obsahujúcimi nikotín, ktoré možno použiť 
na odvykanie od fajčenia, a vytvára stimuly 
pre výskum a inovácie v oblasti odvykania 
od fajčenia. Nemalo by sa tým dotknúť 
uplatňovanie smernice 2001/83/ES na 
ostatné výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, ak sú podmienky stanovené
v smernici 2001/83/ES splnené.

Or. it

(pozri pozmeňovacie návrhy k článku 18.)

Pozmeňujúci návrh 202
Frédérique Ries

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Smernicou Európskeho parlamentu (34) Smernicou Európskeho parlamentu
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a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín. 
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Skutočnosť, že všetky výrobky 
obsahujúce nikotín, v ktorých je obsah 
nikotínu rovnaký alebo vyšší ako vo 
výrobkoch obsahujúcich nikotín predtým 
povolených v zmysle smernice 
2001/83/ES, podliehajú rovnakému 
právnemu rámcu, objasňuje právnu 
situáciu, odstraňuje rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými výrobkami obsahujúcimi nikotín, 
ktoré možno použiť na odvykanie od 
fajčenia, a vytvára stimuly pre výskum
a inovácie v oblasti odvykania od fajčenia. 
Nemalo by sa tým dotknúť uplatňovanie 
smernice 2001/83/ES na ostatné výrobky, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ak sú 
podmienky stanovené v smernici 
2001/83/ES splnené.

a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane niektorých výrobkov obsahujúcich 
nikotín. V rámci tohto regulačného režimu 
už bol povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. V prípade, že sa používajú 
podobným spôsobom, skutočnosť, že 
všetky výrobky obsahujúce nikotín,
v ktorých je obsah nikotínu rovnaký alebo 
vyšší ako vo výrobkoch obsahujúcich 
nikotín predtým povolených v zmysle 
smernice 2001/83/ES, podliehajú 
rovnakému právnemu rámcu, objasňuje 
právnu situáciu, odstraňuje rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými výrobkami obsahujúcimi nikotín, 
ktoré možno použiť na odvykanie od 
fajčenia, a vytvára stimuly pre výskum
a inovácie v oblasti odvykania od fajčenia. 
Nemalo by sa tým dotknúť uplatňovanie 
smernice 2001/83/ES na ostatné výrobky, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ak sú 
podmienky stanovené v smernici 
2001/83/ES splnené.

Or. fr

Odôvodnenie

V tomto prípade sú dôležité aj malé rozdiely. Len niektoré výrobky, na ktoré sa vzťahuje
článok 18 a ktoré obsahujú správne množstvo nikotínu, možno považovať za humánne lieky, 
ako sa vymedzuje v smernici 2001/83/ES, pričom najskôr je potrebné povoliť ich uvedenie na 
trh. Iné výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 18, by mali byť v rozsahu smernice 2001/95/ES
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov ako aj smernice 2001/83/ES o zdravotníckych pomôckach.

Pozmeňujúci návrh 203
Theodoros Skylakakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 34
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín. 
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Pri povoľovaní sa 
zohľadňuje obsah nikotínu príslušného 
výrobku. Skutočnosť, že všetky výrobky 
obsahujúce nikotín, v ktorých je obsah 
nikotínu rovnaký alebo vyšší ako vo 
výrobkoch obsahujúcich nikotín predtým 
povolených v zmysle smernice 
2001/83/ES, podliehajú rovnakému 
právnemu rámcu, objasňuje právnu 
situáciu, odstraňuje rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými výrobkami obsahujúcimi nikotín, 
ktoré možno použiť na odvykanie od 
fajčenia, a vytvára stimuly pre výskum
a inovácie v oblasti odvykania od fajčenia. 
Nemalo by sa tým dotknúť uplatňovanie 
smernice 2001/83/ES na ostatné výrobky, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ak sú 
podmienky stanovené v smernici 
2001/83/ES splnené.

(34) Smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, sa 
poskytuje právny rámec na posúdenie 
kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov 
vrátane výrobkov obsahujúcich nikotín. 
V rámci tohto regulačného režimu už bol 
povolený značný počet výrobkov 
obsahujúcich nikotín. Je však nevyhnutné 
odlíšiť ich od nefarmaceutických 
výrobkov obsahujúcich nikotín 
zameraných na fajčiarov, ktorých použitie 
je zamerané nie na odvykanie od fajčenia, 
ale najmä na nahradenie existujúcich 
tabakových výrobkov, a ktorých vplyv na 
celkové zdravie obyvateľstva je celkom iný 
ako vplyv existujúcich tabakových 
výrobkov. Pri povoľovaní sa zohľadňuje 
obsah nikotínu príslušného výrobku. 
Skutočnosť, že všetky výrobky obsahujúce 
nikotín, v ktorých je obsah nikotínu 
rovnaký alebo vyšší ako vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín predtým povolených
v zmysle smernice 2001/83/ES, podliehajú 
rovnakému právnemu rámcu, objasňuje 
právnu situáciu, odstraňuje rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými výrobkami obsahujúcimi nikotín, 
ktoré možno použiť na odvykanie od 
fajčenia, a vytvára stimuly pre výskum
a inovácie v oblasti odvykania od fajčenia. 
Nemalo by sa tým dotknúť uplatňovanie 
smernice 2001/83/ES na ostatné výrobky, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ak sú 
podmienky stanovené v smernici 
2001/83/ES splnené.

Or. el

Odôvodnenie

S výrobkami obsahujúcimi nikotín, ktoré sú zamerané na fajčiarov, ktorým majú uľahčiť 
odvykanie od fajčenia, by sa malo zaobchádzať inak, ako s nefarmaceutickými výrobkami, 
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ktorých hlavným cieľom je nahradiť existujúce tabakové výrobky, ktoré sú oveľa škodlivejšie.

Pozmeňujúci návrh 204
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 34a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) So všetkými výrobkami 
obsahujúcimi nikotín by sa malo 
zaobchádzať rovnako. Mali by sa riadiť 
buď touto smernicou alebo v prípade 
vyšších dávok používaných na lekárske 
účely právnymi predpismi členského štátu
v oblasti liekov. Právnymi predpismi 
členského štátu v oblasti liekov by sa 
vymedzili hranice lekárskeho použitia 
nikotínu v súlade so zásadou subsidiarity. 
Pri vymedzovaní obsahu nikotínu by sa 
mali množstvá nikotínu vypočítať ako 
denná dávka a podľa najvyššej dávky.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) V prípade výrobkov obsahujúcich 
nikotín pod prahovou hodnotou 
stanovenou v tejto smernici by sa mali 
zaviesť ustanovenia o označovaní, ktoré 
by upriamili pozornosť spotrebiteľov na 
potenciálne zdravotné riziká.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Ide o prepojenie pozmeňujúceho návrhu zameraného na všetky vyrobené výrobky obsahujúce 
nikotín s farmaceutickými právnymi predpismi. Keď sa budú všetky výrobky obsahujúce 
nikotín regulovať ako lieky, bez ohľadu na koncentráciu nikotínu v nich, nebude už táto 
doložka o označovaní platiť.

Pozmeňujúci návrh 206
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) V prípade výrobkov obsahujúcich 
nikotín pod prahovou hodnotou stanovenou
v tejto smernici by sa mali zaviesť 
ustanovenia o označovaní, ktoré by 
upriamili pozornosť spotrebiteľov na 
potenciálne zdravotné riziká.

(35) V prípade výrobkov obsahujúcich 
nikotín pod prahovou hodnotou stanovenou
v tejto smernici by sa mali zaviesť 
ustanovenia o označovaní, ktoré by 
upriamili pozornosť spotrebiteľov na 
potenciálne zdravotné riziká. Označovanie 
na obaloch by malo zodpovedať 
obrázkovým výstrahám a označovaniu na 
obaloch, ktoré sa v tejto smernici od 
tabakových výrobkov vyžadujú.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) V prípade výrobkov obsahujúcich 
nikotín pod prahovou hodnotou 
stanovenou v tejto smernici by sa mali 
zaviesť ustanovenia o označovaní, ktoré by 
upriamili pozornosť spotrebiteľov na 
potenciálne zdravotné riziká.

(35) V prípade výrobkov obsahujúcich 
nikotín, ktoré nepatria do rozsahu 
smernice 2001/83/ES by sa mali zaviesť 
ustanovenia o označovaní, ktoré by 
upriamili pozornosť spotrebiteľov na 
potenciálne zdravotné riziká, pričom by 
členské štáty mali byť povinné zabezpečiť, 
aby boli vnútroštátne obmedzenia veku na 
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nákup výrobkov obsahujúcich nikotín
v súlade s obmedzeniami na predaj 
tabakových výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sa zachovať rovnaké podmienky, pokiaľ ide o obmedzenia veku na predaj výrobkov 
obsahujúcich nikotín a tabakových výrobkov, aby to odrádzalo maloletých od ich prvého 
vyskúšania.

Pozmeňujúci návrh 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) V prípade výrobkov obsahujúcich 
nikotín pod prahovou hodnotou 
stanovenou v tejto smernici by sa mali 
zaviesť ustanovenia o označovaní, ktoré by 
upriamili pozornosť spotrebiteľov na 
potenciálne zdravotné riziká.

(35) V prípade iných ako tabakových 
výrobkov obsahujúcich nikotín by sa mali 
zaviesť ustanovenia o zložkách, 
označovaní a opise, na ktoré sa vzťahuje 
táto smernica, aby sa upriamila pozornosť 
spotrebiteľov na zdravotné riziká.

Or. it

(pozri pozmeňovacie návrhy k článku 18.)

Pozmeňujúci návrh 209
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Článok 2 – bod 36a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) „výrobok so zníženým rizikom“ je 
akýkoľvek výrobok obsahujúci tabak, 
ktorý po uvedení na trh značne znižuje 
riziko chorôb spojených so spotrebou 
tradičných tabakových výrobkov. Výrobok 
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používaný na liečenie závislosti od 
spotreby tabaku vrátane možnosti prestať 
fajčiť, nie je výrobok so zníženým rizikom, 
ak bol schválený ako liek.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 210
Renate Sommer

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Komisii by sa mali udeliť 
vykonávacie právomoci, aby sa zabezpečili 
jednotné podmienky na vykonávanie tejto 
smernice, najmä pokiaľ ide o formát 
nahlasovania zložiek, určovanie výrobkov
s charakteristickými príchuťami alebo so 
zvýšenými úrovňami toxicity
a návykovosti a metodiku na určenie, či 
má tabakový výrobok charakteristickú 
príchuť. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/2011.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 211
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby sa zabezpečili jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
najmä pokiaľ ide o formát nahlasovania 
zložiek, určovanie výrobkov
s charakteristickými príchuťami alebo so 

(37) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby sa zabezpečili jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
najmä pokiaľ ide o formát nahlasovania 
zložiek, určovanie výrobkov so zvýšenými 
úrovňami toxicity a návykovosti. Tieto 
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zvýšenými úrovňami toxicity
a návykovosti a metodiku na určenie, či 
má tabakový výrobok charakteristickú 
príchuť. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/2011.

právomoci by sa mali vykonávať v súlade
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 212
Jarosław Kalinowski

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby sa zabezpečili jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
najmä pokiaľ ide o formát nahlasovania 
zložiek, určovanie výrobkov
s charakteristickými príchuťami alebo so 
zvýšenými úrovňami toxicity
a návykovosti a metodiku na určenie, či 
má tabakový výrobok charakteristickú 
príchuť. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/2011.

(37) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby sa zabezpečili jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
najmä pokiaľ ide o formát nahlasovania 
zložiek. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/2011.

Or. pl

Odôvodnenie

V malom počte členských štátov EÚ sa stali obľúbené cigarety s charakteristickou vôňou
a chuťou (t. j. majú značný podiel na trhu tabakových výrobkov). V iných krajinách je
obľúbenosť cigariet s príchuťami zanedbateľná, a v niektorých sa ani nepredávajú. Opatrenia 
navrhované Komisiou by preto zasiahli najviac trhy v krajinách, kde sú cigarety s príchuťou 
obľúbené, pričom na trhy iných členských štátov by nemali prakticky žiaden vplyv. Preto je 
toto opatrenie neprimerané a malo by sa vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter
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Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby sa zabezpečili jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
najmä pokiaľ ide o formát nahlasovania 
zložiek, určovanie výrobkov
s charakteristickými príchuťami alebo so 
zvýšenými úrovňami toxicity
a návykovosti a metodiku na určenie, či 
má tabakový výrobok charakteristickú 
príchuť. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/2011.

(37) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby sa zabezpečili jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
najmä pokiaľ ide o formát nahlasovania 
zložiek. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/2011.

Or. en

Odôvodnenie

Dôsledok pozmeňujúceho návrhu k návrhu zaviesť pozitívny zoznam v článku 6 ods. 1 prvý 
pododsek od tých istých autorov.

Pozmeňujúci návrh 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby sa zabezpečili jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
najmä pokiaľ ide o formát nahlasovania 
zložiek, určovanie výrobkov
s charakteristickými príchuťami alebo so 
zvýšenými úrovňami toxicity
a návykovosti a metodiku na určenie, či 
má tabakový výrobok charakteristickú 
príchuť. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/2011.

(37) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby sa zabezpečili jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
najmä pokiaľ ide o formát nahlasovania 
zložiek, a určovanie výrobkov so 
zvýšenými úrovňami toxicity
a návykovosti. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/2011.



PE510.712v01-00 46/71 AM\935755SK.doc

SK

Or. it

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 6 ods. 2 podods. 2.)

Pozmeňujúci návrh 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby sa zabezpečili jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
najmä pokiaľ ide o formát nahlasovania 
zložiek, určovanie výrobkov
s charakteristickými príchuťami alebo so 
zvýšenými úrovňami toxicity
a návykovosti a metodiku na určenie, či má 
tabakový výrobok charakteristickú príchuť. 
Tieto právomoci by sa mali vykonávať
v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

(37) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby sa zabezpečili jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
najmä pokiaľ ide o formát nahlasovania 
zložiek, určovanie výrobkov so zvýšenými 
úrovňami toxicity a návykovosti
a metodiku na určenie, či má tabakový 
výrobok charakteristickú príchuť. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 216
Gaston Franco

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Na to, aby bola smernica plne 
funkčná a aby sa udržal krok
s technickým, vedeckým a medzinárodným 
vývojom vo výrobe, v spotrebe a regulácii 
tabaku, právomoc prijímať akty v súlade
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie by sa mala delegovať 
Komisii, najmä pokiaľ ide o prijatie
a úpravu maximálnych obsahov pre 
emisie a ich metód merania, stanovenie 
maximálnych úrovní pre zložky, ktoré 
zvyšujú toxicitu, návykovosť alebo 
atraktívnosť, používanie zdravotných 

vypúšťa sa
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výstrah, jedinečných identifikátorov
a bezpečnostných prvkov pri označovaní
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov
s nezávislými tretími stranami
a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas svojej prípravnej práce 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj 
na expertnej úrovni. Komisia by pri 
príprave a tvorbe delegovaných aktov 
mala zaistiť súčasné, včasné a náležité 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky rozhodnutia v tejto smernici sú vysoko politické rozhodnutia. Akékoľvek zmeny sa 
musia vykonať v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Pozmeňujúci návrh 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Na to, aby bola smernica plne 
funkčná a aby sa udržal krok
s technickým, vedeckým a medzinárodným 
vývojom vo výrobe, v spotrebe a regulácii 
tabaku, právomoc prijímať akty v súlade
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie by sa mala delegovať 
Komisii, najmä pokiaľ ide o prijatie
a úpravu maximálnych obsahov pre 
emisie a ich metód merania, stanovenie 
maximálnych úrovní pre zložky, ktoré 
zvyšujú toxicitu, návykovosť alebo 

vypúšťa sa
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atraktívnosť, používanie zdravotných 
výstrah, jedinečných identifikátorov
a bezpečnostných prvkov pri označovaní
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov
s nezávislými tretími stranami
a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas svojej prípravnej práce 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj 
na expertnej úrovni. Komisia by pri 
príprave a tvorbe delegovaných aktov 
mala zaistiť súčasné, včasné a náležité 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 218
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Na to, aby bola smernica plne funkčná
a aby sa udržal krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku, 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by 
sa mala delegovať Komisii, najmä pokiaľ 
ide o prijatie a úpravu maximálnych 
obsahov pre emisie a ich metód merania,
stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, návykovosť
alebo atraktívnosť, používanie 
zdravotných výstrah, jedinečných 
identifikátorov a bezpečnostných prvkov 
pri označovaní a na baleniach, 
vymedzenie kľúčových prvkov pre zmluvy

(38) S cieľom vypracovať plne funkčnú 
smernicu a udržiavať krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä 
pokiaľ ide o prijatie metód merania
a stanovenie maximálnych úrovní pre
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu alebo
návykovosť. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov. Pri príprave
a vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
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o uchovávaní údajov s nezávislými tretími 
stranami a preskúmanie určitých 
výnimiek udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas svojej prípravnej práce 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Komisia by pri príprave
a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

dokumenty súčasne, vo vhodnom čase
a vhodným spôsobom postúpili 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 219
Holger Krahmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Na to, aby bola smernica plne funkčná
a aby sa udržal krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku, 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by 
sa mala delegovať Komisii, najmä pokiaľ 
ide o prijatie a úpravu maximálnych 
obsahov pre emisie a ich metód merania, 
stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, návykovosť 
alebo atraktívnosť, používanie 
zdravotných výstrah, jedinečných 
identifikátorov a bezpečnostných prvkov 
pri označovaní a na baleniach, 
vymedzenie kľúčových prvkov pre zmluvy
o uchovávaní údajov s nezávislými tretími 
stranami a preskúmanie určitých 
výnimiek udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 

(38) S cieľom vypracovať plne funkčnú 
smernicu a udržiavať krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku sa 
môže na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa 
príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom 
čase a vhodným spôsobom postúpili 
Európskemu parlamentu a Rade.
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množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas svojej prípravnej práce
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Komisia by pri príprave
a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. de

Odôvodnenie

Je príliš skoro odvolávať sa na osobitné prvky v oblasti delegovaných aktov. Použitím 
všeobecných termínov sa predíde nutnosti budúcich zmien v odôvodneniach.

Pozmeňujúci návrh 220
Eleni Theocharous

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Na to, aby bola smernica plne funkčná
a aby sa udržal krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku,
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by 
sa mala delegovať Komisii, najmä pokiaľ 
ide o prijatie a úpravu maximálnych 
obsahov pre emisie a ich metód merania, 
stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, návykovosť 
alebo atraktívnosť, používanie 
zdravotných výstrah, jedinečných 
identifikátorov a bezpečnostných prvkov 
pri označovaní a na baleniach, vymedzenie 
kľúčových prvkov pre zmluvy
o uchovávaní údajov s nezávislými tretími 
stranami a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 

(38) S cieľom vypracovať plne funkčnú 
smernicu a udržiavať krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä 
pokiaľ ide o prijatie metód merania pre 
emisie, stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu alebo 
návykovosť, používanie zdravotných 
výstrah, jedinečných identifikátorov
a bezpečnostných prvkov pri označovaní
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov
s nezávislými tretími stranami
a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
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množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas svojej prípravnej práce
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Komisia by pri príprave
a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

obsahujúcich nikotín. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas prípravných prác
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov. Pri príprave
a vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, vo vhodnom čase
a vhodným spôsobom postúpili 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Sergej Kozlík

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Na to, aby bola smernica plne funkčná
a aby sa udržal krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku,
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by 
sa mala delegovať Komisii, najmä pokiaľ 
ide o prijatie a úpravu maximálnych 
obsahov pre emisie a ich metód merania,
stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, návykovosť 
alebo atraktívnosť, používanie 
zdravotných výstrah, jedinečných 
identifikátorov a bezpečnostných prvkov 
pri označovaní a na baleniach, vymedzenie 
kľúčových prvkov pre zmluvy
o uchovávaní údajov s nezávislými tretími 
stranami a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas svojej prípravnej práce
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Komisia by pri príprave

(38) S cieľom vypracovať plne funkčnú 
smernicu a udržiavať krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä 
pokiaľ ide o prijatie metód merania pre 
emisie, stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu alebo 
návykovosť, používanie zdravotných 
výstrah, jedinečných identifikátorov
a bezpečnostných prvkov pri označovaní
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov
s nezávislými tretími stranami
a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas prípravných prác
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov. Pri príprave
a vypracúvaní delegovaných aktov by 
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a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, vo vhodnom čase
a vhodným spôsobom postúpili 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Na to, aby bola smernica plne funkčná
a aby sa udržal krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku,
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by 
sa mala delegovať Komisii, najmä pokiaľ 
ide o prijatie a úpravu maximálnych 
obsahov pre emisie a ich metód merania, 
stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, návykovosť 
alebo atraktívnosť, používanie zdravotných 
výstrah, jedinečných identifikátorov
a bezpečnostných prvkov pri označovaní
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov
s nezávislými tretími stranami
a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas svojej prípravnej práce
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Komisia by pri príprave
a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

(38) S cieľom vypracovať plne funkčnú 
smernicu a udržiavať krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa 
mala delegovať Komisii, najmä pokiaľ ide
o prijatie a úpravu maximálnych obsahov 
pre emisie a ich metód merania, stanovenie 
maximálnych úrovní pre zložky, ktoré 
zvyšujú toxicitu, návykovosť alebo 
atraktívnosť, používanie zdravotných 
výstrah, jedinečných identifikátorov
a bezpečnostných prvkov pri označovaní
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov
s nezávislými tretími stranami
a preskúmanie množstva nikotínu vo 
výrobkoch obsahujúcich nikotín. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa 
príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom 
čase a vhodným spôsobom postúpili 
Európskemu parlamentu a Rade.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Ewald Stadler

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Na to, aby bola smernica plne funkčná
a aby sa udržal krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku,
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by 
sa mala delegovať Komisii, najmä pokiaľ 
ide o prijatie a úpravu maximálnych 
obsahov pre emisie a ich metód merania, 
stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, návykovosť 
alebo atraktívnosť, používanie 
zdravotných výstrah, jedinečných 
identifikátorov a bezpečnostných prvkov 
pri označovaní a na baleniach, vymedzenie 
kľúčových prvkov pre zmluvy
o uchovávaní údajov s nezávislými tretími 
stranami a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas svojej prípravnej práce
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Komisia by pri príprave
a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

(38) S cieľom vypracovať plne funkčnú 
smernicu a udržiavať krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä 
pokiaľ ide o prijatie metód merania pre 
emisie, stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu alebo 
návykovosť, používanie zdravotných 
výstrah, jedinečných identifikátorov
a bezpečnostných prvkov pri označovaní
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov
s nezávislými tretími stranami
a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas prípravných prác
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov. Pri príprave
a vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, vo vhodnom čase
a vhodným spôsobom postúpili 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Na to, aby bola smernica plne funkčná
a aby sa udržal krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku, 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by 
sa mala delegovať Komisii, najmä pokiaľ 
ide o prijatie a úpravu maximálnych 
obsahov pre emisie a ich metód merania, 
stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, návykovosť 
alebo atraktívnosť, používanie zdravotných 
výstrah, jedinečných identifikátorov
a bezpečnostných prvkov pri označovaní
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov
s nezávislými tretími stranami
a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas svojej prípravnej práce
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Komisia by pri príprave
a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

(38) S cieľom vypracovať plne funkčnú 
smernicu a udržiavať krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä 
pokiaľ ide o prijatie a úpravu maximálnych 
obsahov pre emisie a ich metód merania, 
stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, návykovosť 
alebo atraktívnosť, používanie zdravotných 
výstrah, jedinečných identifikátorov
a bezpečnostných prvkov pri označovaní
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov
s nezávislými tretími stranami
a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie, 
tabaku do vodnej fajky a bezdymového 
tabaku, a preskúmanie množstva nikotínu 
vo výrobkoch obsahujúcich nikotín. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa 
príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom 
čase a vhodným spôsobom postúpili 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 225
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Odôvodnenie 38
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Na to, aby bola smernica plne funkčná
a aby sa udržal krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku, 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by 
sa mala delegovať Komisii, najmä pokiaľ 
ide o prijatie a úpravu maximálnych 
obsahov pre emisie a ich metód merania, 
stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, návykovosť 
alebo atraktívnosť, používanie zdravotných 
výstrah, jedinečných identifikátorov
a bezpečnostných prvkov pri označovaní
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov
s nezávislými tretími stranami
a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas svojej prípravnej práce
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Komisia by pri príprave
a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

(38) S cieľom vypracovať plne funkčnú 
smernicu a udržiavať krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä 
pokiaľ ide o prijatie a úpravu metód 
merania emisií, stanovenie maximálnych 
úrovní pre zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, 
návykovosť alebo atraktívnosť, používanie 
zdravotných výstrah, jedinečných 
identifikátorov a bezpečnostných prvkov 
pri označovaní a na baleniach, vymedzenie 
kľúčových prvkov pre zmluvy
o uchovávaní údajov s nezávislými tretími 
stranami a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas prípravných prác
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov. Pri príprave
a vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, vo vhodnom čase
a vhodným spôsobom postúpili 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. es

Odôvodnenie

Prispôsobenie maximálnych obsahov pre emisie sa nemôže vnímať len ako technický aspekt, 
ktorý je možné vyriešiť prostredníctvom legislatívnych aktov.

Pozmeňujúci návrh 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Na to, aby bola smernica plne funkčná
a aby sa udržal krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku, 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by 
sa mala delegovať Komisii, najmä pokiaľ 
ide o prijatie a úpravu maximálnych 
obsahov pre emisie a ich metód merania, 
stanovenie maximálnych úrovní pre 
zložky, ktoré zvyšujú toxicitu, návykovosť 
alebo atraktívnosť, používanie zdravotných 
výstrah, jedinečných identifikátorov
a bezpečnostných prvkov pri označovaní
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov
s nezávislými tretími stranami
a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku, a preskúmanie 
množstva nikotínu vo výrobkoch 
obsahujúcich nikotín. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas svojej prípravnej práce
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Komisia by pri príprave
a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

(38) S cieľom vypracovať plne funkčnú 
smernicu a udržiavať krok s technickým, 
vedeckým a medzinárodným vývojom vo 
výrobe, v spotrebe a regulácii tabaku by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä 
pokiaľ ide o úpravu maximálnych obsahov 
pre emisie a ich metód merania, stanovenie 
maximálnych úrovní pre zložky, ktoré 
zvyšujú toxicitu, návykovosť alebo 
atraktívnosť, metodiku na určenie, či má 
tabakový výrobok charakteristickú 
príchuť, používanie zdravotných výstrah, 
jedinečných identifikátorov
a bezpečnostných prvkov pri označovaní
a na baleniach, vymedzenie kľúčových 
prvkov pre zmluvy o uchovávaní údajov
s nezávislými tretími stranami
a preskúmanie určitých výnimiek 
udelených tabakovým výrobkom
s výnimkou cigariet, tabaku na šúľanie
a bezdymového tabaku. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov. Pri príprave
a vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, vo vhodnom čase
a vhodným spôsobom postúpili 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. it

(pozri pozmeňujúce návrhy k článku 3, článku 6 ods. 2 podods. 2 a článku 18.)

Pozmeňujúci návrh 227
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 39a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39a) Účelom smernice by malo byť 
obmedzenie fajčenia a cieľom by
v konečnom dôsledku mala byť možnosť 
úplného odvyknutia od fajčenia, pri 
zohľadnení obrovských a nepotrebných 
strát pre verejné zdravie a hospodárstvo.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 228
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 
členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 
ochrany verejného zdravia. Prísnejšie 
vnútroštátne právne predpisy by mali byť
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi.
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii a schválenie Komisiou, pričom sa 
zoberie do úvahy vysoká úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice.

(40) Členský štát môže zaviesť prísnejšie 
vnútroštátne predpisy pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 
ochrany verejného zdravia v súlade so 
zásadou subsidiarity a sú nevyhnutné
a primerané a nepredstavujú prostriedok 
svojvoľnej diskriminácie alebo skryté 
obmedzovanie obchodu medzi členskými 
štátmi a nenarušujú hospodársku súťaž. 
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Or. el

Odôvodnenie

Cieľom smernice je harmonizácia trhu s tabakovými výrobkami a nie jeho roztrieštenie. Malo 
by sa takisto zdôrazniť, že ochrana verejného zdravie je vnútroštátnou zodpovednosťou.

Pozmeňujúci návrh 229
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 
členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 
ochrany verejného zdravia. Prísnejšie 
vnútroštátne právne predpisy by mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii a schválenie Komisiou, pričom sa 
zoberie do úvahy vysoká úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice.

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
výrobkov vyrobených alebo predávaných
v tomto členskom štáte, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 
členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 
ochrany verejného zdravia. Prísnejšie 
vnútroštátne právne predpisy by mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii a schválenie Komisiou, pričom sa 
zoberie do úvahy vysoká úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice.

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 230
Martin Callanan

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 
členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 
ochrany verejného zdravia. Prísnejšie 
vnútroštátne právne predpisy by mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii a schválenie Komisiou, pričom sa 
zoberie do úvahy vysoká úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice.

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 
členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 
ochrany verejného zdravia. Prísnejšie 
vnútroštátne právne predpisy by mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii, pričom sa zoberie do úvahy 
vysoká úroveň ochrany zdravia, ktorá sa 
dosiahla prostredníctvom tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Právomoc Komisie schvaľovať alebo zamietať vnútroštátne opatrenia je neprimeraná, keďže 
súlad vnútroštátnych opatrení s právnymi predpismi EÚ stanovujú súdy.

Pozmeňujúci návrh 231
Ewald Stadler
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Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 
členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 
ochrany verejného zdravia. Prísnejšie 
vnútroštátne právne predpisy by mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii a schválenie Komisiou, pričom sa 
zoberie do úvahy vysoká úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice.

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 
členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 
ochrany verejného zdravia. Prísnejšie 
vnútroštátne právne predpisy by mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii a schválenie Komisiou, pričom sa 
zoberie do úvahy vysoká úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice. Jedným príkladom 
prostriedku svojvoľnej diskriminácie je 
pravidlo, že sa povrch balenia pokrytý 
varovaniami zvýšil na 60 %. Cieľom tejto 
smernice je zaviesť jednotné požiadavky 
na balenie a označovanie, takže je nutné 
uplatňovať prísne kritériá vzhľadom na 
voľnosť členských štátov prijímať normy, 
ktoré sa značne odlišujú od pravidiel 
stanovených v tejto smernici.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 232
Renate Sommer
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Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 
členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 
ochrany verejného zdravia. Prísnejšie 
vnútroštátne právne predpisy by mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie 
Komisii a schválenie Komisiou, pričom sa 
zoberie do úvahy vysoká úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice.

(40) Členskému štátu, ktorý pokladá za 
potrebné zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy, pokiaľ ide o aspekty 
patriace do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, by sa to malo povoliť v prípade 
všetkých výrobkov, a to zo závažných 
dôvodov týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členskému štátu by sa malo 
takisto povoliť zavedenie prísnejších 
vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa 
na všetky výrobky rovnako, a to z dôvodov 
týkajúcich sa špecifickej situácie daného 
členského štátu pod podmienkou, že 
právne predpisy sú odôvodnené potrebou 
ochrany verejného zdravia. Prísnejšie 
vnútroštátne právne predpisy by mali byť 
nevyhnutné a primerané a nemali by 
predstavovať prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi. 
Prísnejšie vnútroštátne právne predpisy si 
vyžadujú predchádzajúce oznámenie
Komisii a môžu sa schváliť, pričom sa 
zoberie do úvahy vysoká úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice, a zásady a požiadavky 
spoločného vnútorného trhu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Návrh smernice
Odôvodnenie 40a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40a) Členský štát, ktorý považuje za 
nevyhnutné zachovať a/alebo zaviesť 
vnútroštátne a/alebo regionálne opatrenia 
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za účelom zachovania tradičných 
tabakových plantáží z oprávnených 
dôvodov sociálno-ekonomickej závislosti
a využívania pôdy, by mal mať túto 
možnosť. 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 234
Renate Sommer

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Členské štáty by mali mať naďalej 
možnosť rozhodnúť sa, či zachovajú 
alebo zavedú vnútroštátne právne 
predpisy, ktoré sa vzťahujú na všetky 
výrobky rovnako a ktoré sa týkajú 
aspektov nepatriacich do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, pod 
podmienkou, že sú v súlade so zmluvou
a neohrozujú úplné uplatňovanie tejto 
smernice. Členské štáty by tak mohli 
napríklad zachovať alebo zaviesť 
ustanovenia, ktoré stanovujú úplnú 
štandardizáciu balení tabakových 
výrobkov, pod podmienkou, že tieto 
ustanovenia sú v súlade so zmluvou, so 
záväzkami WTO a nemajú vplyv na úplné 
uplatňovanie tejto smernice. V prípade 
technických predpisov sa vyžaduje 
predchádzajúce oznámenie podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov a 
o pravidlách pre služby informačnej 
spoločnosti.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 235
Holger Krahmer
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Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Členské štáty by mali mať naďalej 
možnosť rozhodnúť sa, či zachovajú 
alebo zavedú vnútroštátne právne predpisy, 
ktoré sa vzťahujú na všetky výrobky 
rovnako a ktoré sa týkajú aspektov 
nepatriacich do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, pod podmienkou, že sú v súlade 
so zmluvou a neohrozujú úplné 
uplatňovanie tejto smernice. Členské štáty 
by tak mohli napríklad zachovať alebo 
zaviesť ustanovenia, ktoré stanovujú 
úplnú štandardizáciu balení tabakových 
výrobkov, pod podmienkou, že tieto 
ustanovenia sú v súlade so zmluvou, so 
záväzkami WTO a nemajú vplyv na úplné 
uplatňovanie tejto smernice. V prípade 
technických predpisov sa vyžaduje 
predchádzajúce oznámenie podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov a 
o pravidlách pre služby informačnej 
spoločnosti.

(41) Členské štáty by mali mať možnosť
zaviesť prísnejšie vnútroštátne právne 
predpisy na tabakové výrobky, ktoré 
považujú za potrebné na ochranu 
verejného zdravia, pod podmienkou, že 
nepatria do rozsahu právnych predpisov 
tejto smernice. Ak tabakové alebo podobné 
výrobky spĺňajú požiadavky tejto 
smernice, členské štáty nemôžu zakázať 
ani obmedziť dovoz, predaj ani spotrebu 
týchto výrobkov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Členské štáty by mali mať naďalej 
možnosť rozhodnúť sa, či zachovajú alebo 
zavedú vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
sa vzťahujú na všetky výrobky rovnako

(41) Členské štáty by mali mať naďalej 
možnosť rozhodnúť sa, či zachovajú alebo 
zavedú vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
sa vzťahujú na všetky výrobky rovnako
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a ktoré sa týkajú aspektov nepatriacich do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pod 
podmienkou, že sú v súlade so zmluvou
a neohrozujú úplné uplatňovanie tejto 
smernice. Členské štáty by tak mohli 
napríklad zachovať alebo zaviesť 
ustanovenia, ktoré stanovujú úplnú 
štandardizáciu balení tabakových 
výrobkov, pod podmienkou, že tieto 
ustanovenia sú v súlade so zmluvou, so 
záväzkami WTO a nemajú vplyv na úplné 
uplatňovanie tejto smernice. V prípade 
technických predpisov sa vyžaduje 
predchádzajúce oznámenie podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES
z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem
a predpisov a o pravidlách pre služby 
informačnej spoločnosti.

a ktoré sa týkajú aspektov nepatriacich do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pod 
podmienkou, že sú v súlade so zmluvou
a neohrozujú úplné uplatňovanie tejto 
smernice. V prípade technických predpisov 
sa vyžaduje predchádzajúce oznámenie 
podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe 
pri poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov a 
o pravidlách pre služby informačnej 
spoločnosti.

(Ak sa neschvália zodpovedajúce 
pozmeňujúce návrhy, ktorými sa zavádza 
štandardné balenie, tento pozmeňujúci 
návrh neprejde.)

Or. en

Odôvodnenie

Štandardné balenie by malo byť povinné, ako sa uvádza v iných pozmeňujúcich návrhoch od 
tých istých autorov.

Pozmeňujúci návrh 237
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Členské štáty by mali mať naďalej 
možnosť rozhodnúť sa, či zachovajú alebo 
zavedú vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
sa vzťahujú na všetky výrobky rovnako
a ktoré sa týkajú aspektov nepatriacich do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pod 
podmienkou, že sú v súlade so zmluvou

(41) Členské štáty by mali mať naďalej 
možnosť rozhodnúť sa, či zachovajú alebo 
zavedú vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
sa vzťahujú na všetky výrobky rovnako
a ktoré sa týkajú aspektov nepatriacich do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pod 
podmienkou, že sú v súlade so zmluvou
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a neohrozujú úplné uplatňovanie tejto 
smernice. Členské štáty by tak mohli 
napríklad zachovať alebo zaviesť 
ustanovenia, ktoré stanovujú úplnú 
štandardizáciu balení tabakových 
výrobkov, pod podmienkou, že tieto 
ustanovenia sú v súlade so zmluvou, so 
záväzkami WTO a nemajú vplyv na úplné 
uplatňovanie tejto smernice. V prípade 
technických predpisov sa vyžaduje 
predchádzajúce oznámenie podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES
z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem
a predpisov a o pravidlách pre služby 
informačnej spoločnosti.

a neohrozujú úplné uplatňovanie tejto 
smernice. Členské štáty by tak mohli 
zachovať alebo zaviesť ďalšie ustanovenia, 
pod podmienkou, že tieto ustanovenia sú
v súlade so zmluvou, so záväzkami WTO
a nemajú vplyv na úplné uplatňovanie tejto 
smernice. V prípade technických predpisov 
sa vyžaduje predchádzajúce oznámenie 
podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe 
pri poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov a 
o pravidlách pre služby informačnej 
spoločnosti.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 238
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Členské štáty by mali mať naďalej 
možnosť rozhodnúť sa, či zachovajú alebo 
zavedú vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
sa vzťahujú na všetky výrobky rovnako
a ktoré sa týkajú aspektov nepatriacich do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pod 
podmienkou, že sú v súlade so zmluvou
a neohrozujú úplné uplatňovanie tejto 
smernice. Členské štáty by tak mohli 
napríklad zachovať alebo zaviesť 
ustanovenia, ktoré stanovujú úplnú 
štandardizáciu balení tabakových 
výrobkov, pod podmienkou, že tieto 
ustanovenia sú v súlade so zmluvou, so 
záväzkami WTO a nemajú vplyv na úplné 
uplatňovanie tejto smernice. V prípade 
technických predpisov sa vyžaduje 
predchádzajúce oznámenie podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES
z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem

(41) Členské štáty by mali mať naďalej 
možnosť rozhodnúť sa, či zachovajú alebo 
zavedú vnútroštátne právne predpisy, ktoré 
sa vzťahujú na všetky výrobky rovnako
a ktoré sa týkajú aspektov nepatriacich do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pod 
podmienkou, že sú v súlade so zmluvou
a neohrozujú úplné uplatňovanie tejto 
smernice. Členské štáty by tak mohli 
napríklad zachovať alebo zaviesť 
ustanovenia, ktoré stanovujú úplnú 
štandardizáciu balení tabakových 
výrobkov, pod podmienkou, že tieto 
ustanovenia sú v súlade so zmluvou, so 
záväzkami WTO a nemajú vplyv na úplné 
uplatňovanie tejto smernice. Mala by sa 
venovať osobitná pozornosť zavádzaniu 
povinných obrazových a textových 
upozornení ustanovených v tejto smernici
a iných pravidiel harmonizácie, 
týkajúcich sa napríklad kakaa. V prípade 
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a predpisov a o pravidlách pre služby 
informačnej spoločnosti.

technických predpisov sa vyžaduje 
predchádzajúce oznámenie podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES
z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem
a predpisov a o pravidlách pre služby 
informačnej spoločnosti.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 239
Ewald Stadler

Návrh smernice
Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41a) Ak tabakové alebo podobné výrobky 
spĺňajú požiadavky tejto smernice, členské 
štáty nemôžu zakázať ani bezdôvodne 
obmedziť dovoz, predaj ani spotrebu 
týchto výrobkov. Výrobcovia musia 
zachovať záruku určitej minimálnej 
úrovne právnej istoty.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41a) Členské štáty doplnia právne 
ustanovenia tejto smernice akýmikoľvek 
opatreniami na ochranu zdravia 
európskych občanov. Postupná 
harmonizácia daní z tabakových výrobkov
v Únii a informačné kampane v médiách
a vo vzdelávacích inštitúciách pre 
mladých ľudí sú dva nevyhnutné nástroje 
ako ochrániť mladých ľudí pred 
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nebezpečenstvami fajčenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 241
Ewald Stadler

Návrh smernice
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
sa osobné údaje spracovávali výhradne
v súlade s pravidlami a zárukami 
stanovenými v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 
1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov.

(42) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
sa osobné údaje spracovávali výhradne
v súlade s pravidlami a zárukami 
stanovenými v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 
1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov. Takisto sa musia 
zohľadniť vnútroštátne právne predpisy 
na ochranu údajov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh smernice
Odôvodnenie 43a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43a) Táto smernica by nemala viesť
k zhoršeniu životných podmienok ľudí, 
ktorých živobytie závisí od pestovania 
tabaku v Európe a ktorí žijú
v znevýhodnených oblastiach. Vzhľadom 
na to, že cieľom smernice je najmä 
odrádzať od spotreby tabakových 
výrobkov, akékoľvek rozhodnutia 
týkajúce sa zložiek a prídavných látok by 
mali zohľadniť možné sociálno-
ekonomické dôsledky na skupiny, ktorých 
živobytie závisí od pestovania tabaku. Mal 
by sa chrániť európsky sektor pestovania 
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tabaku, keďže zodpovedá len za veľmi 
malý podiel na spotrebe v EÚ a zároveň 
prispieva k hospodárskej stabilite 
niektorých európskych regiónov,
v ktorých je rozsah alternatívnych plodín 
obmedzený. Pokles alebo ukončenie 
pestovania tabaku v EÚ by nemal žiadny 
vplyv na úrovne spotreby, ale viedol by
k zvýšeniu dovozu z tretích krajín a 
k zníženiu noriem kvality.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Návrh má vplyv na niekoľko 
základných práv stanovených v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä na 
ochranu osobných údajov (článok 8) 
slobodu prejavu a právo na informácie 
(článok 11), slobodu podnikania 
hospodárskych subjektov (článok 16)
a vlastnícke právo (článok 17). Záväzky
uložené výrobcom, dovozcom
a distribútorom tabakových výrobkov sú 
potrebné na zlepšenie fungovania 
vnútorného trhu a súčasného 
zabezpečenia vysokej úrovne ochrany 
zdravia a spotrebiteľa, ako sa stanovuje
v článku 35 a 38 Charty základných práv 
Európskej únie. Pri uplatňovaní tejto 
smernice by sa malo dodržiavať právo EÚ
a príslušné medzinárodné záväzky.

(45) Návrh má vplyv na niekoľko 
základných práv stanovených v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä na 
ochranu osobných údajov (článok 8) 
slobodu prejavu a právo na informácie 
(článok 11), slobodu podnikania 
hospodárskych subjektov (článok 16)
a vlastnícke právo pre držiteľov značky 
(článok 17). Je preto nevyhnutné 
zabezpečiť, aby záväzky uložené 
výrobcom, dovozcom a distribútorom 
tabakových výrobkov nielen zaručovali 
vysokú úroveň ochrany zdravia
a spotrebiteľa, ale takisto chránili všetky 
ostatné základné práva a boli primerané, 
pokiaľ ide o fungovanie vnútorného trhu. 
Pri uplatňovaní tejto smernice by sa malo 
dodržiavať právo EÚ a príslušné 
medzinárodné záväzky.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 244
Ewald Stadler

Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Návrh má vplyv na niekoľko 
základných práv stanovených v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä na 
ochranu osobných údajov (článok 8) 
slobodu prejavu a právo na informácie 
(článok 11), slobodu podnikania 
hospodárskych subjektov (článok 16)
a vlastnícke právo (článok 17). Záväzky 
uložené výrobcom, dovozcom
a distribútorom tabakových výrobkov sú 
potrebné na zlepšenie fungovania 
vnútorného trhu a súčasného 
zabezpečenia vysokej úrovne ochrany 
zdravia a spotrebiteľa, ako sa stanovuje
v článku 35 a 38 Charty základných práv 
Európskej únie. Pri uplatňovaní tejto 
smernice by sa malo dodržiavať právo EÚ
a príslušné medzinárodné záväzky.

(45) Návrh má vplyv na niekoľko 
základných práv stanovených v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä na 
ochranu osobných údajov (článok 8) 
slobodu prejavu a právo na informácie 
(článok 11), slobodu podnikania 
hospodárskych subjektov (článok 16)
a vlastnícke právo (článok 17).

Or. de

Odôvodnenie

Miešať práva v oblasti ochrannej známky v návrhu Komisie nie je v žiadnom prípade nutné 
pre zlepšenie fungovania vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries

Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Návrh má vplyv na niekoľko 
základných práv stanovených v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä na 
ochranu osobných údajov (článok 8) 
slobodu prejavu a právo na informácie 
(článok 11), slobodu podnikania 

(45) Návrh má vplyv na niekoľko 
základných práv stanovených v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä na 
ochranu osobných údajov (článok 8) 
slobodu prejavu a právo na informácie 
(článok 11), slobodu podnikania 
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hospodárskych subjektov (článok 16)
a vlastnícke právo (článok 17). Záväzky 
uložené výrobcom, dovozcom
a distribútorom tabakových výrobkov sú 
potrebné na zlepšenie fungovania 
vnútorného trhu a súčasného zabezpečenia 
vysokej úrovne ochrany zdravia
a spotrebiteľa, ako sa stanovuje v článku 
35 a 38 Charty základných práv Európskej 
únie. Pri uplatňovaní tejto smernice by sa 
malo dodržiavať právo EÚ a príslušné 
medzinárodné záväzky.

hospodárskych subjektov (článok 16)
a vlastnícke právo (článok 17). Záväzky 
uložené výrobcom, dovozcom
a distribútorom tabakových výrobkov sú 
potrebné na zlepšenie fungovania 
vnútorného trhu a súčasného zabezpečenia 
vysokej úrovne ochrany zdravia
a spotrebiteľa, ako sa stanovuje v článku 
35 a 38 Charty základných práv Európskej 
únie. Pri uplatňovaní tejto smernice by sa 
malo dodržiavať právo EÚ a príslušné 
medzinárodné záväzky.

Členské štáty by mali dodržiavať právo na 
čistý vzduch v zmysle článku 7 písm. b)
a článku 12 Medzinárodného paktu
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach, ktorými sa zabezpečujú práva na 
bezpečné a zdravé pracovné podmienky
a právo každého na dosiahnutie najvyššej 
možnej úrovne fyzického a duševného 
zdravia. To je v rámci cieľa článku 37 
Charty základných práv, podľa ktorého sa 
vysoká úroveň ochrany životného 
prostredia a zlepšovanie kvality životného 
prostredia musia začleniť do politík Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh smernice
Odôvodnenie 45a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45a) Touto smernicou sa značne 
prispieva k ochrane zdravia a pohody 
európskych občanov, k zvyšovaniu 
spoľahlivosti informácií od spotrebiteľov
a k hľadaniu lepších a objektívnejších 
vedeckých dôkazov o ujme spôsobenej na 
ľudskom zdraví v dôsledku spotreby 
tabaku. Po jej nadobudnutí účinnosti je 
preto pravdepodobné, že sa obmedzí 
spotreba tabaku, čo môže mať negatívne 
následky pre pestovateľov tabaku a pre 
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niektoré tradičné priemysle spojené
s touto plodinou, ktoré výrazne 
prispievajú k hrubému domácemu 
produktu najvzdialenejších regiónov
a upadajúcich oblasti Európy. Európske 
inštitúcie by mali preto preskúmať 
opatrenia na podporu rozvoja, premeny 
alebo zavádzania nových činností pre ľudí
v tomto sektora, a podporovať a rozvíjať 
výskum do nových, neškodlivých využití 
tejto plodiny.

Or. es


