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Predlog spremembe 155
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za tobačne izdelke za kajenje, razen 
cigaret, tobaka za zvijanje in brezdimnih 
tobačnih izdelkov, ki jih uporabljajo 
predvsem starejši uporabniki, bi bilo treba 
odobriti izvzetje iz nekaterih zahtev glede 
označevanja, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca rabe med mladimi. Pri 
označevanju teh drugih tobačnih izdelkov 
bi se moralo upoštevati posebna pravila.
Zagotoviti je treba vidnost zdravstvenih 
opozoril na brezdimnih tobačnih izdelkih. 
Opozorila bi bilo zato treba namestiti na 
dve glavni površini embalaže brezdimnih 
tobačnih izdelkov.

(24) Zagotoviti je treba vidnost 
zdravstvenih opozoril na brezdimnih 
tobačnih izdelkih. Opozorila bi bilo zato 
treba namestiti na dve glavni površini 
embalaže brezdimnih tobačnih izdelkov.

Or. fi

Predlog spremembe 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za tobačne izdelke za kajenje, razen 
cigaret, tobaka za zvijanje in brezdimnih 
tobačnih izdelkov, ki jih uporabljajo 
predvsem starejši uporabniki, bi bilo treba 
odobriti izvzetje iz nekaterih zahtev glede 
označevanja, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca rabe med mladimi. Pri 
označevanju teh drugih tobačnih izdelkov 
bi se moralo upoštevati posebna pravila. 
Zagotoviti je treba vidnost zdravstvenih 

(24) Za tobačne izdelke za kajenje, ki niso 
cigarete in tobak za zvijanje, bi morale 
veljati enake zahteve glede označevanja
kot za cigarete in tobak za zvijanje.
Zagotoviti je treba vidnost zdravstvenih 
opozoril na brezdimnih tobačnih izdelkih.
Opozorila bi bilo zato treba namestiti na 
dve glavni površini embalaže brezdimnih 
tobačnih izdelkov.
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opozoril na brezdimnih tobačnih izdelkih.
Opozorila bi bilo zato treba namestiti na 
dve glavni površini embalaže brezdimnih 
tobačnih izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Vsi tobačni izdelki za kajenje bi morali biti opremljeni s sestavljenimi zdravstvenimi opozorili 
(tj. s slikovnimi opozorili in besedilom).

Predlog spremembe 157
Martina Anderson

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za tobačne izdelke za kajenje, razen 
cigaret, tobaka za zvijanje in brezdimnih 
tobačnih izdelkov, ki jih uporabljajo 
predvsem starejši uporabniki, bi bilo treba 
odobriti izvzetje iz nekaterih zahtev glede 
označevanja, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca rabe med mladimi. Pri 
označevanju teh drugih tobačnih izdelkov 
bi se moralo upoštevati posebna pravila.
Zagotoviti je treba vidnost zdravstvenih 
opozoril na brezdimnih tobačnih izdelkih.
Opozorila bi bilo zato treba namestiti na 
dve glavni površini embalaže brezdimnih 
tobačnih izdelkov.

(24) Pri označevanju tobaka za kajenje, 
razen cigaret in tobaka za zvijanje, bi se 
moralo upoštevati posebna pravila.
Zagotoviti je treba vidnost zdravstvenih 
opozoril na brezdimnih tobačnih izdelkih.
Opozorila bi bilo zato treba namestiti na 
dve glavni površini embalaže brezdimnih 
tobačnih izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev visoke stopnje varovanja zdravja in enake zaščite vseh potrošnikov v EU bi 
morale za kajenje tobačnih izdelkov, ki niso cigarete in tobak za zvijanje, veljati enake 
zahteve o označevanju.
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Predlog spremembe 158
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za tobačne izdelke za kajenje, razen 
cigaret, tobaka za zvijanje in brezdimnih 
tobačnih izdelkov, ki jih uporabljajo 
predvsem starejši uporabniki, bi bilo treba
odobriti izvzetje iz nekaterih zahtev glede 
označevanja, dokler ni bistvene 
spremembe okoliščin v smislu obsega 
prodaje ali vzorca rabe med mladimi. Pri 
označevanju teh drugih tobačnih izdelkov 
bi se moralo upoštevati posebna pravila.
Zagotoviti je treba vidnost zdravstvenih 
opozoril na brezdimnih tobačnih izdelkih.
Opozorila bi bilo zato treba namestiti na 
dve glavni površini embalaže brezdimnih 
tobačnih izdelkov.

(24) Za tobačne izdelke za kajenje, razen 
cigaret, tobaka za zvijanje in brezdimnih 
tobačnih izdelkov, se, četudi jih 
uporabljajo predvsem starejši uporabniki,
ne bi smelo odobriti izvzetja iz nekaterih 
zahtev glede označevanja. Zagotoviti je 
treba vidnost zdravstvenih opozoril na 
brezdimnih tobačnih izdelkih. Opozorila bi 
bilo zato treba namestiti na dve glavni 
površini embalaže brezdimnih tobačnih 
izdelkov.

Or. el

Obrazložitev

Direktiva zagotavlja enako zaščito za vse uporabnike tobačnih izdelkov.

Predlog spremembe 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za tobačne izdelke za kajenje, razen 
cigaret, tobaka za zvijanje in brezdimnih 
tobačnih izdelkov, ki jih uporabljajo 
predvsem starejši uporabniki, bi bilo treba 
odobriti izvzetje iz nekaterih zahtev glede 
označevanja, dokler ni bistvene spremembe 
okoliščin v smislu obsega prodaje ali 
vzorca rabe med mladimi. Pri označevanju 

(24) Za tobačne izdelke za kajenje, razen 
cigaret, tobaka za zvijanje, brezdimnih 
tobačnih izdelkov in tobaka za vodne pipe, 
ki jih uporabljajo predvsem starejši 
uporabniki, bi bilo treba odobriti izvzetje iz 
nekaterih zahtev glede označevanja, dokler 
ni bistvene spremembe okoliščin v smislu 
obsega prodaje ali vzorca rabe med 
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teh drugih tobačnih izdelkov bi se moralo 
upoštevati posebna pravila. Zagotoviti je 
treba vidnost zdravstvenih opozoril na 
brezdimnih tobačnih izdelkih. Opozorila bi 
bilo zato treba namestiti na dve glavni 
površini embalaže brezdimnih tobačnih 
izdelkov.

mladimi. Pri označevanju teh drugih 
tobačnih izdelkov bi se moralo upoštevati 
posebna pravila. Zagotoviti je treba vidnost 
zdravstvenih opozoril na brezdimnih 
tobačnih izdelkih. Opozorila bi bilo zato 
treba namestiti na dve glavni površini 
embalaže brezdimnih tobačnih izdelkov.

Or. ro

Predlog spremembe 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Države članice uporabljajo različna 
pravila glede najmanjšega števila cigaret na 
zavojček. Navedena pravila bi bilo treba 
uskladiti, da se zagotovi prosti pretok 
zadevnih izdelkov.

(25) Države članice uporabljajo različna 
pravila glede najmanjšega števila cigaret na 
zavojček. Navedena pravila bi bilo treba 
uskladiti, da se zagotovi prosti pretok 
zadevnih izdelkov. Bistveno je, da 
raznolika posebna nacionalna pravila ne 
ovirajo skupnega notranjega trga.

Or. de

Predlog spremembe 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Na trg se dajejo velike količine 
prepovedanih izdelkov, ki niso v skladu z 
zahtevami iz Direktive 2001/37/ES, in 
kaže, da se te količine lahko še povečajo.
Taki izdelki spodkopavajo prosti promet 
izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, in 
zaščito, ki je določena z zakonodajo za 
nadzor tobaka. Poleg tega Okvirna 

(26) Na trg se dajejo velike količine 
prepovedanih izdelkov, ki niso v skladu z 
zahtevami iz Direktive 2001/37/ES, in 
kaže, da se te količine lahko še povečajo.
Taki izdelki spodkopavajo prosti promet 
izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, in 
zaščito, ki je določena z zakonodajo za 
nadzor tobaka. Poleg tega Okvirna 
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konvencija, kot del celovite politike za 
nadzor tobaka, Unijo zavezuje k boju proti 
nedovoljenim izdelkom. Zato bi bilo treba 
sprejeti predpise, da morajo biti zavojčki 
tobačnih izdelkov označeni na poseben in 
varen način, njihovo gibanje pa bi bilo 
treba evidentirati, tako da se tem izdelkom 
v Uniji lahko sledi in je njihovo skladnost s 
to direktivo mogoče nadzorovati in boljše 
izvajati. Poleg tega bi bilo treba sprejeti 
predpis za uvedbo varnostnih elementov, 
ki bodo omogočali preverjanje pristnosti 
izdelkov.

konvencija, kot del celovite politike za 
nadzor tobaka, Unijo zavezuje k boju proti 
nedovoljenim izdelkom. Zato bi bilo treba 
sprejeti predpise, da morajo biti zavojčki 
tobačnih izdelkov označeni na poseben in 
varen način, njihovo gibanje pa bi bilo 
treba evidentirati, tako da se tem izdelkom 
v Uniji lahko sledi in je njihovo skladnost s 
to direktivo mogoče nadzorovati in boljše 
izvajati. Poleg tega bi morale imeti 
embalaža cigaret in same cigarete oznake, 
ki preprečujejo ponarejanje, da se 
preprečita piratstvo in dodatno ogrožanje 
zdravja potrošnikov, ki ga povzročajo 
ponarejene cigarete; 

Or. de

Predlog spremembe 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Na trg se dajejo velike količine 
prepovedanih izdelkov, ki niso v skladu z 
zahtevami iz Direktive 2001/37/ES, in 
kaže, da se te količine lahko še povečajo. 
Taki izdelki spodkopavajo prosti promet 
izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, in 
zaščito, ki je določena z zakonodajo za 
nadzor tobaka. Poleg tega Okvirna 
konvencija, kot del celovite politike za 
nadzor tobaka, Unijo zavezuje k boju proti 
nedovoljenim izdelkom. Zato bi bilo treba 
sprejeti predpise, da morajo biti zavojčki 
tobačnih izdelkov označeni na poseben in 
varen način, njihovo gibanje pa bi bilo 
treba evidentirati, tako da se tem izdelkom 
v Uniji lahko sledi in je njihovo skladnost s 
to direktivo mogoče nadzorovati in boljše 
izvajati. Poleg tega bi bilo treba sprejeti 
predpis za uvedbo varnostnih elementov, ki 
bodo omogočali preverjanje pristnosti 

(26) Na trg se dajejo velike količine 
prepovedanih izdelkov, ki niso v skladu z 
zahtevami iz Direktive 2001/37/ES, in 
kaže, da se te količine lahko še povečajo. 
Taki izdelki spodkopavajo prosti promet 
izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, in 
zaščito, ki je določena z zakonodajo za 
nadzor tobaka. Poleg tega Okvirna 
konvencija, kot del celovite politike za 
nadzor tobaka, Unijo zavezuje k boju proti 
nedovoljenim izdelkom. Zato bi bilo treba 
sprejeti predpise, da morajo biti zavojčki 
tobačnih izdelkov označeni na poseben in 
varen način, njihovo gibanje pa bi bilo 
treba evidentirati, tako da se tem izdelkom 
v Uniji lahko sledi in je njihovo skladnost s 
to direktivo mogoče nadzorovati in boljše 
izvajati. Poleg tega bi bilo treba sprejeti 
predpis za uvedbo varnostnih elementov, ki 
bodo omogočali preverjanje pristnosti 
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izdelkov. izdelkov. Evropska komisija in države 
članice morajo tudi zagotoviti, da nobeden 
od ukrepov, sprejetih v skladu s to 
direktivo, ne bo posredno povzročil, da bi 
se nedovoljena prodaja tobačnih izdelkov 
povečala.

Or. es

Predlog spremembe 163
Linda McAvan

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Na trg se dajejo velike količine 
prepovedanih izdelkov, ki niso v skladu z 
zahtevami iz Direktive 2001/37/ES, in 
kaže, da se te količine lahko še povečajo.
Taki izdelki spodkopavajo prosti promet 
izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, in 
zaščito, ki je določena z zakonodajo za 
nadzor tobaka. Poleg tega Okvirna 
konvencija, kot del celovite politike za 
nadzor tobaka, Unijo zavezuje k boju proti 
nedovoljenim izdelkom. Zato bi bilo treba 
sprejeti predpise, da morajo biti zavojčki 
tobačnih izdelkov označeni na poseben in 
varen način, njihovo gibanje pa bi bilo 
treba evidentirati, tako da se tem izdelkom 
v Uniji lahko sledi in je njihovo skladnost s 
to direktivo mogoče nadzorovati in boljše 
izvajati. Poleg tega bi bilo treba sprejeti 
predpis za uvedbo varnostnih elementov, ki 
bodo omogočali preverjanje pristnosti 
izdelkov.

(26) Na trg se dajejo velike količine 
prepovedanih izdelkov, ki niso v skladu z 
zahtevami iz Direktive 2001/37/ES, in 
kaže, da se te količine lahko še povečajo.
Taki izdelki spodkopavajo prosti promet 
izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve, in 
zaščito, ki je določena z zakonodajo za 
nadzor tobaka. Poleg tega Okvirna 
konvencija, kot del celovite politike za 
nadzor tobaka, Unijo zavezuje k boju proti 
nedovoljenim izdelkom. Zato bi bilo treba 
sprejeti predpise, da morajo biti zavojčki 
tobačnih izdelkov in vsakršna zunanja 
transportna embalaža označeni na 
poseben in varen način, njihovo gibanje pa 
bi bilo treba evidentirati, tako da se tem 
izdelkom v Uniji lahko sledi in je njihovo 
skladnost s to direktivo mogoče 
nadzorovati in boljše izvajati. Poleg tega bi 
bilo treba sprejeti predpis za uvedbo 
varnostnih elementov, ki bodo omogočali 
preverjanje pristnosti izdelkov.

Or. en

Predlog spremembe 164
Renate Sommer
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Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Razviti bi bilo treba interoperabilni 
sistem sledenja ter skupni varnostni 
element. V začetnem obdobju bi bile v 
sistem sledenja in varnostnega elementa 
vključene samo cigarete in tobak za 
zvijanje. To bi proizvajalcem drugih 
tobačnih izdelkov omogočilo, da bi imeli 
korist od izkušenj, pridobljenih v tem 
času.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 165
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Razviti bi bilo treba interoperabilni 
sistem sledenja ter skupni varnostni 
element. V začetnem obdobju bi bile v 
sistem sledenja in varnostnega elementa 
vključene samo cigarete in tobak za 
zvijanje. To bi proizvajalcem drugih 
tobačnih izdelkov omogočilo, da bi imeli 
korist od izkušenj, pridobljenih v tem 
času.

(27) Razviti bi bilo treba interoperabilni 
sistem sledenja ter skupni varnostni 
element.

Or. fi

Predlog spremembe 166
Renate Sommer

Predlog direktive
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Za zagotovitev neodvisnosti in 
preglednosti bi morali proizvajalci 
tobačnih izdelkov skleniti pogodbe o 
hranjenju podatkov z neodvisnimi tretjimi 
stranmi pod nadzorom zunanjega 
revizorja. Podatke, ki se nanašajo na 
sistem sledenja, bi bilo treba hraniti 
ločeno od drugih podatkov, povezanih s 
podjetji, in morali bi biti pod nadzorom in 
vedno na voljo pristojnim organom držav 
članic in Komisije.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Za zagotovitev neodvisnosti in 
preglednosti bi morali proizvajalci 
tobačnih izdelkov skleniti pogodbe o 
hranjenju podatkov z neodvisnimi tretjimi 
stranmi pod nadzorom zunanjega revizorja.
Podatke, ki se nanašajo na sistem sledenja, 
bi bilo treba hraniti ločeno od drugih 
podatkov, povezanih s podjetji, in morali bi 
biti pod nadzorom in vedno na voljo 
pristojnim organom držav članic in 
Komisije.

(28) Za zagotovitev neodvisnosti in 
preglednosti bi morale države članice
skleniti pogodbe o hranjenju podatkov z 
neodvisnimi tretjimi stranmi pod nadzorom 
zunanjega revizorja, ki bi ga morala 
imenovati Komisija. Podatke, ki se 
nanašajo na sistem sledenja, bi bilo treba 
hraniti ločeno od drugih podatkov, 
povezanih s podjetji, in morali bi biti pod 
nadzorom in vedno na voljo pristojnim 
organom držav članic in Komisije. Države 
članice bi morale pristojnim organom 
držav članic, Komisiji in neodvisni tretji 
strani ves čas zagotavljati popolno 
preglednost in stalno dostopnost do 
pomnilnikov podatkov.

Or. en
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Obrazložitev

Glede na dolgo zgodovino vpletenosti tobačne industrije v dejavnosti tihotapljenja cigaret ji 
ne bi smeli dati možnosti, da izbere podjetje za hrambo podatkov v zvezi s sledljivostjo in 
revizorja.

Predlog spremembe 168
Carl Schlyter

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Za zagotovitev neodvisnosti in 
preglednosti bi morali proizvajalci 
tobačnih izdelkov skleniti pogodbe o 
hranjenju podatkov z neodvisnimi tretjimi 
stranmi pod nadzorom zunanjega revizorja.
Podatke, ki se nanašajo na sistem sledenja, 
bi bilo treba hraniti ločeno od drugih 
podatkov, povezanih s podjetji, in morali bi 
biti pod nadzorom in vedno na voljo 
pristojnim organom držav članic in 
Komisije.

(28) Za zagotovitev neodvisnosti in 
preglednosti bi morale države članice
skleniti pogodbe o hranjenju podatkov z 
neodvisnimi tretjimi stranmi pod nadzorom 
zunanjega revizorja, ki bi ga morala 
imenovati Komisija. Podatke, ki se 
nanašajo na sistem sledenja, bi bilo treba 
hraniti ločeno od drugih podatkov, 
povezanih s podjetji, in morali bi biti pod 
nadzorom in vedno na voljo pristojnim 
organom držav članic in Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Tobačna industrija ima obsežno kartoteko sodelovanja v tihotapljenju cigaret. Zato ji ne bi 
smeli dopustiti, da izbere podjetje za hrambo podatkov ali zunanjega revizorja. Podjetje za 
hrambo podatkov bi morale izbrati države članice, zunanjega revizorja pa Komisija.

Predlog spremembe 169
Morten Messerschmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Direktiva Sveta 89/622/EGS z dne 
13. novembra 1989 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic, 

(29) Direktiva Sveta 89/622/EGS z dne 
13. novembra 1989 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic, 
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ki se nanašajo na označevanje tobačnih 
izdelkov in prepoved trženja nekaterih vrst 
tobaka za oralno uporabo je v državah 
članicah prepovedala prodajo nekaterih 
vrst tobaka za oralno uporabo.
Direktiva 2001/37/ES je potrdila to 
prepoved. Člen 151 Akta o pristopu 
Avstrije, Finske in Švedske Kraljevini 
Švedski dovoljuje odstopanje od te 
prepovedi. Prepoved prodaje tobačnih 
izdelkov za oralno uporabo bi bilo treba
ohraniti, da se na notranjem trgu prepreči 
uvedba izdelka, ki povzroča zasvojenost, 
ima škodljive učinke na zdravje in je 
privlačen za mlade. Za druge brezdimne 
tobačne izdelke, ki se ne proizvajajo za 
množični trg, strogi predpisi o 
označevanju in sestavinah štejejo za 
zadosten ukrep, da se širitev trga omeji na 
njihovo tradicionalno uporabo.

ki se nanašajo na označevanje tobačnih 
izdelkov in prepoved trženja nekaterih vrst 
tobaka za oralno uporabo je v državah 
članicah prepovedala prodajo nekaterih 
vrst tobaka za oralno uporabo.
Direktiva 2001/37/ES je potrdila to 
prepoved. Člen 151 Akta o pristopu 
Avstrije, Finske in Švedske Kraljevini 
Švedski dovoljuje odstopanje od te 
prepovedi. Prepoved prodaje tobačnih 
izdelkov za oralno uporabo bi bilo treba, 
saj imajo tobačni izdelki za oralno rabo 
dokazano manj učinkov na zdravje kot 
tobak za kajenje.

Or. en

Obrazložitev

Snus, najsibo v razsuti obliki ali v vrečkah, je manj škodljiv kot tobak za kajenje, zato EU ne 
bi smela zavračati njegove uporabe. Poleg tega je sam znanstveni odbor EU za nastajajoča in 
na novo ugotovljena zdravstvena tveganja ugotovil, da znanstveni podatki ne podpirajo 
teorije, da brezdimni tobak (tj. švedski snus) vodi v kajenje.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Direktiva Sveta 89/622/EGS z dne 
13. novembra 1989 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic, 
ki se nanašajo na označevanje tobačnih 
izdelkov in prepoved trženja nekaterih vrst 
tobaka za oralno uporabo je v državah 
članicah prepovedala prodajo nekaterih 

(29) Direktiva Sveta 89/622/EGS z dne 
13. novembra 1989 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic, 
ki se nanašajo na označevanje tobačnih 
izdelkov in prepoved trženja nekaterih vrst 
tobaka za oralno uporabo je v državah 
članicah prepovedala prodajo nekaterih 
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vrst tobaka za oralno uporabo.
Direktiva 2001/37/ES je potrdila to 
prepoved. Člen 151 Akta o pristopu 
Avstrije, Finske in Švedske Kraljevini 
Švedski dovoljuje odstopanje od te 
prepovedi. Prepoved prodaje tobačnih 
izdelkov za oralno uporabo bi bilo treba 
ohraniti, da se na notranjem trgu prepreči 
uvedba izdelka, ki povzroča zasvojenost, 
ima škodljive učinke na zdravje in je 
privlačen za mlade. Za druge brezdimne 
tobačne izdelke, ki se ne proizvajajo za 
množični trg, strogi predpisi o označevanju 
in sestavinah štejejo za zadosten ukrep, da 
se širitev trga omeji na njihovo 
tradicionalno uporabo.

vrst tobaka za oralno uporabo.
Direktiva 2001/37/ES je potrdila to 
prepoved. Člen 151 Akta o pristopu 
Avstrije, Finske in Švedske Kraljevini 
Švedski dovoljuje odstopanje od te 
prepovedi. Parlament podpira prepoved 
tobačnih izdelkov za oralno uporabo, 
vendar se taka prepoved ne bi smela 
nanašati na zgodovinsko tradicionalne 
tobačne izdelke za oralno uporabo, ki so 
morebiti dovoljeni v posameznih državah 
članicah. Za druge brezdimne tobačne 
izdelke, ki se ne proizvajajo za množični 
trg, strogi predpisi o označevanju in 
sestavinah štejejo za zadosten ukrep, da se 
širitev trga omeji na njihovo tradicionalno 
uporabo.

Or. en

Predlog spremembe 171
Nils Torvalds

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Direktiva Sveta 89/622/EGS z dne 
13. novembra 1989 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic, 
ki se nanašajo na označevanje tobačnih 
izdelkov in prepoved trženja nekaterih vrst 
tobaka za oralno uporabo je v državah 
članicah prepovedala prodajo nekaterih 
vrst tobaka za oralno uporabo. 
Direktiva 2001/37/ES je potrdila to 
prepoved. Člen 151 Akta o pristopu 
Avstrije, Finske in Švedske Kraljevini 
Švedski dovoljuje odstopanje od te 
prepovedi. Prepoved prodaje tobačnih 
izdelkov za oralno uporabo bi bilo treba 
ohraniti, da se na notranjem trgu prepreči 
uvedba izdelka, ki povzroča zasvojenost, 
ima škodljive učinke na zdravje in je 
privlačen za mlade. Za druge brezdimne 

(29) Direktiva Sveta 89/622/EGS z dne 
13. novembra 1989 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic, 
ki se nanašajo na označevanje tobačnih 
izdelkov in prepoved trženja nekaterih vrst 
tobaka za oralno uporabo je v državah 
članicah prepovedala prodajo nekaterih 
vrst tobaka za oralno uporabo. 
Direktiva 2001/37/ES je potrdila to 
prepoved. Člen 151 Akta o pristopu 
Avstrije, Finske in Švedske Kraljevini 
Švedski dovoljuje odstopanje od te 
prepovedi. Države članice in njihove 
regije, kjer je oralna uporaba tobaka 
tradicionalna, imajo možnost, da iz 
kulturnih ali zgodovinskih razlogov 
zaprosijo za nacionalno ali regionalno 
odstopanje od prepovedi. Za druge 
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tobačne izdelke, ki se ne proizvajajo za 
množični trg, strogi predpisi o označevanju
in sestavinah štejejo za zadosten ukrep, da 
se širitev trga omeji na njihovo 
tradicionalno uporabo.

brezdimne tobačne izdelke, ki se ne 
proizvajajo za množični trg, strogi predpisi 
o označevanju in sestavinah štejejo za 
zadosten ukrep, da se širitev trga omeji na 
njihovo tradicionalno uporabo.

Or. sv

Obrazložitev

Prepoved tobaka za oralno uporabo je nedosledna in bi med drugim prizadela območje ob 
Baltskem morju, kjer je takšna uporaba tradicionalna. Širša javnost v teh državah in regijah 
ne razume, zakaj bi morali prepovedati izdelek, ki se uporablja že ves čas in je del kulturne 
identitete regije, zlasti če gre za proizvod, ki je manj škodljiv, kot so cigarete.

Predlog spremembe 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Direktiva Sveta 89/622/EGS z dne 
13. novembra 1989 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic, 
ki se nanašajo na označevanje tobačnih 
izdelkov in prepoved trženja nekaterih vrst 
tobaka za oralno uporabo je v državah 
članicah prepovedala prodajo nekaterih 
vrst tobaka za oralno uporabo. 
Direktiva 2001/37/ES je potrdila to 
prepoved. Člen 151 Akta o pristopu 
Avstrije, Finske in Švedske Kraljevini 
Švedski dovoljuje odstopanje od te 
prepovedi. Prepoved prodaje tobačnih 
izdelkov za oralno uporabo bi bilo treba 
ohraniti, da se na notranjem trgu prepreči 
uvedba izdelka, ki povzroča zasvojenost, 
ima škodljive učinke na zdravje in je 
privlačen za mlade. Za druge brezdimne 
tobačne izdelke, ki se ne proizvajajo za 
množični trg, strogi predpisi o označevanju 
in sestavinah štejejo za zadosten ukrep, da 
se širitev trga omeji na njihovo 

(29) Direktiva Sveta 89/622/EGS z dne 
13. novembra 1989 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic, 
ki se nanašajo na označevanje tobačnih 
izdelkov in prepoved trženja nekaterih vrst 
tobaka za oralno uporabo je v državah 
članicah prepovedala prodajo nekaterih 
vrst tobaka za oralno uporabo. 
Direktiva 2001/37/ES je potrdila to 
prepoved. Člen 151 Akta o pristopu 
Avstrije, Finske in Švedske Kraljevini 
Švedski dovoljuje odstopanje od te 
prepovedi. Prepoved prodaje tobačnih 
izdelkov za oralno uporabo bi bilo treba 
ohraniti, da se na notranjem trgu prepreči 
uvedba izdelka, ki povzroča zasvojenost, 
ima škodljive učinke na zdravje in je 
privlačen za mlade. Glede na to, da je 
prepovedano dajati na notranji trg tobak 
za oralno uporabo, bi morali biti takšni 
tobačni izdelki izvzeti iz področja uporabe 
te direktive z izjemo člena 15. Za druge 
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tradicionalno uporabo. brezdimne tobačne izdelke, ki se ne 
proizvajajo za množični trg, strogi predpisi 
o označevanju in sestavinah štejejo za 
zadosten ukrep, da se širitev trga omeji na 
njihovo tradicionalno uporabo.

Or. en

Predlog spremembe 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Glede na splošno prepoved prodaje 
tobaka za oralno uporabo (snus) za 
ureditev njegovega položaja v EU ni 
čezmejnega interesa. Za ureditev tega 
vprašanja so tako odgovorne države 
članice, v katerih je prodaja snusa 
dovoljena, v skladu s členom 151 Akta o 
pristopu Avstrije, Finske in Švedske. Snus 
bi tako moral biti izvzet iz določb člena 6 
te direktive.

Or. sv

Predlog spremembe 174
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 29 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29b) Prodaja drugih vrst tobaka za 
oralno uporabo in njihovo dajanje na trg 
bi morala biti prepovedana na celotnem 
ozemlju EU. Prepoved bi se morala zlasti 
nanašati na tobak, namenjen žvečenju, 
kot je snus ali tobak za žvečenje. Morala 
bi se nanašati tudi na tobak za njuhanje, 
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ki se vdihava skozi nos.

Or. fi

Predlog spremembe 175
Martina Anderson

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo
mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami 
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Skupna pravila za 
sistem obveščanja so potrebna za 
zagotovitev, da ta direktiva v celoti doseže 
svoje zmogljivosti. Določba o priglasitvi 
čezmejne prodaje tobaka na daljavo iz te 
direktive bi se morala uporabljati ne glede 
na postopek obveščanja iz 
Direktive 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe. Prodajo tobačnih 
izdelkov na daljavo podjetij potrošnikom 
nadalje ureja Direktiva 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 
sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo, 
ki jo bo s 13. junijem 2014 nadomestila 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov.

(30) Čezmejno prodajo na daljavo in 
spletno prodajo bi bilo treba prepovedati.

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija v oceni učinka navaja, da čezmejna spletna prodaja tobačnih izdelkov 
spodbuja špekulacije o nižjih cenah, da je odprta za nezakonito trgovino in da jo spletni 
trgovci na drobno uporabljajo pretežno zaradi izkoriščanja razlik med davčnimi ureditvami 
različnih držav članic ter s tem spodkopavajo njihova prizadevanja, da bi z visokimi davki 
odvrnile ljudi od kajenja.
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Predlog spremembe 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami 
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Skupna pravila za 
sistem obveščanja so potrebna za 
zagotovitev, da ta direktiva v celoti doseže 
svoje zmogljivosti. Določba o priglasitvi 
čezmejne prodaje tobaka na daljavo iz te 
direktive bi se morala uporabljati ne glede 
na postopek obveščanja iz 
Direktive 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe. Prodajo tobačnih 
izdelkov na daljavo podjetij potrošnikom 
nadalje ureja Direktiva 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 
sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo, 
ki jo bo s 13. junijem 2014 nadomestila 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov.

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo, 
brezplačno razdeljevanje ali blagovna 
menjava tobačnih izdelkov v promocijske 
namene na javnih mestih mladim olajša 
dostop do tobačnih izdelkov in ogroža 
skladnost z zahtevami zakonodaje za 
nadzor nad tobakom in zlasti te direktive, 
zato jih je treba odpraviti.

Or. it

(Glej predloge sprememb k členu 16.)

Predlog spremembe 177
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Uvodna izjava 30
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami 
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Skupna pravila za 
sistem obveščanja so potrebna za 
zagotovitev, da ta direktiva v celoti doseže 
svoje zmogljivosti. Določba o priglasitvi 
čezmejne prodaje tobaka na daljavo iz te 
direktive bi se morala uporabljati ne glede 
na postopek obveščanja iz 
Direktive 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe. Prodajo tobačnih 
izdelkov na daljavo podjetij potrošnikom 
nadalje ureja Direktiva 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 
sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo, 
ki jo bo s 13. junijem 2014 nadomestila 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov.

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
bi morala biti prepovedana, saj mladim 
olajša dostop do tobačnih izdelkov in 
ogroža skladnost z zahtevami zakonodaje 
za nadzor nad tobakom in zlasti te 
direktive.

Or. fi

Predlog spremembe 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami 
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Skupna pravila za 
sistem obveščanja so potrebna za 
zagotovitev, da ta direktiva v celoti doseže 
svoje zmogljivosti. Določba o priglasitvi 

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami 
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Za čezmejno prodajo 
tobačnih izdelkov na daljavo se uvede 
prepoved.
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čezmejne prodaje tobaka na daljavo iz te 
direktive bi se morala uporabljati ne glede 
na postopek obveščanja iz 
Direktive 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe. Prodajo tobačnih 
izdelkov na daljavo podjetij potrošnikom 
nadalje ureja Direktiva 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 
sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo, 
ki jo bo s 13. junijem 2014 nadomestila 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov.

Or. pl

Predlog spremembe 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo
mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami 
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Skupna pravila za 
sistem obveščanja so potrebna za 
zagotovitev, da ta direktiva v celoti doseže 
svoje zmogljivosti. Določba o priglasitvi 
čezmejne prodaje tobaka na daljavo iz te 
direktive bi se morala uporabljati ne glede 
na postopek obveščanja iz 
Direktive 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe. Prodajo tobačnih 
izdelkov na daljavo podjetij potrošnikom 
nadalje ureja Direktiva 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

(30) Spletna prodaja tobaka mladim olajša 
dostop do tobačnih izdelkov in ogroža 
skladnost z zahtevami zakonodaje za 
nadzor nad tobakom in zlasti te direktive, 
zato bi morala biti prepovedana v skladu z 
izvedbenimi smernicami Okvirne 
konvencije za nadzor nad tobakom.
Prodajo tobačnih izdelkov na daljavo 
podjetij potrošnikom nadalje ureja 
Direktiva 97/7/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu 
potrošnikov glede sklepanja pogodb pri 
prodaji na daljavo, ki jo bo s 
13. junijem 2014 nadomestila 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 
o pravicah potrošnikov.
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20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 
sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo, ki 
jo bo s 13. junijem 2014 nadomestila 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 
o pravicah potrošnikov.

Or. en

Obrazložitev

Vso spletno prodajo tobaka bi bilo treba prepovedati.  Komisija v oceni učinka ugotavlja, da 
je večina čezmejne spletne prodaje nezakonita, smernice za izvajanje člena 13 Okvirne 
konvencije za nadzor nad tobakom pa priporočajo prepoved vse spletne prodaje.  Na spletu je 
zelo težko vzpostaviti učinkovito preverjanje starosti.

Predlog spremembe 180
Riikka Manner

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami 
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Skupna pravila za sistem 
obveščanja so potrebna za zagotovitev, da 
ta direktiva v celoti doseže svoje 
zmogljivosti. Določba o priglasitvi 
čezmejne prodaje tobaka na daljavo iz te 
direktive bi se morala uporabljati ne glede 
na postopek obveščanja iz 
Direktive 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe. Prodajo tobačnih 
izdelkov na daljavo podjetij potrošnikom 
nadalje ureja Direktiva 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 
sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo, ki 
jo bo s 13. junijem 2014 nadomestila 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 

(30) Čezmejna prodaja tobaka na daljavo 
mladim olajša dostop do tobačnih izdelkov 
in ogroža skladnost z zahtevami 
zakonodaje za nadzor nad tobakom in 
zlasti te direktive. Skupna pravila za sistem 
obveščanja so potrebna za zagotovitev, da 
ta direktiva v celoti doseže svoje 
zmogljivosti. Ob reviziji direktive se bo 
začela pripravljati zakonodaja za popolno 
prepoved prodaje na daljavo. Določba o 
priglasitvi čezmejne prodaje tobaka na 
daljavo iz te direktive bi se morala 
uporabljati ne glede na postopek 
obveščanja iz Direktive 2000/31/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih 
storitev informacijske družbe. Prodajo 
tobačnih izdelkov na daljavo podjetij 
potrošnikom nadalje ureja 
Direktiva 97/7/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu 
potrošnikov glede sklepanja pogodb pri 
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parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 
o pravicah potrošnikov.

prodaji na daljavo, ki jo bo s 
13. junijem 2014 nadomestila 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 
o pravicah potrošnikov.

Or. fi

Predlog spremembe 181
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog direktive
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30 a) Direktiva 2003/33/ES o oglaševanju 
in sponzorstvu tobačnih izdelkov že 
prepoveduje brezplačno razdeljevanje teh 
izdelkov pri sponzoriranju prireditev. 
Obravnavana direktiva, ki ureja vidike 
predstavitve in prodaje tobačnih izdelkov 
ter doseganje visoke ravni varovanja 
zdravja in preprečevanje uživanja tobaka 
med mlajšimi, razširja prepoved 
brezplačnega razdeljevanja na javna 
mesta ter izrecno prepoveduje 
razdeljevanje tiskovin ali bonov za 
popuste ter podobno promocijo v 
zavojčkih in embalažah.

Or. es

Predlog spremembe 182
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 30 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30 b) Evropska komisija in države 
članice si morajo močneje prizadevati za 
izboljšano nadzorovanje, preprečevanje in 



PE510.712v01-00 22/67 AM\935755SL.doc

SL

odpravljanje nedovoljene trgovine 
tobačnih izdelkov iz tretjih držav, kjer pri 
proizvodnji ni takega nadzora, kakršen se 
zahteva od evropskih proizvajalcev. Prav 
tako se zdi priporočljivo prizadevanje za 
enotno obdavčitev tobačnih izdelkov v 
vseh državah članicah Unije in s tem 
preprečitev, da razlike v cenah med 
državami – zlasti na čezmejnih območjih –
ne bi spodbujale potrošnje ter da bi se 
potrdila zavezanost vseh držav članic 
ciljem te direktive. 

Or. es

Predlog spremembe 183
Martina Anderson

Predlog direktive
Uvodna izjava 30 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30c) Države članice z različnimi pravili 
določajo, kako smejo trgovci na drobno in 
prodajalci z lokalnimi dovoljenji 
oglaševati in prikazovati tobačne izdelke v 
svojih prostorih. Določbe o prepovedi 
prikazovanja na prodajnem mestu, ki so 
jih sprejele nekatere države članice, bi 
bilo treba razširiti in upoštevati, da 
pomagajo pri zmanjševanju porabe 
tobaka med mladimi.

Or. en

Obrazložitev

V državah članicah se uporabljajo stroga pravila o oglaševanju tobačnih izdelkov. Tobačna 
industrija je vse bolj iznajdljiva pri izkoriščanju zadnjih možnosti trženja, ki so jim na voljo –
prikazi na prodajnih mestih so vse bolj ustvarjalni in privlačnejši. Raziskave kažejo, da ima 
prikazovanje na prodajnih mestih neposreden vpliv na kajenje mladih. Če bi države članice 
sprejele prepoved prikazovanja na prodajnih mestih, kot je to storila Irska, bi lahko 
pripomogle k manjši privlačnosti kajenja med mladimi.
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Predlog spremembe 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 30 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30d) Prepovedati bi bilo treba brezplačno 
razdeljevanje tobačnih izdelkov v okviru 
promocijskega oglaševanja, ki se še vedno 
uporablja v spletnih trgovinah ali dopušča 
na nekaterih javnih mestih v nekaterih 
državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Oglaševalske kampanje za promocijo tobačnih izdelkov, ki se jih brezplačno razdeljuje na 
javnih mestih, kot so nočni klubi ali drugi prostori, namenjeni zabavi, so namenjene zlasti 
mladim. Tako promocijsko razdeljevanje tobačnih izdelkov bi bilo treba prepovedati.

Predlog spremembe 185
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato je 
pomembno spremljati razvoj novih 
kategorij tobačnih izdelkov. Priglasitev za 
nove kategorije tobačnih izdelkov bi 
morala biti obvezna za proizvajalce in 
uvoznike, brez poseganja v pravico države 
članice, da jih prepove ali odobri. 
Komisija bi morala spremljati razvoj in 5 
let po roku za prenos te direktive predložiti 
poročilo, da se oceni, ali so potrebne 
spremembe te direktive.

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Cilj 
direktive je zmanjšati pojav kajenja in 
zlasti mlade ter druge ljudi odvrniti od 
tega, da bi začeli kaditi. Razširitev trga z 
dopuščanjem trženja novih tobačnih 
idelkov bi morala biti prepovedana, saj je 
v nasprotju s ciljem direktive.

Or. fi
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Predlog spremembe 186
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato je 
pomembno spremljati razvoj novih 
kategorij tobačnih izdelkov. Priglasitev za 
nove kategorije tobačnih izdelkov bi 
morala biti obvezna za proizvajalce in 
uvoznike, brez poseganja v pravico države 
članice, da jih prepove ali odobri. 
Komisija bi morala spremljati razvoj in 5 
let po roku za prenos te direktive predložiti 
poročilo, da se oceni, ali so potrebne 
spremembe te direktive.

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato bi 
bilo treba v Evropski uniji uvesti popolno 
prepoved proizvodnje in prodaje vseh
tobačnih izdelkov.

Or. en

Predlog spremembe 187
Riikka Manner

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato je 
pomembno spremljati razvoj novih 
kategorij tobačnih izdelkov. Priglasitev za 
nove kategorije tobačnih izdelkov bi 
morala biti obvezna za proizvajalce in 
uvoznike, brez poseganja v pravico države 
članice, da jih prepove ali odobri. Komisija 
bi morala spremljati razvoj in 5 let po roku 
za prenos te direktive predložiti poročilo, 
da se oceni, ali so potrebne spremembe te 

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato je 
pomembno spremljati razvoj novih 
kategorij tobačnih izdelkov. Priglasitev za 
nove kategorije tobačnih izdelkov bi 
morala biti obvezna za proizvajalce in 
uvoznike, brez poseganja v pravico države 
članice, da jih prepove ali odobri. Komisija 
bi morala spremljati razvoj in 5 let po roku 
za prenos te direktive predložiti poročilo, 
da se oceni, ali so potrebne spremembe te 
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direktive. direktive, da bi popolnoma preprečili 
prihod novih kategorij tobačnih izdelkov 
na trg.

Or. fi

Predlog spremembe 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato je 
pomembno spremljati razvoj novih 
kategorij tobačnih izdelkov. Priglasitev za 
nove kategorije tobačnih izdelkov bi 
morala biti obvezna za proizvajalce in 
uvoznike, brez poseganja v pravico države 
članice, da jih prepove ali odobri. Komisija 
bi morala spremljati razvoj in 5 let po roku 
za prenos te direktive predložiti poročilo, 
da se oceni, ali so potrebne spremembe te 
direktive.

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato je 
pomembno spremljati razvoj novih 
kategorij tobačnih izdelkov. Priglasitev za 
nove kategorije tobačnih izdelkov bi 
morala biti obvezna za proizvajalce in 
uvoznike, brez poseganja v pravico države 
članice, da jih prepove ali odobri. Komisija 
bi morala spremljati razvoj in 5 let po roku 
za prenos te direktive predložiti poročilo, 
da se oceni, ali so potrebne spremembe te 
direktive. Otroke in mlade je treba 
izobraževati, saj je to najbolj enostaven in 
učinkovit način za odvrnitev mladih od 
tega, da začnejo kaditi. Prav tako je treba 
pozornost nameniti ustanovitvi sklada, ki 
bi ga financirali proizvajalci tobačnih 
izdelkov in bi se uporabljal za 
financiranje protikadilskih kampanj. 
Države članice bi morale uskladiti 
zakonsko določeno starost za nakup 
tobačnih izdelkov, in sicer 18 let.

Or. pl

Predlog spremembe 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso
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Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato je 
pomembno spremljati razvoj novih 
kategorij tobačnih izdelkov. Priglasitev za 
nove kategorije tobačnih izdelkov bi 
morala biti obvezna za proizvajalce in 
uvoznike, brez poseganja v pravico države 
članice, da jih prepove ali odobri. Komisija 
bi morala spremljati razvoj in 5 let po roku 
za prenos te direktive predložiti poročilo, 
da se oceni, ali so potrebne spremembe te 
direktive.

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato je 
treba spodbujati načrte in javne kampanje 
za izobraževanje in ozaveščanje o resnih 
posledicah kajenja za zdravje ter 
spremljati razvoj novih kategorij tobačnih 
izdelkov. Priglasitev za nove kategorije 
tobačnih izdelkov bi morala biti obvezna 
za proizvajalce in uvoznike, brez poseganja 
v pravico države članice, da jih prepove ali 
odobri. Komisija bi morala spremljati 
razvoj in 5 let po roku za prenos te 
direktive predložiti poročilo, da se oceni, 
ali so potrebne spremembe te direktive.

Or. es

Obrazložitev

Javne kampanje za izobraževanje in ozaveščanje so učinkovitejše za javno zdravje kot 
preprosti ukrepi prepovedi brez znanstvene utemeljitve.

Predlog spremembe 190
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato je 
pomembno spremljati razvoj novih 
kategorij tobačnih izdelkov. Priglasitev za 
nove kategorije tobačnih izdelkov bi 
morala biti obvezna za proizvajalce in 
uvoznike, brez poseganja v pravico države 
članice, da jih prepove ali odobri. Komisija 
bi morala spremljati razvoj in 5 let po roku 

(31) Vsi tobačni izdelki lahko vplivajo na 
smrtnost, obolevnost in invalidnost, zato bi 
bilo treba njihovo uporabo omejiti. Zato je 
pomembno spremljati razvoj novih 
kategorij tobačnih izdelkov. Priglasitev za 
nove kategorije tobačnih izdelkov bi 
morala biti obvezna za proizvajalce in 
uvoznike, brez poseganja v pravico države 
članice, da jih prepove ali odobri. Tako bi 
morale države članice upoštevati možnost, 
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za prenos te direktive predložiti poročilo, 
da se oceni, ali so potrebne spremembe te 
direktive.

da bi lahko imeli novi tobačni izdelki 
škodljive posledice za splošno zdravje 
prebivalstva, oziroma možnost, da bi 
lahko omejili te škodljive posledice, in 
sicer z množično zamenjavo izdelkov, ki 
jih uporabljajo kadilci, in neznatno 
uporabo teh izdelkov s strani nekadilcev.
Komisija bi morala, ob upoštevanju obeh 
možnosti, spremljati razvoj in 3 let po roku 
za prenos te direktive predložiti poročilo, 
da se oceni, ali so potrebne spremembe te 
direktive.

Or. el

Obrazložitev

Merilo za izdajo dovoljenja za dajanje novih tobačnih izdelkov na trg bi moralo biti njihov 
učinek na splošno zdravje, da bi na ta način dali priložnost izdelkom, ki imajo dobre možnosti 
za zmanjšanje škodljivih učinkov za zdravje celotnega prebivalstva.

Predlog spremembe 191
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Da se zagotovijo enaki konkurenčni 
pogoji za vse, bi morale nove kategorije 
tobačnih izdelkov, ki so tobačni izdelki v 
smislu te direktive, spoštovati zahteve, 
določene s to direktivo.

(32) Škodljivo in nepotrebno je, da bi na 
trg prišle nove kategorije tobačnih 
izdelkov, ki so tobačni izdelki v smislu te 
direktive. Zato ni opravičljivo, da bi novim 
kategorijam tobačnih izdelkov dovolili 
prihod na trg in jih odobrili. Dopustitev 
novih kategorij tobačnih izdelkov je v 
nasprotju s poglavitnim ciljem te 
direktive, ki je zmanjšati uporabo 
tobačnih izdelkov.

Or. fi

Predlog spremembe 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz
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Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Nikotinski izdelki se prodajajo na trgu 
Unije. Različni pristopi urejanja, ki jih 
sprejmejo države članice pri obravnavi 
zdravstvenih in varnostnih vprašanj,
povezanih s temi izdelki, negativno 
vplivajo na delovanje notranjega trga,
zlasti glede na to, da so ti izdelki podvrženi 
čezmejni prodaji na daljavo, vključno prek
interneta.

(33) Nikotinski izdelki se prodajajo na trgu 
Unije. Toda države članice so ubrale 
različne pristope urejanja, s čimer 
spodkopavajo notranji trg, zlasti glede na 
to, da se ti izdelki na veliko prodajajo po 
čezmejnih prodajnih poteh na daljavo,
med drugim prek spleta. Treba je 
harmonizirati pravila in glede na to, da 
lahko ti izdelki pomagajo v agendi za 
zmanjševanje škode, bi bilo treba dopustiti 
manj strogo regulativno ureditev za 
zagotovitev varnosti in kakovosti, ki bi bila 
vmesna pot med ureditvijo za zdravila in 
za tobak.

Or. en

Predlog spremembe 193
Frédérique Ries

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Nikotinski izdelki se prodajajo na trgu 
Unije. Različni pristopi urejanja, ki jih 
sprejmejo države članice pri obravnavi 
zdravstvenih in varnostnih vprašanj, 
povezanih s temi izdelki, negativno 
vplivajo na delovanje notranjega trga, 
zlasti glede na to, da so ti izdelki podvrženi 
čezmejni prodaji na daljavo, vključno prek 
interneta.

(33) Nikotinski izdelki se v vse večjih 
količinah prodajajo na trgu Unije. Gre 
zlasti za veliko raznolikih modelov 
elektronskih cigaret z različnimi 
tehničnimi značilnostmi, kar otežuje 
pravno opredelitev proizvodov, za katere 
bi lahko veljale mnoge evropske 
zakonodaje glede na to, ali služijo za 
opuščanje kajenja ali ne in ali vsebujejo 
ali ne snovi, ki povzročajo zasvojenost, ali 
strupene kemikalije. 
Različni pristopi urejanja, ki jih sprejmejo 
države članice pri obravnavi morebitnih 
zdravstvenih in varnostnih vprašanj, 
povezanih s temi novimi izdelki, ki se v 
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Evropski uniji tržijo manj kot deset let, 
negativno vplivajo na delovanje notranjega 
trga, zlasti glede na to, da so ti izdelki 
podvrženi čezmejni prodaji na daljavo, 
vključno prek interneta.

Or. fr

Obrazložitev

Predstavitev novih proizvodov, ki vsebujejo nikotin, mora biti bolj objektivna, saj kljub temu, 
da ne dajejo vseh jamstev v zvezi zdravjem in varnostjo, je zagotovo res, da so manj strupeni 
in torej zdravju manj škodljivi kot klasične cigarete ali tobak za zvijanje.

Predlog spremembe 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Nikotinski izdelki se prodajajo na trgu 
Unije. Različni pristopi urejanja, ki jih 
sprejmejo države članice pri obravnavi 
zdravstvenih in varnostnih vprašanj, 
povezanih s temi izdelki, negativno 
vplivajo na delovanje notranjega trga, 
zlasti glede na to, da so ti izdelki podvrženi 
čezmejni prodaji na daljavo, vključno prek 
interneta.

(33) Nikotinski izdelki, ki niso tobačni 
izdelki, se prodajajo na trgu Unije. Različni 
pristopi urejanja, ki jih sprejmejo države 
članice pri obravnavi zdravstvenih in 
varnostnih vprašanj, povezanih s temi 
izdelki, negativno vplivajo na delovanje 
notranjega trga, zlasti glede na to, da so ti 
izdelki podvrženi čezmejni prodaji na 
daljavo, vključno prek interneta.

Or. it

Predlog spremembe 195
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Nikotinski izdelki se prodajajo na trgu (33) Nikotinski izdelki se prodajajo na trgu 
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Unije. Različni pristopi urejanja, ki jih 
sprejmejo države članice pri obravnavi 
zdravstvenih in varnostnih vprašanj, 
povezanih s temi izdelki, negativno 
vplivajo na delovanje notranjega trga, 
zlasti glede na to, da so ti izdelki podvrženi 
čezmejni prodaji na daljavo, vključno prek 
interneta.

Unije. Različni pristopi urejanja, ki jih 
sprejmejo države članice pri obravnavi 
zdravstvenih in varnostnih vprašanj, 
povezanih s temi izdelki, negativno 
vplivajo na delovanje notranjega trga, 
zlasti glede na to, da so ti izdelki podvrženi 
čezmejni prodaji na daljavo, vključno prek 
interneta. E-cigarete, pri katerih telo 
nikotin vdihava skupaj z zrakom, bi bilo 
treba obravnavati enako kot druge 
nikotinske vire, ki gredo v telo z 
vdihavanjem zraka.

Or. fi

Predlog spremembe 196
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Nikotinski izdelki se prodajajo na trgu 
Unije. Različni pristopi urejanja, ki jih 
sprejmejo države članice pri obravnavi 
zdravstvenih in varnostnih vprašanj, 
povezanih s temi izdelki, negativno 
vplivajo na delovanje notranjega trga, 
zlasti glede na to, da so ti izdelki podvrženi 
čezmejni prodaji na daljavo, vključno prek 
interneta.

(33) Nikotinski izdelki se prodajajo na trgu 
Unije. Različni pristopi urejanja, ki jih 
sprejmejo države članice pri obravnavi 
zdravstvenih in varnostnih vprašanj, 
povezanih s temi izdelki, negativno 
vplivajo na delovanje notranjega trga, 
zlasti glede na to, da so ti izdelki podvrženi 
čezmejni prodaji na daljavo, vključno prek 
interneta.

Države članice iz proizvodnje in prodaje 
vseh tobačnih izdelkov poberejo veliko 
davčnih prihodkov in zato bi jih bilo treba 
spodbujati, naj te prihodke neposredno 
porabijo za zdravstveno varstvo in 
informacijske kampanje za obveščanje 
mladih državljanov o pomembnih 
zdravstvenih tveganjih kajenja.  

Or. en
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Predlog spremembe 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Proizvajalci in distributerji v
sektorju elektronskih cigaret, preden dajo 
proizvod na trg, nadzornim organom 
posredujejo natančen seznam bistvenih 
sestavin v njem (v zvezi s čistostjo, 
nečistostjo in stabilnostjo), ki je v skladu z 
Direktivo 2001/95/ES o splošni varnosti 
proizvodov viden na embalaži;
V interesu potrošnika, proizvajalca ali 
distributerja je treba imeti na voljo 
zanesljive znanstvene podatke o 
strupenosti elektronskih cigaret, zaradi 
česar bo Komisija v roku 24 mesecev po 
začetku veljavnosti direktive vprašala za 
mnenje Znanstveni odbor za nastajajoča 
in na novo ugotovljena zdravstvena 
tveganja;

Or. fr

Obrazložitev

Evropska komisija in njeni znanstveni odbori morajo izdelati poročilo o splošni varnosti 
različnih vrst elektronskih cigaret, ki so trenutno na trgu, največkrat zunaj kakršne koli 
ureditve.

Predlog spremembe 198
Renate Sommer

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 

črtano
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določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno 
z nikotinskimi izdelki. Znatno število 
nikotinskih izdelkov je bilo že odobreno v 
skladu s to ureditvijo. Dovoljenje upošteva 
vrednost nikotina zadevnega izdelka. Da 
so vsi nikotinski izdelki, katerih vsebnost 
nikotina je enaka ali večja od vsebnosti 
izdelkov, ki so bili predhodno odobreni v 
skladu z Direktivo 2001/83/ES, predmet 
istega pravnega okvira pojasnjuje pravni 
položaj, usklajuje razlike med 
nacionalnimi zakonodajami, zagotavlja 
enako obravnavo vseh nikotinskih 
izdelkov, ki se uporabljajo za opuščanje 
kajenja, in ustvarja spodbude za raziskave 
in inovacije na področju opuščanja 
kajenja. To ne bi smelo posegati v 
uporabo Direktive 2001/83/ES za druge 
izdelke, ki jih zajema ta direktiva, če so 
pogoji iz Direktive 2001/83/ES izpolnjeni.

Or. de

Predlog spremembe 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno z 
nikotinskimi izdelki. Znatno število 
nikotinskih izdelkov je bilo že odobreno v 
skladu s to ureditvijo. Dovoljenje upošteva 
vrednost nikotina zadevnega izdelka. Da 
so vsi nikotinski izdelki, katerih vsebnost 
nikotina je enaka ali večja od vsebnosti 
izdelkov, ki so bili predhodno odobreni v 
skladu z Direktivo 2001/83/ES, predmet 

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno z 
nikotinskimi izdelki, za katere se navaja, 
da imajo lastnosti, ki so koristne za 
zdravje ljudi. Znatno število nikotinskih 
izdelkov s tovrstnimi navedbami je že bilo 
odobreno v skladu s to ureditvijo. Države
članice morajo zagotoviti, da so nikotinski 
izdelki, ki niso zajeti v Direktivi 
2001/83/ES in ki so dani na skupni trg, 
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istega pravnega okvira pojasnjuje pravni 
položaj, usklajuje razlike med 
nacionalnimi zakonodajami, zagotavlja 
enako obravnavo vseh nikotinskih 
izdelkov, ki se uporabljajo za opuščanje 
kajenja, in ustvarja spodbude za raziskave 
in inovacije na področju opuščanja 
kajenja. To ne bi smelo posegati v 
uporabo Direktive 2001/83/ES za druge 
izdelke, ki jih zajema ta direktiva, če so 
pogoji iz Direktive 2001/83/ES izpolnjeni.

skladni z ustrezno zakonodajo, našteto v 
Prilogi IV (novo).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da bi bilo treba v zvezi z nikotinskimi izdelki ubrati dvotirni 
pristop. Izdelki, ki niso zajeti v Direktivi 2001/83/ES, morajo biti skladni s širokim seznamom 
zakonodaje, navedenim v Prilogi IV (novo).

Predlog spremembe 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno z 
nikotinskimi izdelki. Znatno število 
nikotinskih izdelkov je bilo že odobreno v 
skladu s to ureditvijo. Dovoljenje upošteva 
vrednost nikotina zadevnega izdelka. Da so 
vsi nikotinski izdelki, katerih vsebnost 
nikotina je enaka ali večja od vsebnosti 
izdelkov, ki so bili predhodno odobreni v 
skladu z Direktivo 2001/83/ES, predmet 
istega pravnega okvira pojasnjuje pravni 
položaj, usklajuje razlike med nacionalnimi 
zakonodajami, zagotavlja enako obravnavo 

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno z 
nikotinskimi izdelki. Znatno število 
nikotinskih izdelkov je bilo že odobreno v 
skladu s to ureditvijo. Dovoljenje upošteva 
vrednost nikotina zadevnega izdelka. Toda 
izkazalo se je, da je težko izmeriti vnos 
nikotina, saj je odvisen od izdelkov in 
načina uporabe. Da so torej vsi nikotinski 
izdelki, ne glede na vsebnost nikotina, 
zajeti v Direktivi 2001/83/ES, pojasnjuje 
pravni položaj, usklajuje razlike med 
nacionalnimi zakonodajami, zagotavlja 
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vseh nikotinskih izdelkov, ki se uporabljajo 
za opuščanje kajenja, in ustvarja spodbude 
za raziskave in inovacije na področju 
opuščanja kajenja. To ne bi smelo posegati 
v uporabo Direktive 2001/83/ES za druge 
izdelke, ki jih zajema ta direktiva, če so 
pogoji iz Direktive 2001/83/ES izpolnjeni.

enako obravnavo vseh nikotinskih 
izdelkov, ki se uporabljajo za opuščanje 
kajenja, in ustvarja spodbude za raziskave 
in inovacije na področju opuščanja kajenja.
To ne bi smelo posegati v uporabo 
Direktive 2001/83/ES za druge izdelke, ki 
jih zajema ta direktiva, če so pogoji iz 
Direktive 2001/83/ES izpolnjeni.

Or. en

Obrazložitev

Edini razlog, zakaj bi bilo smiselno dovoliti trženje nikotinskih izdelkov, je za namene 
opuščanja. Zelo težko je oceniti vnos nikotina iz nikotinskih izdelkov. Tudi intenzivna uporaba 
nikotinskih izdelkov z nizko vsebnostjo nikotina lahko vodi v visok vnos nikotina.  Zato je 
primerno vse nikotinske izdelke zajeti v farmacevtski zakonodaji. To bi zagotovilo kakovost, 
varnost in učinkovitost nikotinskih izdelkov ter enake pogoje za vse nikotinske izdelke.

Predlog spremembe 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno z 
nikotinskimi izdelki. Znatno število 
nikotinskih izdelkov je bilo že odobreno v 
skladu s to ureditvijo. Dovoljenje upošteva 
vrednost nikotina zadevnega izdelka. Da so
vsi nikotinski izdelki, katerih vsebnost 
nikotina je enaka ali večja od vsebnosti 
izdelkov, ki so bili predhodno odobreni v 
skladu z Direktivo 2001/83/ES, predmet 
istega pravnega okvira pojasnjuje pravni 
položaj, usklajuje razlike med nacionalnimi 
zakonodajami, zagotavlja enako obravnavo 
vseh nikotinskih izdelkov, ki se uporabljajo 

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno z 
nikotinskimi izdelki. Znatno število 
nikotinskih izdelkov je bilo že odobreno v 
skladu s to ureditvijo. Dovoljenje upošteva 
vrednost nikotina zadevnega izdelka. Če se
vsi nikotinski izdelki, ki niso tobačni 
izdelki, odobreni v skladu z Direktivo 
2001/83/ES, izključijo s področja uporabe 
te direktive, pojasnjuje pravni položaj, 
usklajuje razlike med nacionalnimi 
zakonodajami, zagotavlja enako obravnavo 
vseh nikotinskih izdelkov, ki se uporabljajo 
za opuščanje kajenja, in ustvarja spodbude 
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za opuščanje kajenja, in ustvarja spodbude 
za raziskave in inovacije na področju 
opuščanja kajenja. To ne bi smelo posegati 
v uporabo Direktive 2001/83/ES za druge 
izdelke, ki jih zajema ta direktiva, če so 
pogoji iz Direktive 2001/83/ES izpolnjeni.

za raziskave in inovacije na področju 
opuščanja kajenja. To ne bi smelo posegati 
v uporabo Direktive 2001/83/ES za druge 
izdelke, ki jih zajema ta direktiva, če so 
pogoji iz Direktive 2001/83/ES izpolnjeni.

Or. it

(Glej predloge sprememb k členu 18.)

Predlog spremembe 202
Frédérique Ries

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno z 
nikotinskimi izdelki. Znatno število 
nikotinskih izdelkov je bilo že odobreno v 
skladu s to ureditvijo. Dovoljenje upošteva 
vrednost nikotina zadevnega izdelka. Da so 
vsi nikotinski izdelki, katerih vsebnost 
nikotina je enaka ali večja od vsebnosti 
izdelkov, ki so bili predhodno odobreni v 
skladu z Direktivo 2001/83/ES, predmet 
istega pravnega okvira pojasnjuje pravni 
položaj, usklajuje razlike med nacionalnimi 
zakonodajami, zagotavlja enako obravnavo 
vseh nikotinskih izdelkov, ki se uporabljajo 
za opuščanje kajenja, in ustvarja spodbude 
za raziskave in inovacije na področju 
opuščanja kajenja. To ne bi smelo posegati 
v uporabo Direktive 2001/83/ES za druge 
izdelke, ki jih zajema ta direktiva, če so 
pogoji iz Direktive 2001/83/ES izpolnjeni.

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno z 
nekaterimi nikotinskimi izdelki. Znatno 
število nikotinskih izdelkov je bilo že 
odobreno v skladu s to ureditvijo. 
Dovoljenje upošteva vrednost nikotina 
zadevnega izdelka. Da so vsi nikotinski 
izdelki v primeru, da se jih podobno 
uporablja, in katerih vsebnost nikotina je 
enaka ali večja od vsebnosti izdelkov, ki so 
bili predhodno odobreni v skladu z 
Direktivo 2001/83/ES, predmet istega 
pravnega okvira pojasnjuje pravni položaj, 
usklajuje razlike med nacionalnimi 
zakonodajami, zagotavlja enako obravnavo 
vseh nikotinskih izdelkov, ki se uporabljajo 
za opuščanje kajenja, in ustvarja spodbude 
za raziskave in inovacije na področju 
opuščanja kajenja. To ne bi smelo posegati 
v uporabo Direktive 2001/83/ES za druge 
izdelke, ki jih zajema ta direktiva, če so 
pogoji iz Direktive 2001/83/ES izpolnjeni.

Or. fr
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Obrazložitev

Vse je stvar odtenkov. Le nekateri proizvodi iz člena 18, ki imajo določeno stopnjo nikotina, 
se štejejo za zdravila za uporabo v humani medicini v smislu Direktive 2001/83/ES in morajo 
imeti predhodno dovoljenje za trženje. Za vse druge proizvode iz člena 18 bi morali veljati 
Direktiva 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov in Direktiva 2001/83/ES o medicinskih 
pripomočkih.

Predlog spremembe 203
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno z 
nikotinskimi izdelki. Znatno število 
nikotinskih izdelkov je bilo že odobreno v 
skladu s to ureditvijo. Dovoljenje upošteva 
vrednost nikotina zadevnega izdelka. Da so 
vsi nikotinski izdelki, katerih vsebnost 
nikotina je enaka ali večja od vsebnosti 
izdelkov, ki so bili predhodno odobreni v 
skladu z Direktivo 2001/83/ES, predmet 
istega pravnega okvira pojasnjuje pravni 
položaj, usklajuje razlike med nacionalnimi 
zakonodajami, zagotavlja enako obravnavo 
vseh nikotinskih izdelkov, ki se uporabljajo 
za opuščanje kajenja, in ustvarja spodbude 
za raziskave in inovacije na področju 
opuščanja kajenja. To ne bi smelo posegati 
v uporabo Direktive 2001/83/ES za druge 
izdelke, ki jih zajema ta direktiva, če so 
pogoji iz Direktive 2001/83/ES izpolnjeni.

(34) Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
določa pravni okvir za presojo kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, vključno z 
nikotinskimi izdelki. Znatno število 
nikotinskih izdelkov je bilo že odobreno v 
skladu s to ureditvijo. Vendar pa jih je 
potrebno ločevati od nefarmacevtskih 
izdelkov, ki vsebujejo nikotin in so 
namenjeni kadilcem, katerih prvi cilj ni 
prenehati uporabljati tobak, temveč 
zamenjati tobačne izdelke, pri čemer se 
njihov učinek na splošno zdravje 
prebivalstva bistveno razlikuje od 
obstoječih tobačnih izdelkov. Dovoljenje 
upošteva vrednost nikotina zadevnega 
izdelka. Da so vsi nikotinski izdelki, 
katerih vsebnost nikotina je enaka ali večja 
od vsebnosti izdelkov, ki so bili predhodno 
odobreni v skladu z Direktivo 2001/83/ES, 
predmet istega pravnega okvira pojasnjuje 
pravni položaj, usklajuje razlike med 
nacionalnimi zakonodajami, zagotavlja 
enako obravnavo vseh nikotinskih 
izdelkov, ki se uporabljajo za opuščanje 
kajenja, in ustvarja spodbude za raziskave 
in inovacije na področju opuščanja kajenja.
To ne bi smelo posegati v uporabo 
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Direktive 2001/83/ES za druge izdelke, ki 
jih zajema ta direktiva, če so pogoji iz 
Direktive 2001/83/ES izpolnjeni.

Or. el

Obrazložitev

Izdelke, ki vsebujejo nikotin in so namenjeni kadilcem, da bi ti lahko lažje prenehali kaditi, je 
treba obravnavati drugače od nefarmacevtskih izdelkov, katerih glavni cilj je zamenjava 
obstoječih tobačnih izdelkov, ki so veliko bolj škodljivi.

Predlog spremembe 204
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Vsi izdelki, ki vsebujejo nikotin, bi 
morali biti obravnavani na enak način. 
Urejati bi jih morala ta direktiva ali, v 
primeru velikih količin, uporabljenih v 
zdravstvene namene, zakonodaja držav 
članic o zdravilih. Zakonodaja držav 
članic o zdravilih bi prepisovala meje pri 
uporabi nikotina v zdravstvene namene v 
skladu z načelom subsidiarnosti. Pri 
določitvi vsebine nikotina bi bilo treba 
količino nikotina izračunati glede na 
dnevni odmerek in glede na največji 
odmerek.

Or. fi

Predlog spremembe 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 35
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Uvesti bi bilo treba določbe za 
označevanje nikotinskih izdelkov, ki ne 
presegajo praga iz te direktive, s čimer bi 
opozorili potrošnike na morebitno 
tveganje za zdravje.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To je povezano s predlogom spremembe, ki vse proizvedene nikotinske izdelke podreja 
farmacevtski zakonodaji. Če so vsi nikotinski izdelki regulirani kot zdravila, ne glede na 
njihovo vsebnost nikotina, postane ta določba o označevanju odvečna.

Predlog spremembe 206
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Uvesti bi bilo treba določbe za 
označevanje nikotinskih izdelkov, ki ne 
presegajo praga iz te direktive, s čimer bi 
opozorili potrošnike na morebitno tveganje 
za zdravje.

(35) Uvesti bi bilo treba določbe za 
označevanje nikotinskih izdelkov, ki ne 
presegajo praga iz te direktive, s čimer bi 
opozorili potrošnike na morebitno tveganje 
za zdravje. Označevanje zavojčkov bi 
moralo ustrezati slikovnim opozorilom in 
označevanju zavojčkov, ki so za tobačne 
izdelke predpisani s to direktivo.

Or. fi

Predlog spremembe 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Predlog direktive
Uvodna izjava 35



AM\935755SL.doc 39/67 PE510.712v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Uvesti bi bilo treba določbe za 
označevanje nikotinskih izdelkov, ki ne 
presegajo praga iz te direktive, s čimer bi 
opozorili potrošnike na morebitno tveganje 
za zdravje.

(35) Uvesti bi bilo treba določbe za 
označevanje nikotinskih izdelkov, ki niso 
zajeti v Direktivi 2001/83/ES, s čimer bi 
opozorili potrošnike na morebitno tveganje 
za zdravje, države članice pa bi morale 
zagotoviti, da so nacionalne starostne 
omejitve za nakup nikotinskih izdelkov 
skladne z omejitvami za tobačne izdelke.

Or. en

Obrazložitev

Ohraniti bi bilo treba enake starostne omejitve za prodajo nikotinskih izdelkov in tobačnih 
izdelkov, da bi tako odvrnili mladoletnike od prvega zaužitja katerega koli izdelka.

Predlog spremembe 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Uvesti bi bilo treba določbe za 
označevanje nikotinskih izdelkov, ki ne 
presegajo praga iz te direktive, s čimer bi 
opozorili potrošnike na morebitno tveganje 
za zdravje.

(35) Uvesti bi bilo treba določbe za 
sestavine, označevanje in opis nikotinskih 
izdelkov, ki niso tobačni izdelki iz te 
direktive, s čimer bi opozorili potrošnike 
na morebitno tveganje za zdravje.

Or. it

(Glej predloge sprememb k členu 18.)

Predlog spremembe 209
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog direktive
Člen 2 – točka 36 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36a) „izdelek z zmanjšanim tveganjem” 
je vsak izdelek, ki vsebuje tobak in ki ob 
trženju znatno znižuje nevarnost bolezni, 
povezanih z uživanjem običajnih tobačnih 
izdelkov. Proizvod, ki se uporablja za 
odpravljanje zasvojenosti s tobakom, med 
drugim za prenehanje kajenja, ne sodi 
med izdelke z zmanjšanim tveganjem, če 
je bil odobren kot zdravilo.

Or. pt

Predlog spremembe 210
Renate Sommer

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah, 
določanjem izdelkov z značilnimi 
aromami ali večjo toksičnostjo in večjim 
zasvojevalnim učinkom ter metodologijo 
za ugotavljanje, ali ima tobačni izdelek 
značilno aromo, bi bilo treba izvedbena 
pooblastila prenesti na Komisijo. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 211
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 37
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah, 
določanjem izdelkov z značilnimi 
aromami ali večjo toksičnostjo in večjim 
zasvojevalnim učinkom ter metodologijo 
za ugotavljanje, ali ima tobačni izdelek 
značilno aromo, bi bilo treba izvedbena 
pooblastila prenesti na Komisijo. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011.

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah in 
določanjem izdelkov z večjo toksičnostjo 
in večjim zasvojevalnim učinkom, bi bilo 
treba izvedbena pooblastila prenesti na 
Komisijo. Ta pooblastila bi bilo treba 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011.

Or. cs

Predlog spremembe 212
Jarosław Kalinowski

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah,
določanjem izdelkov z značilnimi 
aromami ali večjo toksičnostjo in večjim 
zasvojevalnim učinkom ter metodologijo 
za ugotavljanje, ali ima tobačni izdelek 
značilno aromo, bi bilo treba izvedbena 
pooblastila prenesti na Komisijo. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011.

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah, bi 
bilo treba izvedbena pooblastila prenesti na 
Komisijo. Ta pooblastila bi bilo treba 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011.

Or. pl

Obrazložitev

Cigarete z značilno aromo in okusom so postale priljubljene (tj. predstavljajo znaten delež na 
trgu tobačnih izdelkov) v manjšem številu držav članic EU. V drugih državah je priljubljenost 
cigaret z okusom zanemarljiva, v nekaterih pa sploh niso priljubljene. Zato bi ukrepi, ki jih 
predlaga Komisija, najhuje prizadeli trge držav, kjer so cigarete z okusom priljubljene, na 
trge v drugih državah članicah pa ne bi imeli vpliva. Ta ukrep je nesorazmeren, zato bi ga 
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bilo treba črtati.

Predlog spremembe 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah,
določanjem izdelkov z značilnimi 
aromami ali večjo toksičnostjo in večjim 
zasvojevalnim učinkom ter metodologijo 
za ugotavljanje, ali ima tobačni izdelek 
značilno aromo, bi bilo treba izvedbena 
pooblastila prenesti na Komisijo. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011.

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah, bi 
bilo treba izvedbena pooblastila prenesti na 
Komisijo. Ta pooblastila bi bilo treba 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica predloga za vključitev pozitivnega seznama iz prvega 
pododstavka člena 6(1) istih avtorjev.

Predlog spremembe 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah, 
določanjem izdelkov z značilnimi aromami 
ali večjo toksičnostjo in večjim 
zasvojevalnim učinkom ter metodologijo 
za ugotavljanje, ali ima tobačni izdelek 

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah in 
določanjem izdelkov z značilnimi aromami 
ali večjo toksičnostjo in večjim 
zasvojevalnim učinkom, bi bilo treba 
izvedbena pooblastila prenesti na 
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značilno aromo, bi bilo treba izvedbena 
pooblastila prenesti na Komisijo. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011.

Komisijo. Ta pooblastila bi bilo treba 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011.

Or. it

Glej predlog spremembe k členu 6(2)(2).

Predlog spremembe 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah, 
določanjem izdelkov z značilnimi 
aromami ali večjo toksičnostjo in večjim 
zasvojevalnim učinkom ter metodologijo 
za ugotavljanje, ali ima tobačni izdelek 
značilno aromo, bi bilo treba izvedbena 
pooblastila prenesti na Komisijo. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011.

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te direktive, zlasti v zvezi s 
formatom za poročanje o sestavinah, 
določanjem izdelkov z večjo toksičnostjo 
in večjim zasvojevalnim učinkom ter 
metodologijo za ugotavljanje, ali ima 
tobačni izdelek značilno aromo, bi bilo 
treba izvedbena pooblastila prenesti na 
Komisijo. Ta pooblastila bi bilo treba 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011.

Or. pl

Predlog spremembe 216
Gaston Franco

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 

črtano
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Evropske unije Komisijo treba pooblastiti 
za: sprejemanje in prilagajanje vsebnosti 
v emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, 
ki povečujejo toksičnost, zasvojevalni 
učinek ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov 
pri označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje 
in brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v 
nikotinskih izdelkih. Zlasti je pomembno, 
da se Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni 
ravni. Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Vse odločitve v tej direktivi so izrazito politične odločitve. Vsaka sprememba mora biti 
narejena po rednem zakonodajnem postopku.

Predlog spremembe 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije Komisijo treba pooblastiti 

črtano
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za: sprejemanje in prilagajanje vsebnosti 
v emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, 
ki povečujejo toksičnost, zasvojevalni 
učinek ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov 
pri označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje 
in brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v 
nikotinskih izdelkih Zlasti je pomembno, 
da se Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni 
ravni. Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. de

Predlog spremembe 218
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek
ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti zlasti za: 
sprejemanje merilnih metod in določanje 
mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost ali zasvojevalni 
učinek. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni.
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identifikatorjev in varnostnih elementov 
pri označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje 
in brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v 
nikotinskih izdelkih.  Zlasti je pomembno, 
da se Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu. .

Or. cs

Predlog spremembe 219
Holger Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije Komisijo treba pooblastiti 
za: sprejemanje in prilagajanje vsebnosti 
v emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, 
ki povečujejo toksičnost, zasvojevalni 
učinek ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov 
pri označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje 

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, se 
lahko na Komisijo prenesejo pooblastila, 
da v skladu s členom 290 sprejme akte. 
Zlasti je pomembno, da Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na ravni
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da so ustrezni doumeti 
predloženi Evropskemu parlamentu in 
Svetu sočasno, pravočasno in na ustrezen 
način.
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in brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v 
nikotinskih izdelkih Zlasti je pomembno, 
da se Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. de

Obrazložitev

Prezgodaj je, da bi posebne elemente že zdaj urejali z delegiranimi akti. Uporaba splošne 
terminologije preprečuje spreminjanje uvodnih izjav v prihodnosti.

Predlog spremembe 220
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek
ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje merilnih metod za emisije za
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost ali zasvojevalni 
učinek izdelka; uporabo zdravstvenih 
opozoril, posebnih identifikatorjev in 
varnostnih elementov pri označevanju in 
pakiranju; opredelitev ključnih elementov 
pogodb o hranjenju podatkov z 
neodvisnimi tretjimi stranmi; revidiranje 
nekaterih izjem za tobačne izdelke, razen 
cigaret, tobaka za zvijanje in brezdimnih 
tobačnih izdelkov, ter revidiranje vsebnosti 
nikotina v nikotinskih izdelkih. Zlasti je 
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revidiranje vsebnosti nikotina v nikotinskih 
izdelkih. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

pomembno, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 221
Sergej Kozlík

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek
ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v nikotinskih 
izdelkih. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje merilnih metod za emisije za
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost ali zasvojevalni 
učinek izdelka; uporabo zdravstvenih 
opozoril, posebnih identifikatorjev in 
varnostnih elementov pri označevanju in 
pakiranju; opredelitev ključnih elementov 
pogodb o hranjenju podatkov z 
neodvisnimi tretjimi stranmi; revidiranje 
nekaterih izjem za tobačne izdelke, razen 
cigaret, tobaka za zvijanje in brezdimnih
tobačnih izdelkov, ter revidiranje vsebnosti 
nikotina v nikotinskih izdelkih. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
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hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 222
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek 
ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje 
in brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v nikotinskih 
izdelkih. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek 
ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v nikotinskih 
izdelkih. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en
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Predlog spremembe 223
Ewald Stadler

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za:
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek
ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi;
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ter
revidiranje vsebnosti nikotina v 
nikotinskih izdelkih Zlasti je pomembno, 
da se Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije
sprejme akte v zvezi s sprejemanjem
merilne metode za emisije, določanjem
mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost ali zasvojevalni 
učinek; uporabo zdravstvenih opozoril, 
posebnih identifikatorjev in varnostnih 
elementov pri označevanju in pakiranju;
opredelitvijo ključnih elementov pogodb o 
hranjenju podatkov z neodvisnimi tretjimi 
stranmi; revidiranjem nekaterih izjem za 
tobačne izdelke, razen cigaret, tobaka za 
zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov, 
ter revidiranjem vsebnosti nikotina v 
nikotinskih izdelkih. Zlasti je pomembno, 
da Komisija pri svojem pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na 
ravni strokovnjakov. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
predloženi Evropskemu parlamentu in 
Svetu sočasno, pravočasno in na ustrezne 
način.

Or. de

Predlog spremembe 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti
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Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek 
ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v nikotinskih 
izdelkih.  Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek 
ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje, 
tobaka za vodne pipe in brezdimnih 
tobačnih izdelkov, ter revidiranje vsebnosti 
nikotina v nikotinskih izdelkih.  Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. ro

Predlog spremembe 225
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog direktive
Uvodna izjava 38
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek 
ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v nikotinskih 
izdelkih. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje in prilagajanje merilnih metod 
za emisije; določanje mejnih vrednosti za 
sestavine, ki povečujejo toksičnost, 
zasvojevalni učinek ali privlačnost izdelka; 
uporabo zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v nikotinskih 
izdelkih. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. es

Obrazložitev

Določanje vsebnosti v emisijah je zgolj tehnični vidik, ki ga je mogoče rešiti z delegiranimi 
akti.

Predlog spremembe 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Predlog direktive
Uvodna izjava 38
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
sprejemanje in prilagajanje vsebnosti v 
emisijah in njihove merilne metode za 
določanje mejnih vrednosti za sestavine, ki 
povečujejo toksičnost, zasvojevalni učinek 
ali privlačnost izdelka; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi; 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje in 
brezdimnih tobačnih izdelkov, ter 
revidiranje vsebnosti nikotina v 
nikotinskih izdelkih. Zlasti je pomembno, 
da se Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(38) Da bi ta direktiva delovala v celoti in 
bi bila v skladu s tehničnim, znanstvenim 
in mednarodnim razvojem v proizvodnji, 
uporabi in ureditvi tobačnih izdelkov, bi 
bilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo treba pooblastiti za: 
prilagajanje vsebnosti v emisijah in njihove 
merilne metode za določanje mejnih 
vrednosti za sestavine, ki povečujejo 
toksičnost, zasvojevalni učinek ali 
privlačnost izdelka; določanje 
metodologije za ugotavljanje, ali ima 
tobačni izdelek značilno aromo; uporabo 
zdravstvenih opozoril, posebnih 
identifikatorjev in varnostnih elementov pri 
označevanju in pakiranju; opredelitev 
ključnih elementov pogodb o hranjenju 
podatkov z neodvisnimi tretjimi stranmi in 
revidiranje nekaterih izjem za tobačne 
izdelke, razen cigaret, tobaka za zvijanje in 
brezdimnih tobačnih izdelkov. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. it

(Glej predloge sprememb k členom 3, 6(2)(2) in 18.)

Predlog spremembe 227
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Namen direktive bi moral biti 
zmanjšanje pojava kajenja, končni cilj pa 
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popolno prenehanje kajenja, ob 
upoštevanju velike in nepotrebne škode za 
javno zdravje in gospodarstvo. 

Or. fi

Predlog spremembe 228
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Država članica, ki meni, da je za 
vidike, ki spadajo v področje uporabe te 
direktive, potrebna ohranitev strožjih 
nacionalnih določb za vse izdelke, lahko to 
stori na podlagi prevladujočih potreb v 
zvezi z varovanjem javnega zdravja.
Država članica lahko zaradi razlogov, ki 
se nanašajo na posebne okoliščine v tej 
državi članici, za vse izdelke uvede strožje 
določbe, kadar so upravičene s potrebo po 
varovanju javnega zdravja. Strožje 
nacionalne določbe morajo biti nujne in 
sorazmerne, ne smejo biti sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrito 
omejevanje trgovine med državami 
članicami. Strožje nacionalne določbe 
zahtevajo predhodno obveščanje in 
odobritev Komisije ob upoštevanju visoke 
ravni varovanja zdravja, doseženega s to 
direktivo.

(40) Država članica lahko za vse izdelke 
uvede tudi strožje določbe, kadar so 
upravičene s potrebo po varovanju javnega 
zdravja v skladu z načelom subsidiarnosti, 
so nujne in sorazmerne ter niso sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikritega 
omejevanja trgovine med državami 
članicami in izkrivljanja konkurence.

Or. el

Obrazložitev

Z direktivo se želi trg tobačnih izdelkov uskladiti, ne pa ga razdrobiti. Prav tako je treba 
poudariti, da je varstvo javnega zdravja nacionalna naloga.

Predlog spremembe 229
Milan Cabrnoch
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Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Država članica, ki meni, da je za 
vidike, ki spadajo v področje uporabe te 
direktive, potrebna ohranitev strožjih 
nacionalnih določb za vse izdelke, lahko to 
stori na podlagi prevladujočih potreb v 
zvezi z varovanjem javnega zdravja. 
Država članica lahko zaradi razlogov, ki se 
nanašajo na posebne okoliščine v tej državi 
članici, za vse izdelke uvede strožje 
določbe, kadar so upravičene s potrebo po 
varovanju javnega zdravja. Strožje 
nacionalne določbe morajo biti nujne in 
sorazmerne, ne smejo biti sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrito 
omejevanje trgovine med državami 
članicami. Strožje nacionalne določbe 
zahtevajo predhodno obveščanje in 
odobritev Komisije ob upoštevanju visoke 
ravni varovanja zdravja, doseženega s to 
direktivo.

(40) Država članica, ki meni, da je za 
vidike, ki spadajo v področje uporabe te 
direktive, potrebna ohranitev strožjih 
nacionalnih določb za vse izdelke, ki so v 
državi članici izdelani ali se prodajajo, 
lahko to stori na podlagi prevladujočih 
potreb v zvezi z varovanjem javnega 
zdravja. Država članica lahko zaradi 
razlogov, ki se nanašajo na posebne 
okoliščine v tej državi članici, za vse 
izdelke uvede strožje določbe, kadar so 
upravičene s potrebo po varovanju javnega 
zdravja. Strožje nacionalne določbe morajo 
biti nujne in sorazmerne, ne smejo biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije ali 
prikrito omejevanje trgovine med državami 
članicami. Strožje nacionalne določbe 
zahtevajo predhodno obveščanje in 
odobritev Komisije ob upoštevanju visoke 
ravni varovanja zdravja, doseženega s to 
direktivo.

Or. cs

Predlog spremembe 230
Martin Callanan

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Država članica, ki meni, da je za 
vidike, ki spadajo v področje uporabe te 
direktive, potrebna ohranitev strožjih 
nacionalnih določb za vse izdelke, lahko to 
stori na podlagi prevladujočih potreb v 
zvezi z varovanjem javnega zdravja.
Država članica lahko zaradi razlogov, ki se 
nanašajo na posebne okoliščine v tej državi 

(40) Država članica, ki meni, da je za 
vidike, ki spadajo v področje uporabe te 
direktive, potrebna ohranitev strožjih 
nacionalnih določb za vse izdelke, lahko to 
stori na podlagi prevladujočih potreb v 
zvezi z varovanjem javnega zdravja.
Država članica lahko zaradi razlogov, ki se 
nanašajo na posebne okoliščine v tej državi 
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članici, za vse izdelke uvede strožje 
določbe, kadar so upravičene s potrebo po 
varovanju javnega zdravja. Strožje 
nacionalne določbe morajo biti nujne in 
sorazmerne, ne smejo biti sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrito 
omejevanje trgovine med državami 
članicami. Strožje nacionalne določbe 
zahtevajo predhodno obveščanje in 
odobritev Komisije ob upoštevanju visoke 
ravni varovanja zdravja, doseženega s to 
direktivo.

članici, za vse izdelke uvede strožje 
določbe, kadar so upravičene s potrebo po 
varovanju javnega zdravja. Strožje 
nacionalne določbe morajo biti nujne in 
sorazmerne, ne smejo biti sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrito 
omejevanje trgovine med državami 
članicami. Strožje nacionalne določbe 
zahtevajo predhodno obveščanje Komisije 
ob upoštevanju visoke ravni varovanja 
zdravja, doseženega s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Ni primerno, da bi imela Komisija pristojnost odobriti ali zavrniti prihodnje nacionalne 
ukrepe, saj so za odločanje o skladnosti nacionalnih določb s pravom EU pristojna sodišča.

Predlog spremembe 231
Ewald Stadler

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Država članica, ki meni, da je za 
vidike, ki spadajo v področje uporabe te 
direktive, potrebna ohranitev strožjih 
nacionalnih določb za vse izdelke, lahko to 
stori na podlagi prevladujočih potreb v 
zvezi z varovanjem javnega zdravja.
Država članica lahko zaradi razlogov, ki se 
nanašajo na posebne okoliščine v tej državi 
članici, za vse izdelke uvede strožje 
določbe, kadar so upravičene s potrebo po 
varovanju javnega zdravja. Strožje 
nacionalne določbe morajo biti nujne in 
sorazmerne, ne smejo biti sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrito 
omejevanje trgovine med državami 
članicami. Strožje nacionalne določbe 
zahtevajo predhodno obveščanje in 
odobritev Komisije ob upoštevanju visoke 

(40) Država članica, ki meni, da je za 
vidike, ki spadajo v področje uporabe te 
direktive, potrebna ohranitev strožjih 
nacionalnih določb za vse izdelke, lahko to 
stori na podlagi prevladujočih potreb v 
zvezi z varovanjem javnega zdravja.
Država članica lahko zaradi razlogov, ki se 
nanašajo na posebne okoliščine v tej državi 
članici, za vse izdelke uvede strožje 
določbe, kadar so upravičene s potrebo po 
varovanju javnega zdravja. Strožje 
nacionalne določbe morajo biti nujne in 
sorazmerne, ne smejo biti sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrito 
omejevanje trgovine med državami 
članicami. Strožje nacionalne določbe 
zahtevajo predhodno obveščanje in 
odobritev Komisije ob upoštevanju visoke 
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ravni varovanja zdravja, doseženega s to 
direktivo.

ravni varovanja zdravja, doseženega s to 
direktivo. Kot sredstvo samovoljne 
diskriminacije velja na primer pravilo o 
povečanju površne opozorila na 60 %. Cilj 
te direktive je uvesti enotne določbe o 
pakiranju in označevanju, zato morajo 
veljati stroga merila v zvezi s tem, koliko 
proste presoje imajo države članice pri 
sprejemanju pravil, ki odstopajo od pravil 
iz te direktive.

Or. de

Predlog spremembe 232
Renate Sommer

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Država članica, ki meni, da je za 
vidike, ki spadajo v področje uporabe te 
direktive, potrebna ohranitev strožjih 
nacionalnih določb za vse izdelke, lahko to 
stori na podlagi prevladujočih potreb v 
zvezi z varovanjem javnega zdravja.
Država članica lahko zaradi razlogov, ki se 
nanašajo na posebne okoliščine v tej državi 
članici, za vse izdelke uvede strožje 
določbe, kadar so upravičene s potrebo po 
varovanju javnega zdravja. Strožje 
nacionalne določbe morajo biti nujne in 
sorazmerne, ne smejo biti sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrito 
omejevanje trgovine med državami 
članicami. Strožje nacionalne določbe
zahtevajo predhodno obveščanje in 
odobritev Komisije ob upoštevanju visoke 
ravni varovanja zdravja, doseženega s to 
direktivo.

(40) Država članica, ki meni, da je za 
vidike, ki spadajo v področje uporabe te 
direktive, potrebna ohranitev strožjih 
nacionalnih določb za vse izdelke, lahko to 
stori na podlagi prevladujočih potreb v 
zvezi z varovanjem javnega zdravja.
Država članica lahko zaradi razlogov, ki se 
nanašajo na posebne okoliščine v tej državi 
članici, za vse izdelke uvede strožje 
določbe, kadar so upravičene s potrebo po 
varovanju javnega zdravja. Strožje 
nacionalne določbe morajo biti nujne in 
sorazmerne, ne smejo biti sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrito 
omejevanje trgovine med državami 
članicami. Strožje nacionalne določbe se 
morajo predhodno obvestiti Komisiji, ki jih 
lahko odobri ob upoštevanju visoke ravni 
varovanja zdravja, doseženega s to 
direktivo, ter načel in zahtev skupnega 
notranjega trga.

Or. de
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Predlog spremembe 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Predlog direktive
Uvodna izjava 40 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40a) Vsaki državi članici, ki meni, da je 
potrebno ohraniti in/ali uvesti nacionalne 
in/ali regionalne ukrepe za ohranitev 
tradicionalnih plantaž za pridelavo tobaka 
zaradi upravičenih razlogov, povezanih z 
družbeno-ekonomsko odvisnostjo in rabo 
tal, mora biti dovoljeno, da to stori. 

Or. pt

Predlog spremembe 234
Renate Sommer

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Državam članicam bi bilo treba še 
naprej pustiti možnost, da obdržijo ali 
uvedejo nacionalne predpise, ki se 
uporabljajo za vse izdelke za vidike, ki ne 
spadajo na področje uporabe te direktive, 
če so ti združljivi s Pogodbo in ne 
ogrožajo polne uporabe te direktive. V 
skladu s tem bi države članice lahko na 
primer ohranile ali sprejele določbe o 
standardizaciji embalaže tobačnih 
izdelkov, če so te določbe skladne s 
Pogodbo, zavezami STO in ne vplivajo na 
polno uporabo te direktive. Za tehnične 
predpise se zahteva predhodna priglasitev v 
skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o 
določitvi postopka za zbiranje informacij 
na področju tehničnih standardov in 
tehničnih predpisov o storitvah 
informacijske družbe.

črtano
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Or. de

Predlog spremembe 235
Holger Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Državam članicam bi bilo treba še 
naprej pustiti možnost, da obdržijo ali
uvedejo nacionalne predpise, ki se 
uporabljajo za vse izdelke za vidike, ki ne 
spadajo na področje uporabe te direktive,
če so ti združljivi s Pogodbo in ne 
ogrožajo polne uporabe te direktive. V 
skladu s tem bi države članice lahko na 
primer ohranile ali sprejele določbe o 
standardizaciji embalaže tobačnih
izdelkov, če so te določbe skladne s 
Pogodbo, zavezami STO in ne vplivajo na 
polno uporabo te direktive. Za tehnične 
predpise se zahteva predhodna priglasitev 
v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 
o določitvi postopka za zbiranje informacij 
na področju tehničnih standardov in 
tehničnih predpisov o storitvah 
informacijske družbe.

(41) Države članice bi morale imeti
možnost, da uvedejo strožje določbe za 
tobačne izdelke, kadar menijo, da je to 
nujno za varovanje javnega zdravja, če te 
določbe ne sodijo v področje uporabe
določb te direktive. Če tobačni ali sorodni 
izdelki izpolnjujejo zahteve te direktive, 
države članice ne smejo prepovedati ali 
omejiti uvoza, prodaje ali uporabe teh
izdelkov.

Or. de

Predlog spremembe 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Državam članicam bi bilo treba še 
naprej pustiti možnost, da obdržijo ali 

(41) Državam članicam bi bilo treba še 
naprej pustiti možnost, da obdržijo ali 
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uvedejo nacionalne predpise, ki se 
uporabljajo za vse izdelke za vidike, ki ne 
spadajo na področje uporabe te direktive, 
če so ti združljivi s Pogodbo in ne ogrožajo 
polne uporabe te direktive. V skladu s tem 
bi države članice lahko na primer 
ohranile ali sprejele določbe o 
standardizaciji embalaže tobačnih 
izdelkov, če so te določbe skladne s 
Pogodbo, zavezami STO in ne vplivajo na 
polno uporabo te direktive. Za tehnične 
predpise se zahteva predhodna priglasitev v 
skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o 
določitvi postopka za zbiranje informacij 
na področju tehničnih standardov in 
tehničnih predpisov o storitvah 
informacijske družbe.

uvedejo nacionalne predpise, ki se 
uporabljajo za vse izdelke za vidike, ki ne 
spadajo na področje uporabe te direktive, 
če so ti združljivi s Pogodbo in ne ogrožajo 
polne uporabe te direktive. Za tehnične 
predpise se zahteva predhodna priglasitev v 
skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o 
določitvi postopka za zbiranje informacij 
na področju tehničnih standardov in 
tehničnih predpisov o storitvah 
informacijske družbe.

(Če ne bodo sprejeti predlogi sprememb, ki 
so povezani z uvedbo standardizirane 
embalaže, bi moral pasti tudi ta predlog 
spremembe.)

Or. en

Obrazložitev

Standardizirana embalaža bi morala biti obvezna, kakor nakazujejo tudi drugi predlogi 
sprememb istih avtorjev.

Predlog spremembe 237
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Državam članicam bi bilo treba še 
naprej pustiti možnost, da obdržijo ali 
uvedejo nacionalne predpise, ki se 
uporabljajo za vse izdelke za vidike, ki ne 
spadajo na področje uporabe te direktive, 
če so ti združljivi s Pogodbo in ne ogrožajo 
polne uporabe te direktive. V skladu s tem 
bi države članice lahko na primer ohranile 

(41) Državam članicam bi bilo treba še 
naprej pustiti možnost, da obdržijo ali 
uvedejo nacionalne predpise, ki se 
uporabljajo za vse izdelke za vidike, ki ne 
spadajo na področje uporabe te direktive, 
če so ti združljivi s Pogodbo in ne ogrožajo 
polne uporabe te direktive. V skladu s tem 
bi države članice ohranile ali sprejele
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ali sprejele določbe o standardizaciji 
embalaže tobačnih izdelkov, če so te
določbe skladne s Pogodbo, zavezami STO 
in ne vplivajo na polno uporabo te 
direktive. Za tehnične predpise se zahteva 
predhodna priglasitev v skladu z 
Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi 
postopka za zbiranje informacij na 
področju tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov o storitvah informacijske družbe.

dodatne določbe, če so te skladne s 
Pogodbo, zavezami STO in ne vplivajo na 
polno uporabo te direktive. Za tehnične 
predpise se zahteva predhodna priglasitev v 
skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o 
določitvi postopka za zbiranje informacij 
na področju tehničnih standardov in 
tehničnih predpisov o storitvah 
informacijske družbe.

Or. el

Predlog spremembe 238
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Državam članicam bi bilo treba še 
naprej pustiti možnost, da obdržijo ali 
uvedejo nacionalne predpise, ki se 
uporabljajo za vse izdelke za vidike, ki ne 
spadajo na področje uporabe te direktive, 
če so ti združljivi s Pogodbo in ne ogrožajo 
polne uporabe te direktive. V skladu s tem 
bi države članice lahko na primer ohranile 
ali sprejele določbe o standardizaciji 
embalaže tobačnih izdelkov, če so te 
določbe skladne s Pogodbo, zavezami STO 
in ne vplivajo na polno uporabo te 
direktive. Za tehnične predpise se zahteva 
predhodna priglasitev v skladu z 
Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi
postopka za zbiranje informacij na 
področju tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov o storitvah informacijske družbe.

(41) Državam članicam bi bilo treba še 
naprej pustiti možnost, da obdržijo ali 
uvedejo nacionalne predpise, ki se 
uporabljajo za vse izdelke za vidike, ki ne 
spadajo na področje uporabe te direktive, 
če so ti združljivi s Pogodbo in ne ogrožajo 
polne uporabe te direktive. V skladu s tem 
bi države članice lahko na primer ohranile 
ali sprejele določbe o standardizaciji 
embalaže tobačnih izdelkov, če so te 
določbe skladne s Pogodbo, zavezami STO 
in ne vplivajo na polno uporabo te 
direktive. Posebno pozornost je treba 
nameniti izvajanju obveznosti o slikovnih 
in pisnih opozorilih iz te direktive in 
drugih usklajevalnih predpisov, na primer 
povezanih s kakavom. Za tehnične 
predpise se zahteva predhodna priglasitev v 
skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o 
določitvi postopka za zbiranje informacij 
na področju tehničnih standardov in 
tehničnih predpisov o storitvah 
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informacijske družbe.

Or. fi

Predlog spremembe 239
Ewald Stadler

Predlog direktive
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41a) Če tobačni ali podobni izdelki 
ustrezajo zahtevam te direktive, države 
članice ne smejo prepovedati ali 
nesorazmerno omejiti uvoza, prodaje ali 
uporabe teh izdelkov. Proizvajalcem je 
treba namreč zagotoviti določeno 
minimalno raven pravne varnosti.

Or. de

Predlog spremembe 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41a) Države članice dopolnjujejo 
zakonodajne določbe te direktive z vsemi 
ukrepi, namenjenimi varstvu javnega 
zdravja evropskih državljanov. Postopna 
harmonizacija obdavčevanja tobačnih 
izdelkov v Uniji ter razvoj informacijskih 
kampanj v medijih ter med mladimi v 
izobraževalnih ustanovah sta dva bistvena 
elementa v boju proti nevarnostim tobaka 
med mladimi.

Or. fr

Predlog spremembe 241
Ewald Stadler
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Predlog direktive
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Države članice bi morale zagotoviti, 
da se osebni podatki obdelujejo v skladu s 
pravili in zaščitnimi ukrepi iz 
Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov.

(42) Države članice bi morale zagotoviti, 
da se osebni podatki obdelujejo v skladu s 
pravili in zaščitnimi ukrepi iz 
Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov. Upoštevati je treba tudi 
nacionalne določbe o varstvu podatkov.

Or. de

Predlog spremembe 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Predlog direktive
Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43 a) Ta direktiva ne sme povzročiti 
poslabšanja življenjskih pogojev 
prebivalcev, ki so odvisni od pridelave 
tobaka v Evropi in pogosto živijo na 
zapostavljenih območjih. Ker je njen 
namen zgolj omejiti spodbujanje k 
uživanju tobačnih izdelkov, bi bilo treba 
pri vsaki odločitvi o sestavinah in 
dodatkih upoštevati možne 
družbenoekonomske stranske učinke za 
prebivalce, ki so odvisni od te pridelave. 
Pridelavo tobaka je treba ohraniti, ker 
predstavlja nepomemben delež potrošnje v 
Evropski uniji, hkrati pa prispeva k 
ekonomski stabilnosti nekaterih evropskih 
regij, ki nimajo veliko možnosti za 
drugačno proizvodnjo. Zmanjšanje ali 
izginotje pridelave v Evropski uniji ne bi 
vplivala na raven potrošnje, porasel pa bi 
uvoz iz tretjih držav in znižali bi se 
standardi kakovosti.
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Or. es

Predlog spremembe 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Predlog vpliva na več temeljnih 
pravic, kakor so določene v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
varstvo osebnih podatkov (člen 8), svoboda 
izražanja in informacij (člen 11), svoboda
gospodarskih subjektov, ki opravljajo 
dejavnost (člen 16) in pravica do lastnine
(člen 17). Obveznosti, naložene 
proizvajalcem, uvoznikom in 
distributerjem tobačnih izdelkov so 
potrebne za izboljšanje delovanja 
notranjega trga ob hkratnem 
zagotavljanju visoke ravni zdravja in 
varstva potrošnikov, kot je določeno v 
členu 35 in členu 38 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah. Uporaba te 
direktive bi morala upoštevati zakonodajo 
EU in ustrezne mednarodne obveznosti –

(45) Predlog vpliva na več temeljnih 
pravic, kakor so določene v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
varstvo osebnih podatkov (člen 8), svoboda 
izražanja in obveščanja (člen 11), svoboda
gospodarske pobude (člen 16) in lastninska
pravica imetnikov blagovne znamke 
(člen 17). Zato je treba zagotoviti, da 
proizvajalci, uvozniki in distributerji
tobačnih izdelkov ne poskrbijo le za visoko 
raven zdravja in varstva potrošnikov,
temveč ščitijo tudi vse druge temeljne 
pravice in so sorazmerni glede na 
delovanje notranjega trga. Uporaba te 
direktive bi morala upoštevati zakonodajo 
EU in ustrezne mednarodne obveznosti –

Or. de

Predlog spremembe 244
Ewald Stadler

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Predlog vpliva na več temeljnih 
pravic, kakor so določene v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
varstvo osebnih podatkov (člen 8), svoboda 
izražanja in informacij (člen 11), svoboda

(45) Predlog vpliva na več temeljnih 
pravic, kakor so določene v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
varstvo osebnih podatkov (člen 8), svoboda 
izražanja in obveščanja (člen 11), svoboda
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gospodarskih subjektov, ki opravljajo 
dejavnost (člen 16) in pravica do lastnine
(člen 17). Obveznosti, naložene 
proizvajalcem, uvoznikom in 
distributerjem tobačnih izdelkov so 
potrebne za izboljšanje delovanja 
notranjega trga ob hkratnem 
zagotavljanju visoke ravni zdravja in 
varstva potrošnikov, kot je določeno v 
členu 35 in členu 38 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah. Uporaba te 
direktive bi morala upoštevati zakonodajo 
EU in ustrezne mednarodne obveznosti –

gospodarske pobude (člen 16) in lastninska
pravica (člen 17).

Or. de

Obrazložitev

Poseganje v pravice trga, ki ga predlaga Komisija, nikakor ni potrebno za boljše delovanje 
notranjega trga.

Predlog spremembe 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Predlog vpliva na več temeljnih 
pravic, kakor so določene v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
varstvo osebnih podatkov (člen 8), svoboda 
izražanja in informacij (člen 11), svoboda 
gospodarskih subjektov, ki opravljajo 
dejavnost (člen 16) in pravica do lastnine 
(člen 17). Obveznosti, naložene 
proizvajalcem, uvoznikom in 
distributerjem tobačnih izdelkov so 
potrebne za izboljšanje delovanja 
notranjega trga ob hkratnem zagotavljanju 
visoke ravni zdravja in varstva 
potrošnikov, kot je določeno v členu 35 in 
členu 38 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Uporaba te direktive bi 
morala upoštevati zakonodajo EU in 
ustrezne mednarodne obveznosti –

(45) Predlog vpliva na več temeljnih 
pravic, kakor so določene v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
varstvo osebnih podatkov (člen 8), svoboda 
izražanja in informacij (člen 11), svoboda 
gospodarskih subjektov, ki opravljajo 
dejavnost (člen 16) in pravica do lastnine 
(člen 17). Obveznosti, naložene 
proizvajalcem, uvoznikom in 
distributerjem tobačnih izdelkov so 
potrebne za izboljšanje delovanja 
notranjega trga ob hkratnem zagotavljanju 
visoke ravni zdravja in varstva 
potrošnikov, kot je določeno v členu 35 in 
členu 38 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Uporaba te direktive bi 
morala upoštevati zakonodajo EU in 
ustrezne mednarodne obveznosti –
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Države članice bi morale spoštovati 
pravico do čistega zraka v duhu 
členov 7(b) in 12 Mednarodnega pakta o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah, ki določata pravico do varnih in 
zdravih delovnih pogojev ter za vsakogar 
pravico do najvišjega dosegljivega 
standarda fizičnega in mentalnega 
zdravja. To je tudi cilj člena 37 Listine o 
temeljnih pravicah, ki določa, da je treba 
v politike Unije vključiti visoko raven 
varstva in izboljšanje kakovosti okolja, ki 
se zagotavljata v skladu z načelom 
trajnostnega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 246
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45 a) Ta direktiva je dragocen prispevek 
k varovanju zdravja in dobrega počutja 
evropskih državljanov, saj povečuje 
zanesljivost informacij, ki jih prejemajo 
potrošniki, ter si prizadeva izboljšati 
znanstvene dokaze, ki potrjujejo, da 
uživanje tobaka škoduje človekovemu 
zdravju, in povečati njihovo objektivnost. 
Zato je pričakovati, da se bo z začetkom 
njene veljavnosti zmanjšala potrošnja, kar 
bo slabo vplivalo na proizvajalce tobaka 
ter nekatere tradicionalne industrijske 
panoge, povezane s to pridelavo, ki 
ustvarijo pomemben del bruto domačega 
proizvoda v najbolj oddaljenih evropskih 
regijah ali območjih, ki so v zatonu. 
Evropske institucije, ki se tega zavedajo, 
morajo preučiti, s katerimi ukrepi lahko 
spodbudijo razvoj, prestrukturiranje ali 
uvajanje novih dejavnosti za zaposlene v 
tem sektorju, ter podpirati in spodbujati 
raziskave o novih neškodljivih uporabnih 
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namenih tega izdelka.

Or. es


