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Pozmeňujúci návrh 942
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Jedinečný identifikátor umožní určiť: 2. Jedinečný identifikátor, ktorý je 
bezpečný a nemožno ho duplikovať,
umožní určiť:

Or. pl

Odôvodnenie

Identifikátor by mal byť bezpečný a nemalo by byť možné duplikovať ho. To znamená, že ho 
nemôžu tvoriť len série čísiel a písmen bez ďalších bezpečnostných prvkov, keďže takéto 
bezpečnostné prvky možno poľahky kopírovať.

Pozmeňujúci návrh 943
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) názov výrobku; e) popis výrobku;

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o odsek 2 písm. e), navrhujem uvedenie použitej terminológie do súladu 
s terminológiou použitou v príslušnom protokole SZO.

Pozmeňujúci návrh 944
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno f



PE510.719v01-00 4/57 AM\935762SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) maloobchodný trh určenia; vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 945
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) predpokladanú trasu prepravy; vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 946
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) predpokladanú trasu prepravy; vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 947
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) predpokladanú trasu prepravy; vypúšťa sa

Or. it
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Odôvodnenie

Túto požiadavku na vysledovateľnosť v súčasnosti protokol k RDKT neobsahuje, a jej 
zavedenie by mohlo mnoho subjektov vytlačiť z trhu, čo by oslabilo hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh 948
Gilles Pargneaux

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno g
2012/0366(COD)
Článok 14 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) predpokladanú trasu prepravy; g) predpokladanú trasu prepravy, dátum 
odoslania, miesto určenia, prepravcu a 
príjemcu;

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bol návrh smernice v súlade s povinnosťami uvedenými v Rámcovom 
dohovore SZO o kontrole tabaku a jeho protokolom.

Pozmeňujúci návrh 949
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) predpokladanú trasu prepravy; g) predpokladanú trasu prepravy, dátum 
odoslania, miesto určenia, miesto 
odoslania a príjemcu; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 950
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) predpokladanú trasu prepravy; g) predpokladanú trasu prepravy od 
výrobcu po prvého zákazníka a prvý 
použitý sklad;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 951
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) v prípade potreby dovozcu do Únie; vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 952
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) v prípade potreby dovozcu do Únie; vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno h
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) v prípade potreby dovozcu do Únie; vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Túto požiadavku na vysledovateľnosť v súčasnosti protokol k RDKT neobsahuje, a jej 
zavedenie by mohlo mnoho subjektov vytlačiť z trhu, čo by oslabilo hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh 954
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) skutočnú trasu prepravy od výrobného 
podniku po prvú maloobchodnú predajňu 
vrátane všetkých použitých skladov;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 955
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) skutočnú trasu prepravy od výrobného 
podniku po prvú maloobchodnú predajňu
vrátane všetkých použitých skladov;

i) trasu prepravy od výrobného podniku po 
prvého nákupcu vrátane všetkých 
použitých skladov;

Or. it

Odôvodnenie

Túto požiadavku na vysledovateľnosť v súčasnosti protokol k RDKT neobsahuje, a jej 
zavedenie by mohlo mnoho subjektov vytlačiť z trhu, čo by oslabilo hospodársku súťaž.
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Pozmeňujúci návrh 956
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) skutočnú trasu prepravy od výrobného 
podniku po prvú maloobchodnú predajňu
vrátane všetkých použitých skladov;

i) skutočnú trasu prepravy od výrobného 
podniku po prvého zákazníka vrátane 
všetkých použitých skladov;

Or. en

Odôvodnenie

Sledovanie zásielok až po prvú maloobchodnú predajňu je v praxi veľmi ťažké a náročné. 
Preto sa navrhuje odkazovať na prvého zákazníka.

Pozmeňujúci návrh 957
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) skutočnú trasu prepravy od výrobného 
podniku po prvú maloobchodnú predajňu
vrátane všetkých použitých skladov;

i) skutočnú trasu prepravy od výrobného 
podniku po prvého zákazníka vrátane 
všetkých použitých skladov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 958
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) skutočnú trasu prepravy od výrobného 
podniku po prvú maloobchodnú predajňu 

i) odhadovanú trasu prepravy od 
výrobného podniku po prvú maloobchodnú 
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vrátane všetkých použitých skladov; predajňu vrátane všetkých použitých 
skladov;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 959
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) identitu všetkých nákupcov od 
výrobného závodu po prvú maloobchodnú 
predajňu;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 960
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) identitu všetkých nákupcov od 
výrobného závodu po prvú maloobchodnú 
predajňu;

vypúšťa sa

Or. el

Pozmeňujúci návrh 961
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) identitu všetkých nákupcov od j) identitu všetkých nákupcov od 
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výrobného závodu po prvú maloobchodnú 
predajňu;

výrobného závodu po prvého zákazníka;

Or. en

Odôvodnenie

Sledovanie zásielok až po prvú maloobchodnú predajňu je v praxi veľmi ťažké a náročné. 
Preto sa navrhuje odkazovať na prvého zákazníka.

Pozmeňujúci návrh 962
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) identitu všetkých nákupcov od 
výrobného závodu po prvú maloobchodnú 
predajňu;

j) identitu všetkých nákupcov od 
výrobného závodu po prvého odberateľa;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 963
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) identitu všetkých nákupcov od 
výrobného závodu po prvú maloobchodnú 
predajňu;

j) identitu všetkých nákupcov od 
výrobného závodu po prvého nákupcu;

Or. it

Odôvodnenie

Túto požiadavku na vysledovateľnosť v súčasnosti protokol k RDKT neobsahuje, a jej 
zavedenie by mohlo mnoho subjektov vytlačiť z trhu, čo by oslabilo hospodársku súťaž.
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Pozmeňujúci návrh 964
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) identitu všetkých nákupcov od 
výrobného závodu po prvú maloobchodnú 
predajňu;

j) identitu všetkých nákupcov od 
výrobného závodu po prvého zákazníka;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 965
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) faktúru, číslo objednávky a záznamy o 
platbách všetkých nákupcov od výrobného 
závodu po prvú maloobchodnú predajňu.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 966
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) faktúru, číslo objednávky a záznamy o 
platbách všetkých nákupcov od výrobného 
závodu po prvú maloobchodnú predajňu.

vypúšťa sa

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 967
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) faktúru, číslo objednávky a záznamy o 
platbách všetkých nákupcov od výrobného 
závodu po prvú maloobchodnú predajňu.

k) faktúru, číslo objednávky a záznamy o 
platbách všetkých nákupcov od výrobného 
závodu po prvého zákazníka.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s predchádzajúcim pozmeňujúcim návrhom.

Pozmeňujúci návrh 968
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) faktúru, číslo objednávky a záznamy o 
platbách všetkých nákupcov od výrobného 
závodu po prvú maloobchodnú predajňu.

k) faktúru, číslo objednávky a záznamy o 
platbách všetkých nákupcov od výrobného 
závodu po prvého odberateľa.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 969
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) faktúru, číslo objednávky a záznamy o 
platbách všetkých nákupcov od výrobného 
závodu po prvú maloobchodnú predajňu.

k) faktúru, číslo objednávky a záznamy o 
platbách všetkých nákupcov od výrobného 
závodu po prvého nákupcu.
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Or. it

Odôvodnenie

Túto požiadavku na vysledovateľnosť v súčasnosti protokol k RDKT neobsahuje, a jej 
zavedenie by mohlo mnoho subjektov vytlačiť z trhu, čo by oslabilo hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh 970
Nessa Childers

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby 
jedinečné identifikátory jednotlivých 
balení súviseli s jedinečnými 
identifikátormi na vonkajších obaloch. 
Všetky zmeny spojitostí medzi jednotlivými
balíčkami a vonkajším obalom sa 
zaznamenajú do databázy uvedenej 
v odseku 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 971
Jutta Haug

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty taktiež zabezpečia, aby 
cigaretové výrobky určené pre trh Únie 
alebo uvádzané na tento trh, boli vyrobené 
takým zložitým spôsobom, ktorý chráni 
konečný výrobok pred falšovaním.
Bezpečnostné prvky v tomto smere sú:
a) cigaretový papier; 
b) papier obaľujúci filter;
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c) vodoznaky;
d) perforácia;
e) rotogravírovaná tlač;
f) viacfarebná tlač.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 972
Nessa Childers

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do 
obchodu s tabakovými výrobkami, od 
výrobcu po posledný hospodársky subjekt, 
ktorý predchádza prvej maloobchodnej 
predajni, zaznamenávali prevzatie všetkých 
jednotlivých balení do svojej držby, ako aj 
všetky pohyby medzitým a konečný výstup 
z ich držby. Túto povinnosť možno splniť 
prostredníctvom záznamu v súhrnnej 
forme, napr. vonkajšieho obalu, ak bude 
naďalej umožnené sledovanie 
a zisťovanie jednotlivých balení. 

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do 
obchodu s tabakovými výrobkami, od 
výrobcu po posledný hospodársky subjekt, 
ktorý predchádza prvej maloobchodnej 
predajni, zaznamenávali prevzatie všetkých 
jednotlivých balení a vonkajších obalov do 
svojej držby, ako aj všetky pohyby 
medzitým a konečný výstup z ich držby 
a postúpili údaje elektronicky do 
zariadenia na uchovávanie údajov podľa 
odseku 6. Túto povinnosť možno splniť 
prostredníctvom záznamu v súhrnnej 
forme, napr. vonkajšieho obalu, ako je 
uvedené v odseku 2a.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 973
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
zaznamenalo odovzdanie všetkých 
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do obchodu s tabakovými výrobkami, od 
výrobcu po posledný hospodársky subjekt, 
ktorý predchádza prvej maloobchodnej 
predajni, zaznamenávali prevzatie
všetkých jednotlivých balení do svojej 
držby, ako aj všetky pohyby medzitým a 
konečný výstup z ich držby. Túto 
povinnosť možno splniť prostredníctvom 
záznamu v súhrnnej forme, napr. 
vonkajšieho obalu, ak bude naďalej 
umožnené sledovanie a zisťovanie 
jednotlivých balení.

jednotlivých balení medzi výrobcom a 
prvým odberateľom, ako aj všetky pohyby 
medzitým a konečný výstup z ich držby. 
Túto povinnosť možno splniť 
prostredníctvom záznamu v súhrnnej 
forme, napr. vonkajšieho obalu, ak bude 
naďalej umožnené sledovanie a zisťovanie 
jednotlivých balení.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do 
obchodu s tabakovými výrobkami, od 
výrobcu po posledný hospodársky subjekt, 
ktorý predchádza prvej maloobchodnej 
predajni, zaznamenávali prevzatie všetkých 
jednotlivých balení do svojej držby, ako aj 
všetky pohyby medzitým a konečný výstup 
z ich držby. Túto povinnosť možno splniť 
prostredníctvom záznamu v súhrnnej 
forme, napr. vonkajšieho obalu, ak bude 
naďalej umožnené sledovanie a zisťovanie 
jednotlivých balení.

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do 
obchodu s tabakovými výrobkami, od 
výrobcu po posledný hospodársky subjekt, 
ktorý predchádza prvej maloobchodnej 
predajni, zaznamenávali prevzatie všetkých 
jednotlivých balení a vonkajších 
prepravných obalov do svojej držby, ako aj 
všetky pohyby medzitým a konečný výstup 
z ich držby. Túto povinnosť možno splniť 
prostredníctvom záznamu v súhrnnej 
forme, napr. vonkajšieho obalu, ak bude 
naďalej umožnené sledovanie a zisťovanie 
jednotlivých balení.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme súladu s protokolom k RDKT SZO o odstránení nelegálneho obchodu s tabakovými 
výrobkami by mali byť jedinečné identifikátory na všetkých vonkajších prepravných obaloch 
vrátane kartónov, krabíc a paliet.
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Pozmeňujúci návrh 975
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do 
obchodu s tabakovými výrobkami, od 
výrobcu po posledný hospodársky subjekt, 
ktorý predchádza prvej maloobchodnej 
predajni, zaznamenávali prevzatie 
všetkých jednotlivých balení do svojej 
držby, ako aj všetky pohyby medzitým a 
konečný výstup z ich držby. Túto 
povinnosť možno splniť prostredníctvom 
záznamu v súhrnnej forme, napr. 
vonkajšieho obalu, ak bude naďalej 
umožnené sledovanie a zisťovanie 
jednotlivých balení.

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do 
obchodu s tabakovými výrobkami, od 
výrobcu po posledný hospodársky subjekt, 
ktorý predchádza prvému zákazníkovi, 
zaznamenávali prevzatie všetkých 
jednotlivých balení do svojej držby, ako aj 
všetky pohyby medzitým a konečný výstup 
z ich držby. Túto povinnosť možno splniť 
prostredníctvom záznamu v súhrnnej 
forme, napr. vonkajšieho obalu, ak bude 
naďalej umožnené sledovanie a zisťovanie 
jednotlivých balení.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s predchádzajúcimi podobnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 976
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do 
obchodu s tabakovými výrobkami, od 
výrobcu po posledný hospodársky subjekt, 
ktorý predchádza prvej maloobchodnej 
predajni, zaznamenávali prevzatie 
všetkých jednotlivých balení do svojej 

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do 
obchodu s tabakovými výrobkami, od 
výrobcu po prvého nákupcu, 
zaznamenávali prevzatie všetkých 
jednotlivých balení do svojej držby, ako aj 
všetky pohyby medzitým a konečný výstup 



AM\935762SK.doc 17/57 PE510.719v01-00

SK

držby, ako aj všetky pohyby medzitým a 
konečný výstup z ich držby. Túto 
povinnosť možno splniť prostredníctvom 
záznamu v súhrnnej forme, napr. 
vonkajšieho obalu, ak bude naďalej 
umožnené sledovanie a zisťovanie 
jednotlivých balení.

z ich držby. Túto povinnosť možno splniť 
prostredníctvom záznamu v súhrnnej 
forme, napr. vonkajšieho obalu, ak bude 
naďalej umožnené sledovanie a zisťovanie 
jednotlivých balení.

Or. it

Odôvodnenie

Táto požiadavka presahuje ustanovenia o sledovaní a zisťovaní, ktoré v súčasnosti obsahuje 
protokol k RDKT – tie končia pri prvom subjekte, a takéto rozšírenie ich rozsahu by len všetko 
skomplikovalo.

Pozmeňujúci návrh 977
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do 
obchodu s tabakovými výrobkami, od 
výrobcu po posledný hospodársky subjekt, 
ktorý predchádza prvej maloobchodnej 
predajni, zaznamenávali prevzatie 
všetkých jednotlivých balení do svojej 
držby, ako aj všetky pohyby medzitým a 
konečný výstup z ich držby. Túto 
povinnosť možno splniť prostredníctvom 
záznamu v súhrnnej forme, napr. 
vonkajšieho obalu, ak bude naďalej 
umožnené sledovanie a zisťovanie 
jednotlivých balení.

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do 
obchodu s tabakovými výrobkami, od 
výrobcu po posledný hospodársky subjekt, 
ktorý predchádza prvému zákazníkovi, 
zaznamenávali prevzatie všetkých 
jednotlivých balení do svojej držby. Túto 
povinnosť možno splniť prostredníctvom 
záznamu v súhrnnej forme, napr. 
vonkajšieho obalu, ak bude naďalej 
umožnené sledovanie a zisťovanie 
jednotlivých balení.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 978
Pilar Ayuso
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Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Technológia používaná na sledovanie 
a zaznamenávanie by mala patriť 
hospodárskym subjektom bez akejkoľvek 
právnej alebo obchodnej väzby na 
tabakové odvetvie, a takéto subjekty by ju 
mali aj prevádzkovať.

Or. es

Odôvodnenie

Je zásadne dôležité oddeliť sledovaného od toho, kto sleduje.

Pozmeňujúci návrh 979
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 
poskytovali všetkým hospodárskym 
subjektom zapojeným do obchodu s 
tabakovými výrobkami, od výrobcu po 
posledný hospodársky subjekt, ktorý 
predchádza prvej maloobchodnej 
predajni, vrátane dovozcov, skladov a 
prepravných spoločností, potrebné 
vybavenie, ktoré umožní zaznamenávať 
kúpu, predaj, uskladnenie a prepravu 
tabakových výrobkov alebo iné 
zaobchádzanie s nimi. Toto vybavenie je 
schopné prečítať a postúpiť údaje 
elektronicky do zariadenia na 
uchovávanie údajov podľa odseku 6.

vypúšťa sa

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 980
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 
poskytovali všetkým hospodárskym 
subjektom zapojeným do obchodu s 
tabakovými výrobkami, od výrobcu po 
posledný hospodársky subjekt, ktorý 
predchádza prvej maloobchodnej 
predajni, vrátane dovozcov, skladov a 
prepravných spoločností, potrebné 
vybavenie, ktoré umožní zaznamenávať 
kúpu, predaj, uskladnenie a prepravu 
tabakových výrobkov alebo iné 
zaobchádzanie s nimi. Toto vybavenie je 
schopné prečítať a postúpiť údaje 
elektronicky do zariadenia na uchovávanie 
údajov podľa odseku 6.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 
poskytovali prvým odberateľom potrebné 
vybavenie, ktoré umožní zaznamenávať 
kúpu, predaj, uskladnenie a prepravu 
tabakových výrobkov alebo iné 
zaobchádzanie s nimi. Toto vybavenie je 
schopné prečítať a postúpiť údaje 
elektronicky do zariadenia na uchovávanie 
údajov podľa odseku 6.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 
poskytovali všetkým hospodárskym 
subjektom zapojeným do obchodu s 
tabakovými výrobkami, od výrobcu po 
posledný hospodársky subjekt, ktorý 
predchádza prvej maloobchodnej predajni, 
vrátane dovozcov, skladov a prepravných 
spoločností, potrebné vybavenie, ktoré 
umožní zaznamenávať kúpu, predaj, 
uskladnenie a prepravu tabakových 

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 
poskytovali všetkým hospodárskym 
subjektom zapojeným do obchodu s 
tabakovými výrobkami, od výrobcu po 
posledný hospodársky subjekt, ktorý 
predchádza prvej maloobchodnej predajni, 
vrátane dovozcov, skladov a prepravných 
spoločností, potrebné vybavenie, určené 
členskými štátmi, ktoré umožní 
zaznamenávať kúpu, predaj, uskladnenie a 
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výrobkov alebo iné zaobchádzanie s nimi. 
Toto vybavenie je schopné prečítať a 
postúpiť údaje elektronicky do zariadenia 
na uchovávanie údajov podľa odseku 6.

prepravu tabakových výrobkov alebo iné 
zaobchádzanie s nimi. Toto vybavenie je 
schopné prečítať a postúpiť údaje 
elektronicky do zariadenia na uchovávanie 
údajov podľa odseku 6.

Or. pl

Odôvodnenie

Typ používaného vybavenia by mali určiť členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 982
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 
poskytovali všetkým hospodárskym 
subjektom zapojeným do obchodu s 
tabakovými výrobkami, od výrobcu po 
posledný hospodársky subjekt, ktorý 
predchádza prvej maloobchodnej 
predajni, vrátane dovozcov, skladov a 
prepravných spoločností, potrebné 
vybavenie, ktoré umožní zaznamenávať 
kúpu, predaj, uskladnenie a prepravu 
tabakových výrobkov alebo iné 
zaobchádzanie s nimi. Toto vybavenie je 
schopné prečítať a postúpiť údaje 
elektronicky do zariadenia na uchovávanie 
údajov podľa odseku 6.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 
poskytovali všetkým hospodárskym 
subjektom zapojeným do obchodu s 
tabakovými výrobkami, od výrobcu po 
prvého zákazníka, vrátane dovozcov, 
skladov a prepravných spoločností, 
potrebné vybavenie, ktoré umožní 
zaznamenávať kúpu, predaj, uskladnenie a 
prepravu tabakových výrobkov alebo iné 
zaobchádzanie s nimi. Toto vybavenie je 
schopné prečítať a postúpiť údaje 
elektronicky do zariadenia na uchovávanie 
údajov podľa odseku 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 983
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 
poskytovali všetkým hospodárskym 
subjektom zapojeným do obchodu s 
tabakovými výrobkami, od výrobcu po 
posledný hospodársky subjekt, ktorý 
predchádza prvej maloobchodnej predajni, 
vrátane dovozcov, skladov a prepravných 
spoločností, potrebné vybavenie, ktoré 
umožní zaznamenávať kúpu, predaj, 
uskladnenie a prepravu tabakových 
výrobkov alebo iné zaobchádzanie s nimi. 
Toto vybavenie je schopné prečítať a 
postúpiť údaje elektronicky do zariadenia 
na uchovávanie údajov podľa odseku 6.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 
poskytovali všetkým hospodárskym 
subjektom zapojeným do obchodu s 
tabakovými výrobkami, od výrobcu po 
posledný hospodársky subjekt, ktorý 
predchádza prvému nákupcovi, vrátane 
dovozcov, skladov a prepravných 
spoločností, potrebné vybavenie, ktoré 
umožní zaznamenávať kúpu, predaj, 
uskladnenie a prepravu tabakových 
výrobkov alebo iné zaobchádzanie s nimi. 
Toto vybavenie je schopné prečítať a 
postúpiť údaje elektronicky, v súlade 
s medzinárodnými normami, do zariadenia 
na uchovávanie údajov podľa odseku 6.

Or. it

Odôvodnenie

Tieto požiadavky na vysledovateľnosť v súčasnosti protokol k RDKT neobsahuje, a ich 
zavedenie by mohlo mnoho subjektov vytlačiť z trhu, čo by oslabilo hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh 984
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 
poskytovali všetkým hospodárskym 
subjektom zapojeným do obchodu s 
tabakovými výrobkami, od výrobcu po 
posledný hospodársky subjekt, ktorý 
predchádza prvej maloobchodnej 
predajni, vrátane dovozcov, skladov a 
prepravných spoločností, potrebné 
vybavenie, ktoré umožní zaznamenávať 
kúpu, predaj, uskladnenie a prepravu 

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia tabakových výrobkov 
poskytovali všetkým hospodárskym 
subjektom zapojeným do obchodu s 
tabakovými výrobkami, od výrobcu po 
prvého zákazníka, vrátane dovozcov, 
skladov a prepravných spoločností, 
potrebné vybavenie, ktoré umožní 
zaznamenávať kúpu, predaj, uskladnenie a 
prepravu tabakových výrobkov alebo iné 
zaobchádzanie s nimi. Toto vybavenie je 
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tabakových výrobkov alebo iné 
zaobchádzanie s nimi. Toto vybavenie je 
schopné prečítať a postúpiť údaje 
elektronicky do zariadenia na uchovávanie 
údajov podľa odseku 6.

schopné prečítať a postúpiť údaje 
elektronicky do zariadenia na uchovávanie 
údajov podľa odseku 6.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 985
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Zaznamenané údaje nesmie žiadny 
hospodársky subjekt zapojený do obchodu 
s tabakovými výrobkami zmeniť ani 
vymazať, avšak hospodársky subjekt, 
ktorý údaje vložil, a ďalšie hospodárske 
subjekty, ktorých sa transakcia priamo 
týka, ako napríklad dodávateľ alebo 
príjemca, môžu poskytnúť pripomienky k 
už vloženým údajom. Príslušný 
hospodársky subjekt doplní správne údaje 
a odkaz na predchádzajúci záznam, ktorý 
podľa neho vyžaduje opravu. Za 
výnimočných okolností a na základe 
predloženia dostatočných dôkazov môže 
príslušný orgán v členskom štáte, v 
ktorom sa záznam uskutočnil, alebo 
príslušný orgán v členskom štáte dovozu, 
ak sa záznam uskutočnil mimo Únie, 
povoliť zmenu alebo vymazanie skôr 
zaznamenaných údajov.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 986
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia a dovozcovia tabakových 
výrobkov uzatvorili zmluvy o uchovávaní 
údajov s nezávislou treťou stranou, ktorá 
bude spravovať zariadenia na 
uchovávanie údajov týkajúcich sa 
príslušného výrobcu a dovozcu.
Zariadenie na uchovávanie údajov sa 
fyzicky nachádza na území Únie. 
Vhodnosť tretej strany, najmä jej 
nezávislosť a technické schopnosti, ako aj 
zmluvu schvaľuje a monitoruje externý 
audítor, ktorého navrhuje a platí výrobca 
tabaku a schvaľuje Komisia. Členské 
štáty nepretržite zabezpečujú, aby 
zariadenia na uchovávanie údajov boli 
plne transparentné a aby k nim členské 
štáty, Komisia a nezávislá tretia strana 
mali nepretržite plný prístup. V riadne 
odôvodnených prípadoch členské štáty 
alebo Komisia môžu poskytnúť výrobcom 
alebo dovozcom prístup k týmto 
informáciám, ak obchodne citlivé 
informácie budú naďalej adekvátne 
chránené v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
právnymi predpismi Únie.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 987
Nessa Childers

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia a dovozcovia tabakových 
výrobkov uzatvorili zmluvy o uchovávaní 
údajov s nezávislou treťou stranou, ktorá 
bude spravovať zariadenia na uchovávanie 

6. Členské štáty uzatvoria zmluvy o 
uchovávaní údajov s nezávislou treťou
stranou, ktorá bude spravovať zariadenia 
na uchovávanie údajov týkajúcich sa 
výrobcov a dovozcov tabakových výrobkov 
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údajov týkajúcich sa príslušného výrobcu 
a dovozcu. Zariadenie na uchovávanie
údajov sa fyzicky nachádza na území Únie. 
Vhodnosť tretej strany, najmä jej 
nezávislosť a technické schopnosti, ako aj 
zmluvu schvaľuje a monitoruje externý 
audítor, ktorého navrhuje a platí výrobca 
tabaku a schvaľuje Komisia. Členské štáty 
nepretržite zabezpečujú, aby zariadenia na 
uchovávanie údajov boli plne transparentné 
a aby k nim členské štáty, Komisia a 
nezávislá tretia strana mali nepretržite plný 
prístup. V riadne odôvodnených prípadoch 
členské štáty alebo Komisia môžu 
poskytnúť výrobcom alebo dovozcom 
prístup k týmto informáciám, ak obchodne 
citlivé informácie budú naďalej adekvátne 
chránené v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
právnymi predpismi Únie.

v ich jurisdikcii. Zariadenie na 
uchovávanie údajov sa fyzicky nachádza 
na území Únie. Vhodnosť tretej strany, 
najmä jej nezávislosť a technické 
schopnosti, ako aj zmluvu schvaľuje a 
monitoruje externý audítor, ktorého 
menuje Komisia. Náklady spojené so 
zmluvami o uchovávaní údajov 
a audítorom hradia výrobcovia 
a dovozcovia tabakových výrobkov, a to 
podľa počtu jedinečných identifkátorov 
zaznamenaných v ich jurisdikcii. Členské 
štáty nepretržite zabezpečujú, aby 
zariadenia na uchovávanie údajov boli plne 
transparentné a aby k nim členské štáty, 
Komisia a nezávislá tretia strana mali 
nepretržite plný prístup. V riadne 
odôvodnených prípadoch členské štáty 
alebo Komisia môžu poskytnúť výrobcom 
alebo dovozcom prístup k týmto 
informáciám, ak obchodne citlivé 
informácie budú naďalej adekvátne 
chránené v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
právnymi predpismi Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 988
Carl Schlyter

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia a dovozcovia tabakových 
výrobkov uzatvorili zmluvy o uchovávaní 
údajov s nezávislou treťou stranou, ktorá 
bude spravovať zariadenia na uchovávanie 
údajov týkajúcich sa príslušného výrobcu 
a dovozcu. Zariadenie na uchovávanie 
údajov sa fyzicky nachádza na území Únie. 
Vhodnosť tretej strany, najmä jej 
nezávislosť a technické schopnosti, ako aj 

6. Členské štáty uzatvoria zmluvy o 
uchovávaní údajov s nezávislou treťou 
stranou, ktorá bude spravovať zariadenia 
na uchovávanie údajov týkajúcich sa 
výrobcov a dovozcov tabakových výrobkov 
v ich jurisdikcii. Zariadenie na 
uchovávanie údajov sa fyzicky nachádza 
na území Únie. Vhodnosť tretej strany, 
najmä jej nezávislosť a technické 
schopnosti, ako aj zmluvu schvaľuje a 
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zmluvu schvaľuje a monitoruje externý 
audítor, ktorého navrhuje a platí výrobca 
tabaku a schvaľuje Komisia. Členské štáty 
nepretržite zabezpečujú, aby zariadenia na 
uchovávanie údajov boli plne transparentné 
a aby k nim členské štáty, Komisia a 
nezávislá tretia strana mali nepretržite plný 
prístup. V riadne odôvodnených prípadoch 
členské štáty alebo Komisia môžu 
poskytnúť výrobcom alebo dovozcom 
prístup k týmto informáciám, ak obchodne 
citlivé informácie budú naďalej adekvátne 
chránené v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
právnymi predpismi Únie.

monitoruje externý audítor, ktorého platí 
výrobca tabaku a menuje Komisia. 
Členské štáty nepretržite zabezpečujú, aby 
zariadenia na uchovávanie údajov boli plne 
transparentné a aby k nim členské štáty, 
Komisia a nezávislá tretia strana mali 
nepretržite plný prístup. V riadne 
odôvodnených prípadoch členské štáty 
alebo Komisia môžu poskytnúť výrobcom 
alebo dovozcom prístup k týmto 
informáciám, ak obchodne citlivé 
informácie budú naďalej adekvátne 
chránené v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
právnymi predpismi Únie.

Or. en

Odôvodnenie

S tabakovým priemyslom je spojená dlhá história spoluúčasti na pašovaní cigariet. Preto by 
sa mu nemal umožniť výber spoločnosti na uchovávanie údajov ani externého audítora. 
Vyberať spoločnosť na uchovávanie údajov by mali členské štáty, zatiaľ čo externého 
audítora by mala vyberať Komisia.

Pozmeňujúci návrh 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby
výrobcovia a dovozcovia tabakových 
výrobkov uzatvorili zmluvy o uchovávaní 
údajov s nezávislou treťou stranou, ktorá 
bude spravovať zariadenia na uchovávanie 
údajov týkajúcich sa príslušného výrobcu a 
dovozcu. Zariadenie na uchovávanie 
údajov sa fyzicky nachádza na území Únie. 
Vhodnosť tretej strany, najmä jej 
nezávislosť a technické schopnosti, ako aj 
zmluvu schvaľuje a monitoruje externý 
audítor, ktorého navrhuje a platí výrobca 
tabaku a schvaľuje Komisia. Členské štáty 

6. Členské štáty overujú, či výrobcovia a 
dovozcovia tabakových výrobkov 
uzatvorili zmluvy o uchovávaní údajov s 
nezávislou treťou stranou, ktorá bude 
spravovať zariadenia na uchovávanie 
údajov týkajúcich sa príslušného výrobcu a 
dovozcu. Zariadenie na uchovávanie 
údajov sa fyzicky nachádza na území Únie. 
Vhodnosť tretej strany, najmä jej 
nezávislosť a technické schopnosti, ako aj 
zmluvu schvaľuje a monitoruje externý 
audítor, ktorého navrhuje a platí výrobca 
tabaku a schvaľuje Komisia. Členské štáty 
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nepretržite zabezpečujú, aby zariadenia na 
uchovávanie údajov boli plne transparentné 
a aby k nim členské štáty, Komisia a 
nezávislá tretia strana mali nepretržite plný 
prístup. V riadne odôvodnených prípadoch 
členské štáty alebo Komisia môžu 
poskytnúť výrobcom alebo dovozcom 
prístup k týmto informáciám, ak obchodne 
citlivé informácie budú naďalej adekvátne 
chránené v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
právnymi predpismi Únie.

nepretržite zabezpečujú, aby zariadenia na 
uchovávanie údajov boli plne transparentné 
a aby k nim členské štáty, Komisia a 
nezávislá tretia strana mali nepretržite plný 
prístup. V riadne odôvodnených prípadoch 
členské štáty alebo Komisia môžu 
poskytnúť výrobcom alebo dovozcom 
prístup k týmto informáciám, ak obchodne 
citlivé informácie budú naďalej adekvátne 
chránené v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
právnymi predpismi Únie.

Or. pl

Odôvodnenie

Je povinnosťou členských štátov overovať údaje poskytované výrobcami.

Pozmeňujúci návrh 990
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty zabezpečia, aby osobné 
údaje boli spracované výhradne v súlade s 
pravidlami a zárukami stanovenými v 
smernici 95/46/ES.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 991
Nessa Childers

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty vyžadujú, aby okrem 
jedinečného identifikátora bol na všetkých 

8. Členské štáty vyžadujú, aby okrem 
jedinečného identifikátora bol na všetkých 
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jednotlivých baleniach tabakových 
výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh, 
uvedený viditeľný nesfalšovateľný 
bezpečnostný prvok veľkosti najmenej 1 
cm², ktorý musí byť neodstrániteľne 
vytlačený alebo pripevnený, nezmazateľný 
a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý 
alebo prerušený, a to ani daňovými 
kolkami, cenovými etiketami alebo inými 
prvkami vyžadovanými v právnych 
predpisoch.

jednotlivých baleniach tabakových 
výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh, 
uvedený viditeľný a neviditeľný
nesfalšovateľný bezpečnostný prvok 
veľkosti najmenej 1 cm², ktorý musí byť 
neodstrániteľne vytlačený alebo 
pripevnený, nezmazateľný a nesmie byť 
žiadnym spôsobom zakrytý alebo 
prerušený, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo inými prvkami 
vyžadovanými v právnych predpisoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 992
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty vyžadujú, aby okrem 
jedinečného identifikátora bol na všetkých 
jednotlivých baleniach tabakových 
výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh, 
uvedený viditeľný nesfalšovateľný 
bezpečnostný prvok veľkosti najmenej 1 
cm², ktorý musí byť neodstrániteľne 
vytlačený alebo pripevnený, nezmazateľný 
a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý 
alebo prerušený, a to ani daňovými 
kolkami, cenovými etiketami alebo inými 
prvkami vyžadovanými v právnych 
predpisoch.

8. Členské štáty vyžadujú, aby okrem 
jedinečného identifikátora bol na všetkých 
jednotlivých baleniach tabakových 
výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh, 
uvedený čitateľný nesfalšovateľný 
bezpečnostný prvok veľkosti najmenej 1 
cm², ktorý musí byť neodstrániteľne 
vytlačený alebo pripevnený, nezmazateľný 
a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý 
alebo prerušený, a to ani daňovými 
kolkami, cenovými etiketami alebo inými 
prvkami vyžadovanými v právnych 
predpisoch.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty vyžadujú, aby okrem 
jedinečného identifikátora bol na všetkých 
jednotlivých baleniach tabakových 
výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh, 
uvedený viditeľný nesfalšovateľný 
bezpečnostný prvok veľkosti najmenej 1 
cm², ktorý musí byť neodstrániteľne 
vytlačený alebo pripevnený, nezmazateľný 
a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý 
alebo prerušený, a to ani daňovými 
kolkami, cenovými etiketami alebo inými 
prvkami vyžadovanými v právnych 
predpisoch.

8. Členské štáty vyžadujú, aby okrem 
jedinečného identifikátora, ktorý je 
bezpečný a nemožno ho duplikovať, bol 
na všetkých jednotlivých baleniach 
tabakových výrobkov, ktoré sú uvádzané 
na trh, uvedený viditeľný nesfalšovateľný 
bezpečnostný prvok veľkosti najmenej 1 
cm², ktorý musí byť neodstrániteľne 
vytlačený alebo pripevnený, nezmazateľný 
a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý 
alebo prerušený, a to ani daňovými 
kolkami, cenovými etiketami alebo inými 
prvkami vyžadovanými v právnych 
predpisoch.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 994
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty vyžadujú, aby okrem 
jedinečného identifikátora bol na všetkých 
jednotlivých baleniach tabakových 
výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh, 
uvedený viditeľný nesfalšovateľný 
bezpečnostný prvok veľkosti najmenej 1 
cm², ktorý musí byť neodstrániteľne 
vytlačený alebo pripevnený, nezmazateľný 
a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý 
alebo prerušený, a to ani daňovými 
kolkami, cenovými etiketami alebo inými 
prvkami vyžadovanými v právnych 
predpisoch.

8. Členské štáty vyžadujú, aby okrem 
jedinečného identifikátora bol na všetkých 
jednotlivých baleniach tabakových 
výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh, 
uvedený viditeľný nesfalšovateľný 
bezpečnostný prvok, ktorý musí byť 
neodstrániteľne vytlačený alebo 
pripevnený, nezmazateľný a nesmie byť 
žiadnym spôsobom zakrytý alebo 
prerušený, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo inými prvkami 
vyžadovanými v právnych predpisoch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 995
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty vyžadujú, aby okrem 
jedinečného identifikátora bol na všetkých 
jednotlivých baleniach tabakových 
výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh, 
uvedený viditeľný nesfalšovateľný 
bezpečnostný prvok veľkosti najmenej 1 
cm², ktorý musí byť neodstrániteľne 
vytlačený alebo pripevnený, nezmazateľný 
a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý 
alebo prerušený, a to ani daňovými 
kolkami, cenovými etiketami alebo inými 
prvkami vyžadovanými v právnych 
predpisoch.

8. Členské štáty vyžadujú, aby okrem 
jedinečného identifikátora bol na všetkých 
jednotlivých baleniach tabakových 
výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh, 
uvedený viditeľný nesfalšovateľný 
bezpečnostný prvok veľkosti najmenej 1 
cm², ktorý musí byť neodstrániteľne 
vytlačený alebo pripevnený, nezmazateľný 
a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý 
alebo prerušený. V tých členských štátoch, 
ktoré sa na tabakové výrobky lepia daňové 
kolky a kde daňové kolky spĺňajú vyššie 
uvedené požiadavky, sa žiaden ďalší 
bezpečnostný prvok nevyžaduje. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 996
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty vyžadujú, aby okrem 
jedinečného identifikátora bol na všetkých 
jednotlivých baleniach tabakových 
výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh, 
uvedený viditeľný nesfalšovateľný 
bezpečnostný prvok veľkosti najmenej 1 
cm², ktorý musí byť neodstrániteľne 
vytlačený alebo pripevnený, nezmazateľný 
a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý 
alebo prerušený, a to ani daňovými 
kolkami, cenovými etiketami alebo inými 
prvkami vyžadovanými v právnych 
predpisoch.

8. Členské štáty vyžadujú, aby okrem 
jedinečného identifikátora bol na všetkých 
jednotlivých baleniach tabakových 
výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh, 
uvedený nesfalšovateľný bezpečnostný 
prvok, ktorý musí byť neodstrániteľne 
vytlačený alebo pripevnený, nezmazateľný 
a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý 
alebo prerušený, a to ani daňovými 
kolkami, cenovými etiketami alebo inými 
prvkami vyžadovanými v právnych 
predpisoch.
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 997
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom:

vypúšťa sa

a) vymedziť kľúčové prvky (ako napríklad 
trvanie, obnoviteľnosť, požadované 
odborné znalosti, dôvernosť) zmluvy 
uvedenej v odseku 6 vrátane jej 
pravidelného monitorovania a 
hodnotenia;
b) vymedziť technické normy, aby sa 
zabezpečilo, že systémy použité pre 
jedinečné identifikátory a príslušné 
funkcie sú navzájom v rámci Únie plne 
kompatibilné a
c) vymedziť technické normy pre 
bezpečnostné prvky a ich prípadné 
striedanie a prispôsobiť ich vedeckému 
vývoju, vývoju na trhu a technickému 
vývoju.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 998
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom:

vypúšťa sa
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a) vymedziť kľúčové prvky (ako napríklad 
trvanie, obnoviteľnosť, požadované 
odborné znalosti, dôvernosť) zmluvy 
uvedenej v odseku 6 vrátane jej 
pravidelného monitorovania a 
hodnotenia;
b) vymedziť technické normy, aby sa 
zabezpečilo, že systémy použité pre 
jedinečné identifikátory a príslušné 
funkcie sú navzájom v rámci Únie plne 
kompatibilné a
c) vymedziť technické normy pre 
bezpečnostné prvky a ich prípadné 
striedanie a prispôsobiť ich vedeckému 
vývoju, vývoju na trhu a technickému 
vývoju.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky rozhodnutia v tejto smernici sú veľmi politické. Akékoľvek zmeny sa musia uskutočniť 
riadnym legislatívnym postupom.

Pozmeňujúci návrh 999
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom:

vypúšťa sa

a) vymedziť kľúčové prvky (ako napríklad 
trvanie, obnoviteľnosť, požadované 
odborné znalosti, dôvernosť) zmluvy 
uvedenej v odseku 6 vrátane jej 
pravidelného monitorovania a 
hodnotenia;
b) vymedziť technické normy, aby sa 
zabezpečilo, že systémy použité pre 
jedinečné identifikátory a príslušné 
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funkcie sú navzájom v rámci Únie plne 
kompatibilné a
c) vymedziť technické normy pre 
bezpečnostné prvky a ich prípadné 
striedanie a prispôsobiť ich vedeckému 
vývoju, vývoju na trhu a technickému 
vývoju.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 1000
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom:

vypúšťa sa

a) vymedziť kľúčové prvky (ako napríklad 
trvanie, obnoviteľnosť, požadované 
odborné znalosti, dôvernosť) zmluvy 
uvedenej v odseku 6 vrátane jej 
pravidelného monitorovania a 
hodnotenia;
b) vymedziť technické normy, aby sa 
zabezpečilo, že systémy použité pre 
jedinečné identifikátory a príslušné 
funkcie sú navzájom v rámci Únie plne 
kompatibilné a
c) vymedziť technické normy pre 
bezpečnostné prvky a ich prípadné 
striedanie a prispôsobiť ich vedeckému 
vývoju, vývoju na trhu a technickému 
vývoju.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 1001
Erik Bánki



AM\935762SK.doc 33/57 PE510.719v01-00

SK

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom:

vypúšťa sa

a) vymedziť kľúčové prvky (ako napríklad 
trvanie, obnoviteľnosť, požadované 
odborné znalosti, dôvernosť) zmluvy 
uvedenej v odseku 6 vrátane jej 
pravidelného monitorovania a 
hodnotenia;
b) vymedziť technické normy, aby sa 
zabezpečilo, že systémy použité pre 
jedinečné identifikátory a príslušné 
funkcie sú navzájom v rámci Únie plne 
kompatibilné a
c) vymedziť technické normy pre 
bezpečnostné prvky a ich prípadné 
striedanie a prispôsobiť ich vedeckému 
vývoju, vývoju na trhu a technickému 
vývoju.

Or. en

Odôvodnenie

Delegované akty zverené Komisii v odseku 9 sú neprijateľné. Obsah týchto bodov sa musí 
riadiť samotnou smernicou.

Pozmeňujúci návrh 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom:

9. S náležitým zreteľom na súčasnú prax, 
technológie a obchodné postupy, ako aj 
na medzinárodné normy, ktorými sa riadi 
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sledovanie, zisťovanie a overovanie 
spotrebiteľských výrobkov a požiadavky 
s nimi súvisiace, ktoré sú uvedené 
v protokole SZO na odstránenie 
nelegálneho obchodu s tabakovými 
výrobkami má Komisia právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom:

Or. it

Odôvodnenie

Je nutný výslovný odkaz na súčasné medzinárodné normy, ktorými sa riadi sledovanie 
a zisťovane, kontrola a overovanie výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 1003
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vymedziť technické normy, aby sa 
zabezpečilo, že systémy použité pre 
jedinečné identifikátory a príslušné 
funkcie sú navzájom v rámci Únie plne 
kompatibilné a

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 1004
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vymedziť technické normy, aby sa 
zabezpečilo, že systémy použité pre 
jedinečné identifikátory a príslušné 
funkcie sú navzájom v rámci Únie plne 

vypúšťa sa
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kompatibilné a

Or. it

Pozmeňujúci návrh 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vymedziť technické normy, aby sa 
zabezpečilo, že systémy použité pre 
jedinečné identifikátory a príslušné 
funkcie sú navzájom v rámci Únie plne 
kompatibilné a

b) vymedziť medzinárodné technické 
normy a zaviesť štandardizované žiadosti 
o informácie, aby sa zabezpečilo, že 
systémy použité na označovanie šarží a 
príslušné funkcie sú navzájom v rámci 
Únie plne kompatibilné.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 1006
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vymedziť technické normy, aby sa 
zabezpečilo, že systémy použité pre 
jedinečné identifikátory a príslušné funkcie 
sú navzájom v rámci Únie plne 
kompatibilné a

b) vymedziť technické normy, aby sa 
zabezpečilo, že systémy použité pre 
jedinečné identifikátory a príslušné funkcie 
sú navzájom v rámci Únie plne 
kompatibilné a v súlade s medzinárodnými 
normami. 

Or. it

Odôvodnenie

Mala by sa venovať pozornosť potrebe naďalej zohľadňovať medzinárodné normy, ktorými sa 
riadi sledovanie a zisťovane, kontrola a overovanie výrobkov.
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Pozmeňujúci návrh 1007
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vymedziť technické normy pre 
bezpečnostné prvky a ich prípadné 
striedanie a prispôsobiť ich vedeckému 
vývoju, vývoju na trhu a technickému 
vývoju.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 1008
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vymedziť technické normy pre 
bezpečnostné prvky a ich prípadné 
striedanie a prispôsobiť ich vedeckému 
vývoju, vývoju na trhu a technickému 
vývoju.

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Mala by sa venovať pozornosť potrebe naďalej zohľadňovať medzinárodné normy, ktorými sa 
riadi sledovanie a zisťovane, kontrola a overovanie výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 1009
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh smernice
Článok 14 – odsek 9 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri príprave delegovaných aktov podľa 
tohto odseku Komisia zohľadňuje súčasné 
postupy, technológie a medzinárodné 
normy v oblasti sledovania a zisťovania 
a overovania rýchlo sa pohybujúceho 
spotrebiteľského tovaru, ako aj relevantné 
požiadavky protokolu SZO k RDKT 
o odstránení nelegálneho obchodu 
s tabakovými výrobkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1010
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Na tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet a tabaku na šúľanie sa počas 
päťročného obdobia od dátumu 
uvedeného v článku 25 ods. 1 
uplatňovanie odsekov 1 až 8 nevzťahuje.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 1011
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Na tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet a tabaku na šúľanie sa počas 
päťročného obdobia od dátumu 

vypúšťa sa
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uvedeného v článku 25 ods. 1 
uplatňovanie odsekov 1 až 8 nevzťahuje.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 1012
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Na tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet a tabaku na šúľanie sa počas 
päťročného obdobia od dátumu uvedeného 
v článku 25 ods. 1 uplatňovanie odsekov 1 
až 8 nevzťahuje.

10. Na tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet a tabaku na šúľanie sa počas 
desaťročného obdobia od dátumu 
uvedeného v článku 25 ods. 1 uplatňovanie 
odsekov 1 až 8 nevzťahuje.

Or. de

Odôvodnenie

Článok 8 ods. 3 protokolu SZO k RDKT o odstránení nelegálneho obchodu s tabakovými 
výrobkami umožňuje desaťročné prechodné obdobie pre tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet a tabaku na šúľanie.

Pozmeňujúci návrh 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Na tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet a tabaku na šúľanie sa počas 
päťročného obdobia od dátumu uvedeného 
v článku 25 ods. 1 uplatňovanie odsekov 1 
až 8 nevzťahuje.

10. Na tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet, tabaku na šúľanie a tabaku do 
vodných fajok sa počas päťročného 
obdobia od dátumu uvedeného v článku 25 
ods. 1 uplatňovanie odsekov 1 až 8 
nevzťahuje.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 1014
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Na tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet a tabaku na šúľanie sa počas 
päťročného obdobia od dátumu uvedeného 
v článku 25 ods. 1 uplatňovanie odsekov 1 
až 8 nevzťahuje.

10. Na tabakové výrobky s výnimkou 
cigariet a tabaku na šúľanie sa počas 
desaťročného obdobia od dátumu 
uvedeného v článku 25 ods. 1 uplatňovanie 
odsekov 1 až 8 nevzťahuje.

Or. it

Odôvodnenie

Pozri článok 8 ods. 3 protokolu k RDKT o odstránení obchodu s nelegálnymi tabakovými 
výrobkami.

Pozmeňujúci návrh 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Návrh smernice
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15 vypúšťa sa
Tabak určený na vnútorné použitie
Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trh.

Or. en

Odôvodnenie

Zákaz tabaku určeného na vnútorné použitie je neprimeraný a je v rozpore so zásadami 
a duchom vnútorného trhu.
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Pozmeňujúci návrh 1016
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trh.

Členské štáty umožňujú uvádzanie tabaku 
určeného na vnútorné použitie na trh.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 1017
Morten Messerschmidt

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trh.

So zreteľom na zásadu subsidiarity sú 
členské štáty oprávnené rozhodnúť o tom, 
či zakážu alebo nezakážu predaj snusu, na 
vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Snus, voľne sypaný aj porciovaný, je menej škodlivý než tabak na fajčenie, a EÚ by preto 
nemala odrádzať od jeho užívania. Okrem toho, ako zistil vlastný vedecký výbor pre 
vznikajúce a nové zdravotné riziká EÚ, vedecké údaje „príliš nepodporujú teóriu, že 
bezdymový tabak (t. j. švédsky snus) je bránou k budúcemu fajčeniu“.

Pozmeňujúci návrh 1018
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik
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Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trh.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trh. Tento zákaz by sa však nemal týkať 
historicky tradičných tabakových 
výrobkov určených na vnútorné použitie, 
ktoré môžu jednotlivé členské štáty 
povoliť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1019
Riikka Manner

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trh.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trh. Označovanie tabaku určeného na 
vnútorné použitie sa riadi rovnakými 
pravidlami ako v prípade iných 
bezdymových tabakových výrobkov.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trh.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty môžu zakázať
uvádzanie tabaku určeného na vnútorné 
použitie na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Member states should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a member 
state believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the member state – in other words, each member state should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done.  Even if there is no intent 
to lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable.   Different treatment may be 
justified in different member states because of different cultures and differing estimates of 
public health impact in different cultural contexts.

Pozmeňujúci návrh 1021
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trh.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
bezdymových tabakových výrobkov, 
napríklad tabaku určeného na vnútorné 
použitie, žuvacieho tabaku a šňupacieho 
tabaku, na trh.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 1022
Nils Torvalds

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trh.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trh.

Členské štáty a regióny členských štátov 
s tradíciou používania tabaku určeného 
na vnútorné použitie majú možnosť 
požiadať o celoštátnu alebo regionálnu 
výnimku zo zákazu z kultúrnych alebo 
historických dôvodov.

Or. sv

Odôvodnenie

Zákaz tabaku určeného na vnútorné použitie nie je v súlade s touto smernicou a okrem iného 
postihuje oblasti v okolí Baltského mora, kde sa tabak tradične využíval na vnútorné použitie. 
Verejnosť v týchto krajinách a regiónoch nerozumie tomu, prečo by sa mal zakázať výrobok, 
ktorý sa používal v celej histórii a je súčasťou kultúrnej identity regiónu, najmä ak tento 
výrobok škodí zdraviu menej než cigarety.

Pozmeňujúci návrh 1023
Christofer Fjellner, Renate Sommer, Jarosław Leszek Wałęsa, Nils Torvalds

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a 
Švédska, členské štáty zakazujú uvádzanie 
tabaku určeného na vnútorné použitie na 
trh.

Ak je to dôležité na dosiahnutie vysokej 
úrovne ochrany zdravia, členské štáty
môžu zakázať uvádzanie tabaku určeného 
na vnútorné použitie na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať právo, nie však povinnosť zakázať tabak určený na vnútorné 
použitie.
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Pozmeňujúci návrh 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Určujú sa maximálne limity pre toxické 
a karcinogénne látky prítomné 
v bezdymových tabakových výrobkoch 
uvádzaných na trh. Látky a požadované 
limity sú uvedené v [novej] prílohe III.

Or. en

Odôvodnenie

Toto nahrádza zákaz tabaku určeného na vnútorné použitie normou kvality výrobku pre 
všetok bezdymový tabak. Namiesto zákazu najmenej nebezpečných bezdymových tabakových 
výrobkov to povedie k odstráneniu tých najnebezpečnejších z trhu, a tak je to v súlade so 
zdravotnými cieľmi vnútorného trhu. Tento pododsek preberá regulačné odporúčania 
študijnej skupiny SZO k regulácii tabakových výrobkov zo správy o vedeckom základe 
regulácie tabakových výrobkov (Report on the Scientific Basis of Tobacco Product 
Regulation, WHO Technical Report Series, č. 955. (2010)).

Pozmeňujúci návrh 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zodpovednosť za reguláciu obsahu snusu 
je na členských štátoch, kde je predaj 
snusu povolený v súlade s článkom 151 
Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska 
a Švédska. Pre snus by preto mala platiť 
výnimka z ustanovení článku 6 tejto 
smernice.

Or. sv
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Odôvodnenie

So zreteľom na všeobecný zákaz predaja snusu (tabaku určeného na vnútorné použitie) v EÚ, 
neexistuje cezhraničný záujem na regulovaní obsahu snusu na úrovni EÚ. Ten by sa mal 
namiesto toho regulovať na vnútroštátnej úrovni v štáte (Švédsko), kde je predaj snusu 
povolený. Komisiou predložený návrh smernice je nedostatočný napríklad z hľadiska 
regulácie škodlivých prídavných látok. Na látky, ktoré môžu poškodiť ľudské zdravie, sa 
nevzťahuje žiadna regulácia, zatiaľ čo bežné arómy sú prísne regulované.

Pozmeňujúci návrh 1026
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre tabak určený na vnútorné použitie 
môže platiť výnimka z uplatňovania tejto 
smernice okrem článku 15.

Or. en

Odôvodnenie

The proposal for a new tobacco directive has article 114 of the treaty as a legal base. Article 
114 gives EU the right to adopt laws with the objective to establish an internal market and 
make it function. EU can seek to achieve a high level of health protection through a 
harmonization measure, but only if the conditions of article 114 are fulfilled.A regulation 
adopted with Article 114 as legal base must either:A. removing obstacles to trade which arise 
from disparities between national laws and which have a direct effect on the functioning of 
the internal market;orB. Eliminating “significant” distortions of competition which arise 
from disparities between national laws.Neither of those conditions is fulfilled in relation to a 
regulation for oral tobacco. If oral tobacco can’t be exported there is no inter-state trade- it 
can only be marketed in Sweden. If oral tobacco manufacturers complied with EU law, it 
would not mean that they could sell oral tobacco in other EU states.For the same reasons, 
regulation of oral tobacco would not help to avoid significant distortions in the conditions of 
competition. A regulation would not have any effect on the sale of snus in other member 
States, or for snus manufactures in the EU. Consequently, oral tobacco cannot be regulated 
by the EU as there is no risk that any differences among national laws, regulating oral 
tobacco, would create obstacles to inter-state trade or that any distortions in the conditions of 
competition will arise

Pozmeňujúci návrh 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner
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Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom upraviť látky a limitné hodnoty 
uvedené v odseku 1a a prílohe III, a to so 
zreteľom na vedecký vývoj a normy 
dohodnuté na medzinárodnej úrovni a so 
zreteľom na zásady proporcionality, 
nediskriminácie a cieľ vytvorenia 
vnútorného trhu s vysokou úrovňou 
ochrany zdravia.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia má právomoc upravovať regulačný rámec – napríklad začleniť doň ťažké kovy alebo 
iné karcinogénne látky, ak pre to existuje dôvod.

Pozmeňujúci návrh 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh smernice
Hlava 2 – kapitola 4 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cezhraničný predaj tabakových výrobkov
na diaľku

Predaj tabakových výrobkov na diaľku

Or. fr

Odôvodnenie

Predaj na diaľku, najmä cez internet, v rámci jedného členského štátu môže mať rovnaké 
závažné zdravotné následky ako cezhraničný predaj.

Pozmeňujúci návrh 1029
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova
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Návrh smernice
Hlava 2 – kapitola 4 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cezhraničný predaj tabakových výrobkov
na diaľku

Predaj tabakových výrobkov

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s pozmeňujúcimi návrhmi rovnakých autorov, ktoré sa týkajú predaja
cez internet a vystavovania v mieste predaja.

Pozmeňujúci návrh 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 16 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cezhraničný predaj tabakových výrobkov 
na diaľku

Predaj tabakových výrobkov na diaľku

Or. fr

Odôvodnenie

Pozri predchádzajúci pozmeňujúci návrh navrhujúci zmenu nadpisu kapitoly 4.

Pozmeňujúci návrh 1031
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Článok 16 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cezhraničný predaj tabakových výrobkov 
na diaľku

Predaj tabakových výrobkov cez internet
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Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa zakázať akýkoľvek predaj cez internet, nie len cezhraničný predaj. Na internete je 
veľmi ťažké dosiahnuť účinné overovanie veku.

Pozmeňujúci návrh 1032
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ukladajú maloobchodným
predajcom, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku spotrebiteľom, ktorí sa 
nachádzajú v Únii, povinnosť 
zaregistrovať sa u príslušných orgánov v 
členskom štáte, v ktorom je maloobchodný 
predajca usadený, a v členskom štáte, v 
ktorom sa nachádza skutočný alebo 
potenciálny spotrebiteľ. Maloobchodní 
predajcovia, ktorí sú usadení mimo Únie, 
sa musia zaregistrovať u príslušných 
orgánov v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza skutočný alebo potenciálny 
spotrebiteľ. Všetci maloobchodní 
predajcovia, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku, musia príslušným orgánom 
poskytnúť minimálne tieto informácie:

1. Členské štáty zakazujú na svojom území 
všetky formy cezhraničného predaja na 
diaľku, vrátane elektronického predaja 
a predaja cez poštu, cez telefón, cez 
televíziu a cez internet a cez akékoľvek 
iné formy technologických transakcií.

Členským štátom zostáva právomoc 
rozhodnúť, či rozšíria rozsah vyššie 
uvedeného zákazu tak, aby sa týkal aj 
vnútroštátneho predaja.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 1033
Riikka Manner
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Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ukladajú maloobchodným 
predajcom, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú 
v Únii, povinnosť zaregistrovať sa u 
príslušných orgánov v členskom štáte, v 
ktorom je maloobchodný predajca 
usadený, a v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza skutočný alebo potenciálny 
spotrebiteľ. Maloobchodní predajcovia, 
ktorí sú usadení mimo Únie, sa musia 
zaregistrovať u príslušných orgánov v 
členskom štáte, v ktorom sa nachádza 
skutočný alebo potenciálny spotrebiteľ. 
Všetci maloobchodní predajcovia, ktorí 
majú v úmysle uskutočňovať cezhraničný 
predaj na diaľku, musia príslušným 
orgánom poskytnúť minimálne tieto 
informácie:

1. Členské štáty zakazujú cezhraničný 
predaj tabakových výrobkov, nikotínových 
výrobkov a náhrad tabaku na diaľku.

Or. en

Odôvodnenie

Tento návrh je veľmi ťažké zaviesť a kontrolovať. Preto by bolo ľahšie zaviesť a kontrolovať 
úplný zákaz predaja na diaľku. Zákaz by sa mal týkať aj nikotínových výrobkov a náhrad 
tabaku (bylinkové cigarety, elektronické cigarety), pretože sa uvádzajú na trh najmä 
prostredníctvom internetu a ich kontrola je zložitá. Prinajmenšom by sa mali regulovať 
(vekové limity atď.).

Pozmeňujúci návrh 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ukladajú maloobchodným 
predajcom, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 

1. Členské štáty zavedú zákaz 
cezhraničného predaja tabakových 
výrobkov na diaľku.
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diaľku spotrebiteľom, ktorí sa 
nachádzajú v Únii, povinnosť 
zaregistrovať sa u príslušných orgánov v 
členskom štáte, v ktorom je maloobchodný 
predajca usadený, a v členskom štáte, v 
ktorom sa nachádza skutočný alebo 
potenciálny spotrebiteľ. Maloobchodní 
predajcovia, ktorí sú usadení mimo Únie, 
sa musia zaregistrovať u príslušných 
orgánov v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza skutočný alebo potenciálny 
spotrebiteľ. Všetci maloobchodní 
predajcovia, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku, musia príslušným orgánom 
poskytnúť minimálne tieto informácie:

Or. pl

Odôvodnenie

Je nemožné tento predaj reálne kontrolovať, najmä pokiaľ ide o overovanie veku kupujúceho.

Pozmeňujúci návrh 1035
Martina Anderson

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ukladajú maloobchodným 
predajcom, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku spotrebiteľom, ktorí sa 
nachádzajú v Únii, povinnosť 
zaregistrovať sa u príslušných orgánov v 
členskom štáte, v ktorom je maloobchodný 
predajca usadený, a v členskom štáte, v 
ktorom sa nachádza skutočný alebo 
potenciálny spotrebiteľ. Maloobchodní 
predajcovia, ktorí sú usadení mimo Únie, 
sa musia zaregistrovať u príslušných 
orgánov v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza skutočný alebo potenciálny 
spotrebiteľ. Všetci maloobchodní 

1. Členské štáty zakazujú maloobchodným 
predajcom, ktorí sú usadení na ich území, 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku a predaj cez internet, ako aj 
zapájať sa do takéhoto predaja.
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predajcovia, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku, musia príslušným orgánom 
poskytnúť minimálne tieto informácie:

Or. en

Odôvodnenie

Podľa posúdenia vplyvu predložené Komisiou cezhraničný predaj tabakových výrobkov cez 
internet uľahčuje špekuláciu na nižšie ceny, je otvorený nelegálnemu predaju a internetoví 
maloobchodní predajcovia ho používajú najmä na využívanie rozdielov v odlišných daňových 
režimoch členských štátov, čím oslabujú ich úsilie o odrádzanie ľudí od fajčenia vysokým 
zdanením.

Pozmeňujúci návrh 1036
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ukladajú maloobchodným 
predajcom, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku spotrebiteľom, ktorí sa 
nachádzajú v Únii, povinnosť 
zaregistrovať sa u príslušných orgánov v 
členskom štáte, v ktorom je maloobchodný 
predajca usadený, a v členskom štáte, v 
ktorom sa nachádza skutočný alebo 
potenciálny spotrebiteľ. Maloobchodní 
predajcovia, ktorí sú usadení mimo Únie, 
sa musia zaregistrovať u príslušných 
orgánov v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza skutočný alebo potenciálny 
spotrebiteľ. Všetci maloobchodní 
predajcovia, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku, musia príslušným orgánom 
poskytnúť minimálne tieto informácie:

1. Členské štáty zakazujú maloobchodným 
predajcom, ktorí sú usadení na ich území, 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku.

Or. en
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Odôvodnenie

Cezhraničný predaj na diaľku sa vo všeobecnosti používa na predaj falšovaných alebo 
nelegálnych tabakových výrobkov. To prináša riziká pre zdravie spotrebiteľov a taktiež to 
oslavuje vnútroštátne politiky v oblasti daní z tabaku, ktoré sú zamerané na boj proti fajčeniu.

Pozmeňujúci návrh 1037
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ukladajú maloobchodným 
predajcom, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú v 
Únii, povinnosť zaregistrovať sa u 
príslušných orgánov v členskom štáte, v 
ktorom je maloobchodný predajca 
usadený, a v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza skutočný alebo potenciálny 
spotrebiteľ. Maloobchodní predajcovia, 
ktorí sú usadení mimo Únie, sa musia 
zaregistrovať u príslušných orgánov v 
členskom štáte, v ktorom sa nachádza 
skutočný alebo potenciálny spotrebiteľ. 
Všetci maloobchodní predajcovia, ktorí 
majú v úmysle uskutočňovať cezhraničný 
predaj na diaľku, musia príslušným 
orgánom poskytnúť minimálne tieto 
informácie:

1. Členské štáty zakazujú cezhraničný 
predaj na diaľku spotrebiteľom, ktorí sa 
nachádzajú v Únii..

Or. it

Odôvodnenie

Cezhraničný predaj na diaľku by ohrozil bezpečnosť spotrebiteľov – najmä maloletých –
a prudko zvýšil objem nelegálneho predaja tabakových výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ukladajú maloobchodným 
predajcom, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku spotrebiteľom, ktorí sa 
nachádzajú v Únii, povinnosť 
zaregistrovať sa u príslušných orgánov v 
členskom štáte, v ktorom je maloobchodný 
predajca usadený, a v členskom štáte, v 
ktorom sa nachádza skutočný alebo 
potenciálny spotrebiteľ. Maloobchodní 
predajcovia, ktorí sú usadení mimo Únie, 
sa musia zaregistrovať u príslušných 
orgánov v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza skutočný alebo potenciálny 
spotrebiteľ. Všetci maloobchodní 
predajcovia, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku, musia príslušným orgánom 
poskytnúť minimálne tieto informácie:

1. Predaj cigariet a tabaku na šúľanie sa 
v Európskej únii zakazuje.

Predaj iných tabakových výrobkov 
a súvisiacich výrobkov obsahujúcich 
nikotín cez internet podlieha zosilnenej 
kontrole zo strany Európskej únie.

Or. fr

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosilniť a spresniť pozmeňujúce návrhy 42 až 47 
predložené spravodajkyňou Lindou McAvanovou, ktoré zabezpečujú zákaz cezhraničného 
predaja na diaľku.

Pozmeňujúci návrh 1039
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ukladajú maloobchodným 1. Členské štáty zakazujú cezhraničný 
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predajcom, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú 
v Únii, povinnosť zaregistrovať sa u 
príslušných orgánov v členskom štáte, v 
ktorom je maloobchodný predajca 
usadený, a v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza skutočný alebo potenciálny 
spotrebiteľ. Maloobchodní predajcovia, 
ktorí sú usadení mimo Únie, sa musia 
zaregistrovať u príslušných orgánov v 
členskom štáte, v ktorom sa nachádza 
skutočný alebo potenciálny spotrebiteľ. 
Všetci maloobchodní predajcovia, ktorí 
majú v úmysle uskutočňovať cezhraničný 
predaj na diaľku, musia príslušným 
orgánom poskytnúť minimálne tieto 
informácie:

predaj tabakových výrobkov na diaľku.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 1040
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ukladajú maloobchodným 
predajcom, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku spotrebiteľom, ktorí sa 
nachádzajú v Únii, povinnosť 
zaregistrovať sa u príslušných orgánov v 
členskom štáte, v ktorom je maloobchodný 
predajca usadený, a v členskom štáte, v 
ktorom sa nachádza skutočný alebo 
potenciálny spotrebiteľ. Maloobchodní 
predajcovia, ktorí sú usadení mimo Únie, 
sa musia zaregistrovať u príslušných 
orgánov v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza skutočný alebo potenciálny 
spotrebiteľ. Všetci maloobchodní 
predajcovia, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 

1. Členské štáty zakazujú cezhraničný 
predaj tabakových výrobkov.
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diaľku, musia príslušným orgánom 
poskytnúť minimálne tieto informácie:

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 1041
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ukladajú maloobchodným 
predajcom, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú 
v Únii, povinnosť zaregistrovať sa u 
príslušných orgánov v členskom štáte, v 
ktorom je maloobchodný predajca 
usadený, a v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza skutočný alebo potenciálny 
spotrebiteľ. Maloobchodní predajcovia, 
ktorí sú usadení mimo Únie, sa musia 
zaregistrovať u príslušných orgánov v 
členskom štáte, v ktorom sa nachádza 
skutočný alebo potenciálny spotrebiteľ. 
Všetci maloobchodní predajcovia, ktorí 
majú v úmysle uskutočňovať cezhraničný 
predaj na diaľku, musia príslušným 
orgánom poskytnúť minimálne tieto 
informácie:

1. Členské štáty zakazujú cezhraničný 
predaj tabakových výrobkov na diaľku.

Or. en

Odôvodnenie

Zákaz cezhraničného predaja tabakových výrobkov na diaľku vrátane predaja cez internet na 
celom území EÚ je najúčinnejší spôsob z hľadiska ochrany mladých ľudí. Tento prístup 
uľahčí presadzovanie a zabezpečí potrebné a primerané riešenie.

Pozmeňujúci návrh 1042
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ukladajú maloobchodným 
predajcom, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku spotrebiteľom, ktorí sa 
nachádzajú v Únii, povinnosť 
zaregistrovať sa u príslušných orgánov v 
členskom štáte, v ktorom je maloobchodný 
predajca usadený, a v členskom štáte, v 
ktorom sa nachádza skutočný alebo 
potenciálny spotrebiteľ. Maloobchodní 
predajcovia, ktorí sú usadení mimo Únie, 
sa musia zaregistrovať u príslušných 
orgánov v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza skutočný alebo potenciálny 
spotrebiteľ. Všetci maloobchodní 
predajcovia, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku, musia príslušným orgánom 
poskytnúť minimálne tieto informácie:

1. Členské štáty zakazujú maloobchodným 
predajcom, ktorí sú usadení na ich území, 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 1043
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ukladajú maloobchodným 
predajcom, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku spotrebiteľom, ktorí sa 
nachádzajú v Únii, povinnosť 
zaregistrovať sa u príslušných orgánov v 
členskom štáte, v ktorom je maloobchodný 
predajca usadený, a v členskom štáte, v 
ktorom sa nachádza skutočný alebo 
potenciálny spotrebiteľ. Maloobchodní 

Členské štáty zakazujú predaj tabakových 
výrobkov cez internet na svojom území.
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predajcovia, ktorí sú usadení mimo Únie, 
sa musia zaregistrovať u príslušných 
orgánov v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza skutočný alebo potenciálny 
spotrebiteľ. Všetci maloobchodní 
predajcovia, ktorí majú v úmysle 
uskutočňovať cezhraničný predaj na 
diaľku, musia príslušným orgánom 
poskytnúť minimálne tieto informácie:

(Malo by nahradiť celý článok)

Or. en

Odôvodnenie

Je ťažké presadzovať vekové obmedzenia pri predaji tabaku cez internet. Predaj tabaku cez 
internet často nespĺňa existujúce právne predpisy, napríklad v oblasti zdravotných výstrah. 
Deväť členských štátov už predaj tabaku cez internet zakázalo a zákaz na úrovni EÚ je 
pravdepodobne najľahšou cestou vpred.


