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Pozmeňujúci návrh 1234
Françoise Grossetête

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zdravotná výstraha uvedená v odseku 3 
je v súlade s požiadavkami uvedenými 
v článku 10 ods. 4. Okrem toho:

vypúšťa sa

a) je vytlačená na dvoch najväčších 
plochách jednotlivých balení a každom 
vonkajšom obale;
b) pokrýva 30 % vonkajšej plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento 
podiel sa zvýši na 32 % v prípade 
členských štátov s dvomi úradnými 
jazykmi a na 35 % v prípade členských 
štátov s tromi úradnými jazykmi.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zdravotná výstraha uvedená v odseku 3 
je v súlade s požiadavkami uvedenými 
v článku 10 ods. 4. Okrem toho:

vypúšťa sa

a) je vytlačená na dvoch najväčších 
plochách jednotlivých balení a každom 
vonkajšom obale;
b) pokrýva 30 % vonkajšej plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento 
podiel sa zvýši na 32 % v prípade 
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členských štátov s dvomi úradnými 
jazykmi a na 35 % v prípade členských 
štátov s tromi úradnými jazykmi.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 1236
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zdravotná výstraha uvedená v odseku 3 
je v súlade s požiadavkami uvedenými 
v článku 10 ods. 4. Okrem toho:

vypúšťa sa

a) je vytlačená na dvoch najväčších 
plochách jednotlivých balení a každom 
vonkajšom obale;
b) pokrýva 30 % vonkajšej plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento 
podiel sa zvýši na 32 % v prípade 
členských štátov s dvomi úradnými 
jazykmi a na 35 % v prípade členských 
štátov s tromi úradnými jazykmi.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je podporená regulačná koncepcia tohto článku. S výnimkou tabakových výrobkov by sa 
výrobky obsahujúce nikotín bez ohľadu na množstvo nikotínu mali považovať za farmaceutiká. 
Článok 18 návrhu nepodporuje zaistenie vyššej úrovne ochrany zdravia a je porušením 
článku 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Článok 18 predstavuje krok 
späť v porovnaní s platnými maďarskými právnymi predpismi, a preto je v tejto podobe 
neprípustný.

Pozmeňujúci návrh 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Návrh smernice
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zdravotná výstraha uvedená v odseku 3 
je v súlade s požiadavkami uvedenými 
v článku 10 ods. 4. Okrem toho:

vypúšťa sa

a) je vytlačená na dvoch najväčších 
plochách jednotlivých balení a každom 
vonkajšom obale;
b) pokrýva 30 % vonkajšej plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento 
podiel sa zvýši na 32 % v prípade 
členských štátov s dvomi úradnými 
jazykmi a na 35 % v prípade členských 
štátov s tromi úradnými jazykmi.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 1238
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pokrýva 30 % vonkajšej plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento podiel 
sa zvýši na 32 % v prípade členských 
štátov s dvomi úradnými jazykmi a na 35 
% v prípade členských štátov s tromi 
úradnými jazykmi.

b) pokrýva 15 % vonkajšej plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento podiel 
sa zvýši na 17 % v prípade členských 
štátov s dvomi úradnými jazykmi a na 
20 % v prípade členských štátov s tromi 
úradnými jazykmi.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Návrh smernice
Článok 18 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia do 24 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
požiada o stanovisko Vedecký výbor pre 
vznikajúce a novo identifikované 
zdravotné riziká (SCENIHR), aby získala 
spoľahlivé vedecké a toxikologické 
informácie o tom, či hlavné zložky 
elektronických cigariet sú alebo nie sú 
škodlivé, a o možných prudenciálnych 
opatreniach, ktoré by sa mali prijať 
v súvislosti s týmto výrobkom súvisiacim s 
tabakom.

Or. fr

Odôvodnenie

Komisia a jej vedecké výbory by mali čo najskôr vypracovať komplexnú bezpečnostnú správu 
o rôznych typoch elektronických cigariet, ktoré sú momentálne dostupné na trhu (ktoré často 
nepatria do pôsobnosti žiadneho právneho predpisu).

Pozmeňujúci návrh 1240
Françoise Grossetête

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť požiadavky uvedené 
v odsekoch 3 a 4 vzhľadom na vedecký 
vývoj a vývoj trhu, a s cieľom prijať 
a upraviť umiestnenie, formát, rozloženie, 
dizajn a striedanie zdravotných výstrah.

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 1241
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť požiadavky uvedené 
v odsekoch 3 a 4 vzhľadom na vedecký 
vývoj a vývoj trhu, a s cieľom prijať 
a upraviť umiestnenie, formát, rozloženie, 
dizajn a striedanie zdravotných výstrah.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Všetky rozhodnutia v tejto smernici sú do veľkej miery politickými rozhodnutiami. Akékoľvek 
zmeny sa musia vykonať v rámci bežného legislatívneho postupu.

Pozmeňujúci návrh 1242
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť požiadavky uvedené 
v odsekoch 3 a 4 vzhľadom na vedecký 
vývoj a vývoj trhu, a s cieľom prijať 
a upraviť umiestnenie, formát, rozloženie, 
dizajn a striedanie zdravotných výstrah.

vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť požiadavky uvedené 
v odsekoch 3 a 4 vzhľadom na vedecký 
vývoj a vývoj trhu, a s cieľom prijať 
a upraviť umiestnenie, formát, rozloženie, 
dizajn a striedanie zdravotných výstrah.

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 1244
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť požiadavky uvedené 
v odsekoch 3 a 4 vzhľadom na vedecký 
vývoj a vývoj trhu, a s cieľom prijať 
a upraviť umiestnenie, formát, rozloženie, 
dizajn a striedanie zdravotných výstrah.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 1245
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť požiadavky uvedené 

vypúšťa sa
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v odsekoch 3 a 4 vzhľadom na vedecký 
vývoj a vývoj trhu, a s cieľom prijať 
a upraviť umiestnenie, formát, rozloženie, 
dizajn a striedanie zdravotných výstrah.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je podporená regulačná koncepcia tohto článku. S výnimkou tabakových výrobkov by sa 
výrobky obsahujúce nikotín bez ohľadu na množstvo nikotínu mali považovať za farmaceutiká. 
Článok 18 návrhu nepodporuje zaistenie vyššej úrovne ochrany zdravia a je porušením 
článku 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Článok 18 predstavuje krok 
späť v porovnaní s platnými maďarskými právnymi predpismi, a preto je v tejto podobe 
neprípustný.

Pozmeňujúci návrh 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť požiadavky uvedené 
v odsekoch 3 a 4 vzhľadom na vedecký 
vývoj a vývoj trhu, a s cieľom prijať 
a upraviť umiestnenie, formát, rozloženie, 
dizajn a striedanie zdravotných výstrah.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 1247
Renate Sommer

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia má právomoc prijímať 
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delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť požiadavky uvedené 
v odsekoch 3 a 4 vzhľadom na vedecký 
vývoj a vývoj trhu, a s cieľom prijať 
a upraviť umiestnenie, formát, rozloženie, 
dizajn a striedanie zdravotných výstrah.

5. Komisia do 5 rokov od transponovania 
tento smernice do vnútroštátneho práva 
všetkých členských štátov EÚ predloží 
správu o uplatňovaní ďalších ustanovení 
smernice na výrobky obsahujúce nikotín.
Komisia v nej preskúma vedecký a 
technický rozvoj v oblasti výrobkov 
obsahujúcich nikotín s ohľadom na 
správanie spotrebiteľov a kategórie 
výrobkov.
Podľa potreby Komisia doplní do správy 
legislatívny návrh stanovujúci pravidlá 
týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, reklamy 
na výrobky obsahujúce nikotín 
a ustanovenia upravujúce umiestnenie, 
formát, rozloženie, dizajn a striedanie 
zdravotných výstrah.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 1248
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 
s cieľom upraviť požiadavky uvedené 
v odsekoch 3 a 4 vzhľadom na vedecký 
vývoj a vývoj trhu, a s cieľom prijať 
a upraviť umiestnenie, formát, rozloženie, 
dizajn a striedanie zdravotných výstrah.

5. Komisia do 1. januára 2017 vykoná 
štúdiu výrobkov obsahujúcich nikotín 
v konzultácii s príslušnými 
zainteresovanými stranami a členskými 
štátmi. Táto štúdia bude obsahovať 
komplexné hodnotenie bezpečnosti, 
posúdenie rizika a analýzu nákladov 
a prínosov a ponúkne rôzne potenciálne 
legislatívne možnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Elektronické cigarety nie sú liekom, keďže sa pri nich neuvádzajú žiadne účinky zlepšujúce 
ľudské zdravie alebo prevenciu chorôb. Aj keď sa z nich uvoľňuje nikotín, nie sú tabakovým 
výrobkom. V súlade s tým teda nepatria do žiadnych právnych predpisov o liekoch alebo 
tabaku. Tento pozmeňujúci návrh požaduje štúdiu, v ktorej sa predložia legislatívne možnosti 
vhodné pre tieto nové výrobky.

Pozmeňujúci návrh 1249
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Komisia najneskôr do dvoch rokov od 
dátumu uvedeného v článku 25 odseku 1 
predloží Európskemu parlamentu, Rade, 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru 
správu o tom, či sú potrebné ďalšie 
právne predpisy o uvádzaní výrobkov 
obsahujúcich nikotín, ktoré nie sú 
povolené podľa smernice 2001/83/ES, na 
trh.
V správe Komisia uvedie najmä aspekty, 
ktoré by sa mali zvážiť vzhľadom na vývoj 
vedeckých a technických poznatkov 
vrátane vypracovania medzinárodne 
schválených pravidiel a noriem pre 
výrobky, a zvláštna pozornosť by sa mala 
venovať:
a) normám týkajúcim sa výroby a ponuky 
výrobkov obsahujúcich nikotín;
b) vhodnému minimálnemu veku pre 
predaj a nákup výrobkov obsahujúcich 
nikotín;
c) požiadavkám na informácie pre 
spotrebiteľov; 
d) reklame a komunikácii v súlade 
s potenciálom zníženia poškodenia pri 
používaní výrobkov vrátane využitia 
uvádzaných účinkov výrobkov na základe 
vedeckých poznatkov;
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e) potrebe zaručiť dostupnosť výrobkov 
obsahujúcich nikotín pre spotrebiteľov 
tabakových výrobkov.
Pri vypracovaní návrhu správy Komisia, 
ktorej pomáhajú vedeckí a technickí 
odborníci, zanalyzuje modely používania 
a užívania výrobkov obsahujúcich nikotín.

Or. xm

Odôvodnenie

Výrobky, ktorých riziká boli zminimalizované, ako napríklad tzv. elektronické cigarety, môžu 
nahradiť tradičné tabakové výrobky a pomôcť znižovať celkové nepriaznivé účinky spotreby 
tabaku na zdravie. Právna úprava je síce potrebná, ale požiadavky na vydávanie povolení 
podľa smernice v súvislosti s liekmi na humánne použitie nie sú v súlade so súčasnými 
vedeckými poznatkami a mali by sa opätovne zvážiť.

Pozmeňujúci návrh 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18a
Výrobky obsahujúce nikotín

1. Výrobky obsahujúce nikotín môžu byť 
uvádzané na trh iba v prípade, ak boli 
povolené v súlade:
a) so smernicou 2001/83/ES alebo
b) so zjednodušeným postupom, ako sa 
uvádza v odsekoch 2 a 3.
Zjednodušený postup
2. Na základe zjednodušeného postupu 
členské štáty vyžadujú od výrobcov a 
dovozcov výrobkov obsahujúcich nikotín, 
aby predkladali žiadosti o povolenie na 
uvedenie na trh, ktoré zahŕňajú:
a) dôkazy o tom, že výrobok je vyrobený 
v súlade so zásadami a usmerneniami 
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správnej výrobnej praxe;
b) podrobný opis daného výrobku vrátane 
všetkých zložiek a ich množstiev, ako aj 
informácií o emisiách;
c) plán riadenia rizika vrátane systému na 
monitorovanie a zaznamenávanie 
prípadných nepriaznivých reakcií.
Členské štáty sú oprávnené zaviesť 
poplatok za spracovanie žiadosti. Takisto 
môžu od výrobcov a dovozcov vyžadovať 
vykonanie ďalších skúšok alebo 
predloženie ďalších informácií. Každý 
členský štát náležite zohľadní povolenia 
predtým vydané iným členským štátom.
3. V prípade výrobkov povolených na 
základe zjednodušeného postupu členské 
štáty zabezpečia splnenie týchto 
podmienok:
a) výrobok je jasne označený, pokiaľ ide 
o obsah nikotínu, pokyny na používanie, 
pokyny na ohlasovanie nepriaznivých 
reakcií a podrobnosti o výrobcovi;
b) každé jednotlivé balenie a každý 
vonkajší obal uvádzajú túto zdravotnú 
výstrahu:
Tento výrobok je určený na používanie 
fajčiarmi vo veku 18 a viac rokov ako 
alternatíva tabakových cigariet. Obsahuje 
nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou. 
Ak ste tehotná, dojčíte, ak máte alergiu na 
nikotín alebo propylénglykol alebo máte 
vysoký krvný tlak, konzultujte používanie 
s lekárom.
c) nie sú povolené žiadne príchute;
d) predaj výrobkov sa obmedzí v súlade so 
zákonom povoleným vekom na predaj 
tabakových výrobkov v príslušnom 
členskom štáte; 
e) výrobky sa môžu predávať mimo 
lekární;
f) reklama a propagácia sa primerane 
regulujú.
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4. Členské štáty monitorujú vývoj trhu s 
výrobkami obsahujúcimi nikotín vrátane 
prípadného pokroku pri znižovaní 
poškodenia, ako aj prípadných dôkazov o 
používaní medzi mladými ľuďmi, ktorí s 
týmito výrobkami začínajú pri užívaní 
nikotínu. Na základe dôkazov Komisia 
podá správu Európskemu parlamentu a 
Rade do 5 rokov od dátume transpozície 
tejto smernice. V správe posúdi, či sú 
potrebné zmeny tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Je dokázané, že elektronické cigarety môžu pomôcť pri stratégiách znižovania poškodenia, a 
preto by sa malo umožniť, aby si slobodnejšie konkurovali s cigaretami (z hľadiska miesta 
predaja a podobne). Tieto výrobky by však naďalej mali dodržiavať vhodné normy 
bezpečnosti a kvality. Možnosť zjednodušeného postupu povoľovania preberá prvky 
z nariadenia o liekoch, ako aj nariadenia o tabakových výrobkoch. Vzhľadom na chýbajúce 
údaje, najmä o dlhodobých účinkoch, by sme mali postupovať obozretne. Je potrebné ďalšie 
monitorovanie a každých päť rokov by sa mal revidovať regulačný režim pre výrobky 
obsahujúce nikotín.

Pozmeňujúci návrh 1251
Riikka Manner

Návrh smernice
Článok 19 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rastlinné výrobky na fajčenie Náhrady tabaku

Or. en

Odôvodnenie

Názov článku 19 je príliš úzky. Mal by rozšíriť tak, aby sa vzťahoval aj na náhrady tabaku 
(napr. beznikotínové náplne používané v elektronických cigaretách a bylinných cigaretách), 
pretože tiež poškodzujú zdravie.
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Pozmeňujúci návrh 1252
Riikka Manner

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na každom jednotlivom balení a každom 
vonkajšom obale rastlinných výrobkov na 
fajčenie sa uvádza táto zdravotná výstraha:

Na každom jednotlivom balení a každom 
vonkajšom obale náhrad tabaku na 
fajčenie sa uvádza táto zdravotná výstraha:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1253
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na každom jednotlivom balení a každom 
vonkajšom obale rastlinných výrobkov na 
fajčenie sa uvádza táto zdravotná výstraha:

Na každom jednotlivom balení a každom 
vonkajšom obale rastlinných výrobkov na 
fajčenie alebo beznikotínových výrobkov 
určených na odparovanie alebo fajčenie 
sa uvádza táto zdravotná výstraha:

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 1254
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento výrobok môže poškodiť vaše 
zdravie.

Tento výrobok poškodzuje vaše zdravie.

Or. el



PE510.722v01-00 16/77 AM\935765SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 1255
Frédérique Ries

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento výrobok môže poškodiť vaše 
zdravie.

Tento prírodný výrobok môže poškodiť 
vaše zdravie.

Or. fr

Odôvodnenie

Zdravotné výstrahy by mali vyjadrovať skutočný charakter daného výrobku a čo najviac ho 
opisovať.

Pozmeňujúci návrh 1256
Riikka Manner

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento výrobok môže poškodiť vaše 
zdravie.

Tento výrobok poškodzuje vaše zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento výrobok môže poškodiť vaše 
zdravie.

Tento výrobok poškodzuje vaše zdravie.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 1258
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zdravotná výstraha je vytlačená na 
prednom a zadnom povrchu jednotlivého 
balenia a na každom vonkajšom obale.

2. Zdravotná výstraha je vytlačená na 
prednom, spodnom alebo zadnom povrchu 
jednotlivého balenia a na každom 
vonkajšom obale.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 1259
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zdravotná výstraha je v súlade 
s požiadavkami stanovenými v článku 10 
ods. 4. Pokrýva najmenej 30 % plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento podiel 
sa zvýši na 32 % v prípade členských 
štátov s dvomi úradnými jazykmi a na 
35 % v prípade členských štátov s tromi 
úradnými jazykmi.

3. Zdravotná výstraha je v súlade 
s požiadavkami stanovenými v článku 10 
ods. 4. Pokrýva najmenej 15 % plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento podiel 
sa zvýši na 17 % v prípade členských 
štátov s dvomi úradnými jazykmi a na 
20 % v prípade členských štátov s tromi 
úradnými jazykmi.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 1260
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zdravotná výstraha je v súlade 
s požiadavkami stanovenými v článku 10 
ods. 4. Pokrýva najmenej 30 % plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento podiel 
sa zvýši na 32 % v prípade členských 
štátov s dvomi úradnými jazykmi a na 
35 % v prípade členských štátov s tromi 
úradnými jazykmi.

3. Zdravotná výstraha je v súlade 
s požiadavkami stanovenými v článku 10 
ods. 4. Pokrýva najmenej 15 % plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento podiel 
sa zvýši na 18 % v prípade členských 
štátov s dvomi úradnými jazykmi a na 
20 % v prípade členských štátov s tromi 
úradnými jazykmi.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zdravotná výstraha je v súlade 
s požiadavkami stanovenými v článku 10 
ods. 4. Pokrýva najmenej 30 % plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento podiel 
sa zvýši na 32 % v prípade členských 
štátov s dvomi úradnými jazykmi a na 35 
% v prípade členských štátov s tromi
úradnými jazykmi.

3. Zdravotná výstraha je v súlade 
s požiadavkami stanovenými v článku 10 
ods. 4. Pokrýva najmenej 30 % plochy 
príslušného povrchu jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu. Tento podiel 
sa zvýši na 32 % v prípade členských 
štátov s dvomi úradnými jazykmi a na 
35 % v prípade členských štátov s viac ako 
dvomi úradnými jazykmi.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 1262
Esther de Lange

Návrh smernice
Článok 19a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19a
Imitácia tabakových výrobkov

Zakazuje sa uvádzanie imitácií 
tabakových výrobkov na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh smernice
Článok 19a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19a
Imitácia tabakových výrobkov

1. Zakazuje sa uvádzanie imitácií 
tabakových výrobkov, ktoré môžu lákať 
maloletých a predstavovať možnú bránu 
k užívaniu tabakových výrobkov, na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Imitácie tabakových výrobkov určené pre maloletých môžu podporiť užívanie tabakových 
výrobkov deťmi. Väčšina fajčiarov začína fajčiť vo veku, keď sú ešte maloletí. Preto by sme sa 
mali sústrediť na odradenie mladých ľudí od fajčenia a na zabránenie používaniu imitácií 
tabakových výrobkov, ako sú napríklad vodné fajky, ktoré sú obzvlášť atraktívne pre mladých 
ľudí a oboznamujú ich s fajčiarskymi zvykmi, čím ohrozujú verejné zdravie.

Pozmeňujúci návrh 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 3a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Negatívne hospodárske a sociálne 
následky vykonávania tejto smernice by sa 
mali riešiť vhodnými opatreniami a 
finančnou podporou v rámci rozpočtu 
EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1265
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22 vypúšťa sa
Výkon delegovania právomoci
1. Právomoc prijímať delegované akty je 
udelená Komisii za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, 
čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na dobu neurčitú od [Úrad pre 
publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 3 
ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, 
čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, 
čl. 18 ods. 2 a 5 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v 
uvedenom rozhodnutí. Nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
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v ňom spresnený. Nie je ním dotknutá 
platnosť žiadnych delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
bezodkladne po jeho prijatí súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.
5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3, 
čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 
ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 
2 a 5 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia 
tohto aktu Európskemu parlamentu a 
Rade voči nemu Európsky parlament 
alebo Rada nevznesú žiadne námietky, 
alebo ak pred uplynutím tejto lehoty 
Európsky parlament ani Rada 
informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky rozhodnutia v tejto smernici sú do veľkej miery politickými rozhodnutiami. Akékoľvek 
zmeny sa musia vykonať v rámci bežného legislatívneho postupu.

Pozmeňujúci návrh 1266
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty je 
udelená Komisii za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty je 
udelená Komisii za podmienok 
stanovených v tomto článku. Delegované 
akty sa môžu prijímať len v prípadoch, 
pre ktoré táto smernica výslovne 
umožňuje takéto delegovanie.

Or. de
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Odôvodnenie

Zdá sa byť neefektívne vymenovať každú možnosť delegovania umožnenú touto smernicou 
v nasledujúcich odsekoch.

Pozmeňujúci návrh 1267
Anna Rosbach

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pri príprave delegovaných aktov 
Komisia zaistí vhodnú konzultáciu na 
úrovni členských štátov aj Únie v súlade s 
článkom 4 odsek 7 a článkom 5 odsek 3 
Rámcového dohovoru WHO o kontrole 
tabaku (RDKT).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je inšpirovaný listom od Stáleho výboru európskych lekárov (CPME)

Pozmeňujúci návrh 1268
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4,
čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3,
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na dobu neurčitú od [Úrad pre 
publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 6 ods. 10, čl. 8 ods. 4, čl. 10 
ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 18 ods. 2 a 5 sa 
udeľuje Komisii na dobu neurčitú od [Úrad 
pre publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Or. el
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Odôvodnenie

Vypustené ustanovenia sú základnými prvkami legislatívneho aktu. Každý pozmeňujúci návrh 
k týmto ustanoveniam by preto mal podliehať bežnému legislatívnemu postupu.

Pozmeňujúci návrh 1269
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, 
čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na dobu neurčitú od [Úrad pre 
publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2. Právomoc prijímať delegované akty sa 
udeľuje Komisii na obdobie dvoch rokov 
od [Úrad pre publikácie: vložte, prosím, 
dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice].

Or. de

Odôvodnenie

V záujme zvýšenia parlamentnej kontroly sa musí obmedziť doba trvania delegovania. Dva 
roky sa zdajú byť primeranou voľbou, keďže Parlament musí mať tiež možnosť vykonávať 
kontrolu Komisie v rámci svojho funkčného obdobia.

Pozmeňujúci návrh 1270
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, 
čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4,
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na dobu neurčitú od [Úrad pre 
publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 11 ods. 3, 
čl. 13 ods. 3 a 4 a čl. 14 ods. 9 sa udeľuje 
Komisii na obdobie piatich rokov od ...
[Úrad pre publikácie: vložte, prosím, 
dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho aktu].. Komisia predloží 
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správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr 3 mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s bežným znením Európskeho parlamentu pre delegované akty.

Pozmeňujúci návrh 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, 
čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na dobu neurčitú od [Úrad pre 
publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, 
čl. 6 ods. 4, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 
ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3, čl. 14 
ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje Komisii 
na dobu neurčitú od [Úrad pre publikácie: 
vložte, prosím, dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

Or. de

Odôvodnenie

Nadväzujúci pozmeňujúci návrh: technická úprava v dôsledku pozmeňujúcich návrhov 
k článkom 6 a 13 návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, 
čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4,
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na dobu neurčitú od [Úrad pre 
publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3a, čl. 4 ods. 3 a 4
a 4a, čl. 6 ods. 2 a 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 
9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3 a čl. 14 
ods. 9sa udeľuje Komisii na obdobie 
piatich rokov od [Úrad pre publikácie: 
vložte, prosím, dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

Or. it

Pozmeňujúci návrh 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, 
čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na dobu neurčitú od [Úrad pre 
publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, 
čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na obdobie troch rokov od [Úrad 
pre publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Or. it

Pozmeňujúci návrh 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, 
čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na dobu neurčitú od [Úrad pre 
publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 4 ods. 4, čl. 8 ods. 4, čl. 9 
ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 
ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa 
udeľuje Komisii na dobu neurčitú od [Úrad 
pre publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Or. en

Odôvodnenie

Súlad s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 1275
Eleni Theocharous

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, 
čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na dobu neurčitú od [Úrad pre 
publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3,

čl. 6 ods. 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na dobu neurčitú od [Úrad pre 
publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1276
Sergej Kozlík

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, 
čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na dobu neurčitú od [Úrad pre 
publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, 
čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, 
čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje Komisii na 
dobu neurčitú od [Úrad pre publikácie: 
vložte, prosím, dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1277
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, 
čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na dobu neurčitú od [Úrad pre 
publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, 
čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, 
čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje Komisii na 
dobu neurčitú od [Úrad pre publikácie: 
vložte, prosím, dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s vypustením delegovaných aktov v predchádzajúcich pozmeňujúcich návrhoch.

Pozmeňujúci návrh 1278
Milan Cabrnoch
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Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, 
čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 sa udeľuje 
Komisii na dobu neurčitú od [Úrad pre 
publikácie: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 
2 a 5 sa udeľuje Komisii na dobu neurčitú 
od [Úrad pre publikácie: vložte, prosím, 
dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice]. 

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 1279
Jarosław Kalinowski

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Delegované akty vydané na základe 
článku 8 ods. 4 a článku 9 ods. 3 písm. a) 
až c) poskytujú prechodné obdobie 
v trvaní aspoň 24 mesiacov, počas ktorého 
sa paralelne môže využívať balenie 
tabaku na fajčenie s výstrahami podľa 
tejto smernice, ako aj podľa delegovaného 
aktu oznámeného na základe povolení 
obsiahnutých vo vyššie uvedených 
ustanoveniach.

Or. pl

Odôvodnenie

Výrobný a distribučný cyklus, počnúc tlačou na balenia až po ich predaj maloobchodom, trvá 
od 18 do 24 mesiacov a v prípade vykonávania podstatných zmien vo vzhľade balenia aj 36 
mesiacov. V tejto súvislosti je potrebné zabrániť zbytočným stratám spojeným s nutnosťou 
sťahovať cigarety z trhu, a preto by sa malo stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého by 
v obehu zostali balenia so „starými“ zdravotnými výstrahami paralelne s baleniami s novo 
zavedenými výstrahami. Zabezpečil by sa tak ľahký prechod medzi návrhmi balení. 
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Pozmeňujúci návrh 1280
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 3 
ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, 
čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, 
čl. 18 ods. 2 a 5 kedykoľvek odvolať.
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v 
uvedenom rozhodnutí. Nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci uvedenej 
v uvedenom rozhodnutí. Nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
v ňom spresnený. Nie je ním dotknutá 
platnosť žiadnych delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 1281
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 3 
ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5,
čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, 
čl. 18 ods. 2 a 5 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v 
uvedenom rozhodnutí. Nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 

3. Európsky parlament alebo Rada môžu
čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 
ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 
3 a 4 a čl. 14 ods. 9 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v 
uvedenom rozhodnutí. Nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
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Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 3 
ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, 
čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, 
čl. 18 ods. 2 a 5 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v 
uvedenom rozhodnutí. Nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 4 
ods. 4, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 
5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 
9, čl. 18 ods. 2 a 5 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v 
uvedenom rozhodnutí. Nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Súlad s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 3 
ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, 
čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, 
čl. 18 ods. 2 a 5 kedykoľvek odvolať.
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v 
uvedenom rozhodnutí. Nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 3 
ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 4, čl. 8 
ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 3, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 
5 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v uvedenom 
rozhodnutí. Nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

Or. de

Odôvodnenie

Nadväzujúci pozmeňujúci návrh: technická úprava v dôsledku pozmeňujúcich návrhov 
k článkom 6 a 13 návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 3 
ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, 
čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, 
čl. 18 ods. 2 a 5 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v 
uvedenom rozhodnutí. Nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 3 
ods. 2 a 3a, čl. 4 ods. 3, 4 a 4a, čl. 6 ods. 2,
3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 
ods. 5, čl. 11 ods. 3 a čl. 14 ods. 9 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v uvedenom 
rozhodnutí. Nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
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neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 1285
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 3 
ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, 
čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, 
čl. 18 ods. 2 a 5 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v 
uvedenom rozhodnutí. Nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 4 
ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, 
čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 
13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v uvedenom 
rozhodnutí. Nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s vypustením delegovaných aktov v predchádzajúcich pozmeňujúcich návrhoch.

Pozmeňujúci návrh 1286
Eleni Theocharous

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 3 
ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, 
čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, 
čl. 18 ods. 2 a 5 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v 
uvedenom rozhodnutí. Nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 4 
ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, 
čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 
13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v uvedenom 
rozhodnutí. Nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1287
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 3 
ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, 
čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, 
čl. 18 ods. 2 a 5 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v 
uvedenom rozhodnutí. Nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 4 
ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 9 ods. 3, 
čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci uvedenej 
v uvedenom rozhodnutí. Nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
v ňom spresnený. Nie je ním dotknutá 
platnosť žiadnych delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť.

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 1288
Sergej Kozlík

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 3 
ods. 2 a 3, čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 
a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, 
čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, 
čl. 18 ods. 2 a 5 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v 
uvedenom rozhodnutí. Nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedené v čl. 4 
ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, 
čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 
13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v uvedenom 
rozhodnutí. Nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý v ňom 
spresnený. Nie je ním dotknutá platnosť 
žiadnych delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1289
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3, 
čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 
ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 
2 a 5 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade voči 
nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 

5. Delegovaný akt nadobúda účinnosť len 
vtedy, ak v lehote dvoch mesiacov od 
oznámenia tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade voči nemu Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú žiadne 
námietky alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty Európsky parlament ani Rada 
informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
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ani Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

predĺži o dva mesiace.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 1290
Jarosław Kalinowski

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3, 
čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 
ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 
2 a 5 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade voči 
nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
ani Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt podľa čl. 8 ods. 4 a čl. 9 
ods. 3 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade voči 
nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
ani Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. pl

Odôvodnenie

Vypustené ustanovenia sa týkajú právomoci Komisie vydávať delegované akty, ktorá by sa 
mala regulovať základným aktom alebo postupom preskúmania na základe článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 1291
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3,
čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 
ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 
2 a 5 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade voči 
nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
ani Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt podľa čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 
6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 
11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4 a čl. 14 ods. 9
nadobúda účinnosť len vtedy, ak v lehote 
dvoch mesiacov od oznámenia tohto aktu 
Európskemu parlamentu a Rade voči nemu 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím 
tejto lehoty Európsky parlament ani Rada 
informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3, 
čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 
ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 
2 a 5 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade voči 
nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
ani Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt podľa čl. 4 ods. 4, čl. 8 
ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 
ods. 2 a 5 nadobúda účinnosť len vtedy, ak 
v lehote dvoch mesiacov od oznámenia 
tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade 
voči nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
ani Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en
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Odôvodnenie

Súlad s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 
4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 
4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, 
čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 
a 5 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade voči 
nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
ani Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 
4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 4, čl. 8 ods. 4, čl. 9 
ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 
ods. 3, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 
nadobúda účinnosť len vtedy, ak v lehote 
dvoch mesiacov od oznámenia tohto aktu 
Európskemu parlamentu a Rade voči nemu 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím 
tejto lehoty Európsky parlament ani Rada 
informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. de

Odôvodnenie

Nadväzujúci pozmeňujúci návrh: technická úprava v dôsledku pozmeňujúcich návrhov 
k článkom 6 a 13 návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3, čl. 
4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 

5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3a, 
čl. 4 ods. 3, 4 a 4a, čl. 6 ods. 2, 3, 9 a 10, 
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4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, 
čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 
a 5 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade voči 
nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
ani Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 
ods. 3 a čl. 14 ods. 9 nadobúda účinnosť 
len vtedy, ak v lehote dvoch mesiacov od 
oznámenia tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade voči nemu Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú žiadne 
námietky, alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty Európsky parlament ani Rada 
informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky.. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 1295
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3, 
čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 
ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 
2 a 5 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade voči 
nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
ani Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt podľa čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 
6 ods. 3, 9 a 10, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, 
čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, 
čl. 18 ods. 2 a 5 nadobúda účinnosť len 
vtedy, ak v lehote dvoch mesiacov od 
oznámenia tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade voči nemu Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú žiadne 
námietky, alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty Európsky parlament ani Rada 
informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 1296
Sergej Kozlík



AM\935765SK.doc 39/77 PE510.722v01-00

SK

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3, 
čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 
ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 
2 a 5 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade voči 
nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
ani Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt podľa čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 
6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 
10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 nadobúda 
účinnosť len vtedy, ak v lehote dvoch 
mesiacov od oznámenia tohto aktu 
Európskemu parlamentu a Rade voči nemu 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
žiadne námietky alebo ak pred uplynutím 
tejto lehoty Európsky parlament ani Rada 
informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1297
Eleni Theocharous

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3, 
čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 
ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 
2 a 5 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade voči 
nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
ani Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt podľa čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 
6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 
10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 nadobúda 
účinnosť len vtedy, ak v lehote dvoch 
mesiacov od oznámenia tohto aktu 
Európskemu parlamentu a Rade voči nemu 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
žiadne námietky alebo ak pred uplynutím 
tejto lehoty Európsky parlament ani Rada 
informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1298
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt podľa čl. 3 ods. 2 a 3, 
čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 
ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 10 ods. 5, čl. 11 ods. 
3, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 
2 a 5 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade voči 
nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
ani Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt podľa čl. 4 ods. 3 a 4, čl. 
6 ods. 3, 9 a 10, čl. 8 ods. 4, čl. 9 ods. 3, čl. 
10 ods. 5, čl. 11 ods. 3, čl. 13 ods. 3 a 4, 
čl. 14 ods. 9, čl. 18 ods. 2 a 5 nadobúda 
účinnosť len vtedy, ak v lehote dvoch 
mesiacov od oznámenia tohto aktu 
Európskemu parlamentu a Rade voči nemu 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
žiadne námietky alebo ak pred uplynutím 
tejto lehoty Európsky parlament ani Rada 
informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s vypustením delegovaných aktov v predchádzajúcich pozmeňujúcich návrhoch.

Pozmeňujúci návrh 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh smernice
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 23 vypúšťa sa
Správa
1.
Najneskôr päť rokov od dátumu 
uvedeného v článku 25 odseku 1Komisia 
predloží Európskemu parlamentu, Rade, 
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Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov 
správu o uplatňovaní tejto smernice.
Pri vypracovaní návrhu správy Komisii 
pomáhajú vedeckí a technickí odborníci 
tak, aby boli k dispozícii všetky potrebné 
informácie.
2.
V správe Komisia uvedie najmä aspekty, 
ktoré by sa mali preskúmať alebo 
rozvinúť vzhľadom na vývoj vedeckých a 
technických poznatkov vrátane 
vypracovania medzinárodne schválených 
pravidiel a noriem pre výrobky a venovať 
zvláštnu pozornosť:
a) získaným skúsenostiam so zreteľom na 
dizajn povrchov balenia, na ktoré sa táto 
smernica nevzťahuje, pričom sa zohľadní 
vnútroštátny, medzinárodný, právny, 
hospodársky a vedecký vývoj;
b) vývoju trhu s novými kategóriami 
tabakových výrobkov, pričom sa okrem 
iného zvážia oznámenia prijaté podľa 
článku 17;
c) vývoju trhu, ktorý vedie k podstatnej 
zmene okolností.
Členské štáty poskytujú Komisii pomoc 
a všetky dostupné informácie na 
vykonávanie posúdenia a prípravu správy.
3. K správe sú priložené všetky návrhy na 
zmeny a doplnenia tejto smernice, ktoré 
Komisia považuje za potrebné na jej 
prispôsobenie vývoju v oblasti tabakových 
a súvisiacich výrobkov v rozsahu nutnom 
na fungovanie vnútorného trhu a na 
zohľadnenie akéhokoľvek nového vývoja 
založeného na vedeckých faktoch a vývoji 
medzinárodne uznávaných noriem pre 
výrobky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Najneskôr dva roky od dátumu 
uvedeného v článku 25 odseku 1 Komisia 
predloží Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov 
správu o hospodárskych a sociálnych 
následkoch uplatňovania tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1301
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vývoju trhu s novými kategóriami 
tabakových výrobkov, pričom sa okrem 
iného zvážia oznámenia prijaté podľa 
článku 17;

b) vývoju trhu s novými kategóriami 
tabakových výrobkov, pričom sa okrem 
iného zvážia oznámenia prijaté podľa 
článku 17 s osobitným dôrazom na 
vyhodnotenie potenciálnych výhod menej 
škodlivých kategórií tabakových výrobkov 
a zníženého rizika chorôb spojených s 
fajčením;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)



AM\935765SK.doc 43/77 PE510.722v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) metódam realistickejšieho hodnotenia 
a regulácie toxických vplyvov 
a poškodenia;

Or. da

Odôvodnenie

Opätovné začlenenie bodu zo súčasnej smernice 2001/37/ES.

Pozmeňujúci návrh 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) potenciálnemu vplyvu smernice na 
pestovanie tabaku v Európe;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) hodnoteniu návykových účinkov tých 
zložiek, ktoré podporujú návyky;

Or. da

Odôvodnenie

Opätovné začlenenie bodu zo súčasnej smernice 2001/37/ES.
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Pozmeňujúci návrh 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno cc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) vyhodnoteniu tabakových výrobkov, 
ktoré majú potenciál znižovať rozsah 
poškodenia;

Or. da

Odôvodnenie

Opätovné začlenenie bodu zo súčasnej smernice 2001/37/ES.

Pozmeňujúci návrh 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno cd (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) vytváraniu normalizovaných metód 
skúšania, ktorými sa stanovujú hodnoty 
obsahu iných zložiek ako dechtu, nikotínu 
a oxidu uhoľnatého v cigaretovom dyme;

Or. da

Odôvodnenie

Opätovné začlenenie bodu zo súčasnej smernice 2001/37/ES.

Pozmeňujúci návrh 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno ce (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ce) toxikologickým údajom o zložkách, 
ktoré sa majú vyžadovať od výrobcov, a 
spôsobu, ktorým by sa mali testovať, čo 
umožní verejným zdravotníckym orgánom 
hodnotiť ich používanie;

Or. da

Odôvodnenie

Opätovné začlenenie bodu zo súčasnej smernice 2001/37/ES.

Pozmeňujúci návrh 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno cf (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cf) vypracovávaniu noriem týkajúcich sa 
iných výrobkov ako cigariet;

Or. da

Pozmeňujúci návrh 1309
Carl Schlyter

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty každé dva roky podávajú 
Komisii správu o presadzovaní opatrení 
prijatých podľa nariadenia Rady 
2003/54/ES z 2. decembra 2002 o 
prevencii fajčenia a o iniciatívach na 
zlepšenie kontroly tabaku, a to najmä 
s ohľadom na vekové limity stanovené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch, ako 
aj v ich plánoch na zvýšenie vekového 
limitu s cieľom dosiahnuť cieľ 
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„nefajčiarskej generácie“.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa Komisie 70 % fajčiarov začína s týmto zvykom pred dosiahnutím 18 rokov. Podľa 
odporúčania Rady z roku 2002 60 % fajčiarov začína s týmto zvykom pred dosiahnutím 
13 rokov a 90 % pred dosiahnutím 18 rokov. Zákonom schválený vek na nákup je 18 rokov 
v 22 členských štátoch a 16 rokov v zvyšných piatich (AT, BE, IT, LU a NL). Existuje teda 
závažný problém s nepresadzovaním vekového limitu vo väčšine členských štátov. Povinnosť 
predkladania správ v odporúčaní Rady by preto mala byť právne záväzná.

Pozmeňujúci návrh 1310
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty nezakazujú ani 
neobmedzujú dovoz, predaj alebo spotrebu 
tabakových alebo súvisiacich výrobkov, 
ktoré sú v súlade s touto smernicou.

1. Na základe odsekov 2 a 3 členské štáty 
nezakazujú ani neobmedzujú dovoz, predaj 
ani spotrebu tabakových alebo súvisiacich 
výrobkov, ktoré sú v súlade s touto 
smernicou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1311
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát však môže zachovať 
prísnejšie vnútroštátne právne predpisy 
uplatniteľné na všetky výrobky rovnako, 
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica, a to zo závažných dôvodov 
potrieb týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členský štát môže takisto zaviesť 

2. Táto smernica neovplyvňuje právo 
členských štátov dodržiavať alebo zaviesť
v súlade so zmluvou prísnejšie 
vnútroštátne predpisy týkajúce sa 
tabakových výrobkov, ktoré považujú za 
potrebné v záujme ochrany verejného 
zdravia, pokiaľ takéto ustanovenia nie sú 
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prísnejšie vnútroštátne predpisy, a to z 
dôvodov týkajúcich sa osobitnej situácie 
tohto členského štátu a pod podmienkou, 
že právne predpisy sú odôvodnené 
potrebou ochrany verejného zdravia.
Takéto vnútroštátne právne predpisy sa 
oznámia Komisii spolu s dôvodmi na ich 
zachovanie alebo ich zavedenie. Komisia 
ich do šiestich mesiacov odo dňa prijatia 
oznámenia schváli alebo odmietne, po 
overení, či sú odôvodnené, potrebné a 
primerané vzhľadom na ich cieľ, a či 
predstavujú prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi, pričom 
zoberie do úvahy vysokú úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice. Ak Komisia v rámci tohto 
obdobia nerozhodne, vnútroštátne právne 
predpisy sa pokladajú za schválené.

mimo pôsobnosti ustanovení tejto 
smernice.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 1312
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát však môže zachovať 
prísnejšie vnútroštátne právne predpisy 
uplatniteľné na všetky výrobky rovnako,
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica, a to zo závažných dôvodov 
potrieb týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členský štát môže takisto zaviesť 
prísnejšie vnútroštátne predpisy, a to z 
dôvodov týkajúcich sa osobitnej situácie 
tohto členského štátu a pod podmienkou, 
že právne predpisy sú odôvodnené 
potrebou ochrany verejného zdravia. 
Takéto vnútroštátne právne predpisy sa 
oznámia Komisii spolu s dôvodmi na ich 

2. Členský štát môže prijať alebo 
zachovať prísnejšie vnútroštátne právne 
predpisy uplatniteľné na všetky výrobky 
rovnako v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica, pokiaľ sú takéto ustanovenia 
zlučiteľné so zmluvou. 
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zachovanie alebo ich zavedenie. Komisia 
ich do šiestich mesiacov odo dňa prijatia 
oznámenia schváli alebo odmietne, po 
overení, či sú odôvodnené, potrebné a 
primerané vzhľadom na ich cieľ, a či 
predstavujú prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi, pričom 
zoberie do úvahy vysokú úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice. Ak Komisia v rámci tohto 
obdobia nerozhodne, vnútroštátne právne 
predpisy sa pokladajú za schválené.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu ochrany verejného zdravia je rozhodujúce, aby si členské štáty ponechali možnosť 
uplatňovať prísnejšie domáce opatrenia v oblasti kontroly tabaku, ak si to prajú, a aby 
členské štáty neboli obmedzované v ich ambíciách v oblasti kontroly tabaku, ak je to 
primerané a zlučiteľné s právom EÚ. Navyše je tu silný argument, že členské štáty by nemali 
byť nútené zvažovať regresívne opatrenia na základe prijatia revidovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 1313
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát však môže zachovať 
prísnejšie vnútroštátne právne predpisy 
uplatniteľné na všetky výrobky rovnako, 
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica, a to zo závažných dôvodov 
potrieb týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členský štát môže takisto zaviesť 
prísnejšie vnútroštátne predpisy, a to z 
dôvodov týkajúcich sa osobitnej situácie 
tohto členského štátu a pod podmienkou, 
že právne predpisy sú odôvodnené 
potrebou ochrany verejného zdravia. 
Takéto vnútroštátne právne predpisy sa 
oznámia Komisii spolu s dôvodmi na ich 

2. Táto smernica však neovplyvní právo 
členských štátov zaviesť prísnejšie 
vnútroštátne predpisy pod podmienkou, že 
takéto právne predpisy sú odôvodnené 
potrebou ochrany verejného zdravia
v súlade so zásadou subsidiarity. Takéto 
vnútroštátne právne predpisy sa oznámia 
Komisii spolu s dôvodmi na ich 
zachovanie alebo ich zavedenie.
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zachovanie alebo ich zavedenie. Komisia 
ich do šiestich mesiacov odo dňa prijatia 
oznámenia schváli alebo odmietne, po 
overení, či sú odôvodnené, potrebné a 
primerané vzhľadom na ich cieľ, a či 
predstavujú prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi, pričom 
zoberie do úvahy vysokú úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice. Ak Komisia v rámci tohto 
obdobia nerozhodne, vnútroštátne právne 
predpisy sa pokladajú za schválené.

Or. el

Odôvodnenie

Zámerom tejto smernice je harmonizovať trh s tabakovými výrobkami a nie ho trieštiť. Treba 
tiež zdôrazniť, že ochrana zdravia patrí do pôsobnosti členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 1314
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát však môže zachovať 
prísnejšie vnútroštátne právne predpisy 
uplatniteľné na všetky výrobky rovnako,
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica, a to zo závažných dôvodov 
potrieb týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členský štát môže takisto zaviesť 
prísnejšie vnútroštátne predpisy, a to z 
dôvodov týkajúcich sa osobitnej situácie 
tohto členského štátu a pod podmienkou, 
že právne predpisy sú odôvodnené 
potrebou ochrany verejného zdravia. 
Takéto vnútroštátne právne predpisy sa 
oznámia Komisii spolu s dôvodmi na ich 
zachovanie alebo ich zavedenie. Komisia 
ich do šiestich mesiacov odo dňa prijatia 
oznámenia schváli alebo odmietne, po 

2. Členský štát však môže zachovať 
prísnejšie vnútroštátne právne predpisy 
uplatniteľné na výrobky vyrobené 
a predávané v danom členskom štáte
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica, a to zo závažných dôvodov 
potrieb týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členský štát môže takisto zaviesť 
prísnejšie vnútroštátne predpisy, a to z 
dôvodov týkajúcich sa osobitnej situácie 
tohto členského štátu a pod podmienkou, 
že právne predpisy sú odôvodnené 
potrebou ochrany verejného zdravia. Pred 
toho, aby to malo vplyv na smernicu 
98/84/ES, takéto vnútroštátne právne 
predpisy sa oznámia Komisii spolu s 
dôvodmi na ich zachovanie alebo ich 
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overení, či sú odôvodnené, potrebné a 
primerané vzhľadom na ich cieľ, a či 
predstavujú prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi, pričom 
zoberie do úvahy vysokú úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice. Ak Komisia v rámci tohto 
obdobia nerozhodne, vnútroštátne právne 
predpisy sa pokladajú za schválené.

zavedenie. Komisia ich do šiestich 
mesiacov odo dňa prijatia oznámenia 
schváli alebo odmietne po overení, či sú 
odôvodnené, potrebné a primerané 
vzhľadom na ich cieľ a či predstavujú 
prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo 
skryté obmedzovanie obchodu medzi 
členskými štátmi, pričom zoberie do úvahy 
vysokú úroveň ochrany zdravia, ktorá sa 
dosiahla prostredníctvom tejto smernice. 
Ak Komisia v rámci tohto obdobia 
nerozhodne, vnútroštátne právne predpisy 
sa pokladajú za schválené. 

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 1315
Frédérique Ries

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát však môže zachovať 
prísnejšie vnútroštátne právne predpisy 
uplatniteľné na všetky výrobky rovnako,
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica, a to zo závažných dôvodov 
potrieb týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členský štát môže takisto zaviesť
prísnejšie vnútroštátne predpisy, a to z 
dôvodov týkajúcich sa osobitnej situácie 
tohto členského štátu a pod podmienkou, 
že právne predpisy sú odôvodnené 
potrebou ochrany verejného zdravia. 
Takéto vnútroštátne právne predpisy sa 
oznámia Komisii spolu s dôvodmi na ich 
zachovanie alebo ich zavedenie. Komisia 
ich do šiestich mesiacov odo dňa prijatia 
oznámenia schváli alebo odmietne, po 
overení, či sú odôvodnené, potrebné a 
primerané vzhľadom na ich cieľ, a či 
predstavujú prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi, pričom 

2. Členský štát však majú právo zachovať 
prísnejšie vnútroštátne právne predpisy 
uplatniteľné na všetky výrobky rovnako
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica, a to zo závažných dôvodov 
potrieb týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia.
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zoberie do úvahy vysokú úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice. Ak Komisia v rámci tohto 
obdobia nerozhodne, vnútroštátne právne 
predpisy sa pokladajú za schválené.

Členský štát má takisto právo zaviesť 
prísnejšie vnútroštátne predpisy, a to z 
dôvodov týkajúcich sa osobitnej situácie 
tohto členského štátu a pod podmienkou, 
že právne predpisy sú odôvodnené 
potrebou ochrany verejného zdravia. 
Takéto vnútroštátne právne predpisy sa 
oznámia Komisii spolu s dôvodmi na ich 
zachovanie alebo ich zavedenie.
Komisia ich do šiestich mesiacov odo dňa 
prijatia oznámenia schváli alebo odmietne 
po overení, či sú odôvodnené, potrebné a 
primerané vzhľadom na ich cieľ a či 
predstavujú prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi, pričom 
zoberie do úvahy vysokú úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice. Ak Komisia v rámci tohto 
obdobia nerozhodne, vnútroštátne právne 
predpisy sa pokladajú za schválené.

Or. fr

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť zachovať prísnejšie vnútroštátne právne predpisy 
uplatniteľné na všetky výrobky a v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje smernica, keď na to 
existujú presvedčivé dôvody ochrany verejného zdravia.

Pozmeňujúci návrh 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát však môže zachovať 
prísnejšie vnútroštátne právne predpisy 

2. Členský štát však môže zachovať 
prísnejšie vnútroštátne právne predpisy 
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uplatniteľné na všetky výrobky rovnako,
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica, a to zo závažných dôvodov 
potrieb týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členský štát môže takisto zaviesť 
prísnejšie vnútroštátne predpisy, a to z 
dôvodov týkajúcich sa osobitnej situácie 
tohto členského štátu a pod podmienkou, 
že právne predpisy sú odôvodnené 
potrebou ochrany verejného zdravia. 
Takéto vnútroštátne právne predpisy sa 
oznámia Komisii spolu s dôvodmi na ich 
zachovanie alebo ich zavedenie. Komisia 
ich do šiestich mesiacov odo dňa prijatia 
oznámenia schváli alebo odmietne, po 
overení, či sú odôvodnené, potrebné a 
primerané vzhľadom na ich cieľ, a či 
predstavujú prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi, pričom 
zoberie do úvahy vysokú úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom
tejto smernice. Ak Komisia v rámci tohto 
obdobia nerozhodne, vnútroštátne právne 
predpisy sa pokladajú za schválené.

uplatniteľné na všetky výrobky rovnako 
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica, a to zo závažných dôvodov 
potrieb týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Vhodnými opatreniami na 
ochranu verejného zdravia sa považujú 
ustanovenia odporúčajúce 
maloobchodníkom s tabakovými 
výrobkami, aby ich na mieste predaja 
neprezentovali. Členský štát môže takisto 
zaviesť prísnejšie vnútroštátne predpisy, a 
to z dôvodov týkajúcich sa osobitnej 
situácie tohto členského štátu a pod 
podmienkou, že právne predpisy sú 
odôvodnené potrebou ochrany verejného 
zdravia. Takéto vnútroštátne právne 
predpisy sa oznámia Komisii spolu s 
dôvodmi na ich zachovanie alebo ich 
zavedenie. Komisia ich do šiestich 
mesiacov odo dňa prijatia oznámenia 
schváli alebo odmietne po overení, či sú 
odôvodnené, potrebné a primerané 
vzhľadom na ich cieľ a či predstavujú 
prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo 
skryté obmedzovanie obchodu medzi 
členskými štátmi, pričom zoberie do úvahy 
vysokú úroveň ochrany zdravia, ktorá sa 
dosiahla prostredníctvom tejto smernice. 
Ak Komisia v rámci tohto obdobia 
nerozhodne, vnútroštátne právne predpisy 
sa pokladajú za schválené.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky opatrenia, ktoré odrádzajú od predaja výrobkov súvisiacich s tabakom, vrátane 
ustanovení, ktoré odporúčajú primerané zakrývanie týchto výrobkov v autorizovaných 
obchodoch, sú prijaté na ochranu verejného zdravia.

Pozmeňujúci návrh 1317
Renate Sommer

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát však môže zachovať 
prísnejšie vnútroštátne právne predpisy 
uplatniteľné na všetky výrobky rovnako, 
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica, a to zo závažných dôvodov 
potrieb týkajúcich sa ochrany verejného 
zdravia. Členský štát môže takisto zaviesť 
prísnejšie vnútroštátne predpisy, a to z 
dôvodov týkajúcich sa osobitnej situácie 
tohto členského štátu a pod podmienkou, 
že právne predpisy sú odôvodnené 
potrebou ochrany verejného zdravia.
Takéto vnútroštátne právne predpisy sa 
oznámia Komisii spolu s dôvodmi na ich 
zachovanie alebo ich zavedenie. Komisia 
ich do šiestich mesiacov odo dňa prijatia 
oznámenia schváli alebo odmietne, po 
overení, či sú odôvodnené, potrebné a 
primerané vzhľadom na ich cieľ, a či 
predstavujú prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo skryté obmedzovanie 
obchodu medzi členskými štátmi, pričom 
zoberie do úvahy vysokú úroveň ochrany 
zdravia, ktorá sa dosiahla prostredníctvom 
tejto smernice. Ak Komisia v rámci tohto 
obdobia nerozhodne, vnútroštátne právne 
predpisy sa pokladajú za schválené.

2. Ak Komisia v rámci tohto obdobia 
nerozhodne, vnútroštátne právne predpisy 
sa pokladajú za schválené. Členský štát 
však môže zachovať prísnejšie vnútroštátne 
právne predpisy uplatniteľné na všetky 
výrobky rovnako, v oblastiach, na ktoré sa 
vzťahuje smernica, a to zo závažných 
dôvodov potrieb týkajúcich sa ochrany 
verejného zdravia. Členský štát môže 
takisto zaviesť prísnejšie vnútroštátne 
predpisy, a to z dôvodov týkajúcich sa 
osobitnej situácie tohto členského štátu a 
pod podmienkou, že právne predpisy sú 
odôvodnené potrebou ochrany verejného 
zdravia. Takéto vnútroštátne právne 
predpisy sa oznámia Komisii spolu s 
dôvodmi na ich zachovanie alebo ich 
zavedenie. Komisia ich do šiestich 
mesiacov odo dňa prijatia oznámenia 
schváli alebo odmietne po overení, či sú 
odôvodnené, potrebné a primerané 
vzhľadom na ich cieľ a požiadavky 
a zásady jednotného trhu a či predstavujú 
prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo 
skryté obmedzovanie obchodu medzi 
členskými štátmi, pričom zoberie do úvahy 
vysokú úroveň ochrany zdravia, ktorá sa 
dosiahla prostredníctvom tejto smernice. 
Ak Komisia v rámci tohto obdobia 
nerozhodne, vnútroštátne právne predpisy 
sa pokladajú za schválené.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 1318
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Touto smernicou nie je dotknuté právo vypúšťa sa
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členských štátov zachovať alebo zaviesť 
v súlade so zmluvou vnútroštátne právne 
predpisy týkajúce sa aspektov, ktoré táto 
smernica neupravuje. Takéto vnútroštátne 
právne predpisy musia byť odôvodnené 
závažnými dôvodmi verejného záujmu 
a musia byť potrebné a primerané svojmu 
cieľu. Nesmú predstavovať prostriedok 
svojvoľnej diskriminácie ani skryté 
obmedzovanie obchodu medzi členskými 
štátmi a nesmú ohrozovať úplné 
uplatňovanie tejto smernice.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 1319
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Touto smernicou nie je dotknuté právo 
členských štátov zachovať alebo zaviesť 
v súlade so zmluvou vnútroštátne právne 
predpisy týkajúce sa aspektov, ktoré táto 
smernica neupravuje. Takéto vnútroštátne 
právne predpisy musia byť odôvodnené 
závažnými dôvodmi verejného záujmu 
a musia byť potrebné a primerané svojmu 
cieľu. Nesmú predstavovať prostriedok 
svojvoľnej diskriminácie ani skryté 
obmedzovanie obchodu medzi členskými 
štátmi a nesmú ohrozovať úplné 
uplatňovanie tejto smernice.

3. Touto smernicou nie je dotknuté právo 
členských štátov zachovať alebo zaviesť, 
za predpokladu zlučiteľnosti so zmluvou,
vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa 
aspektov, ktoré táto smernica neupravuje.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustený text je vzhľadom na uplatňovanie zmluvy zbytočný.
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Pozmeňujúci návrh 1320
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Touto smernicou nie je dotknuté právo 
členských štátov zachovať alebo zaviesť 
v súlade so zmluvou vnútroštátne právne 
predpisy týkajúce sa aspektov, ktoré táto 
smernica neupravuje. Takéto vnútroštátne 
právne predpisy musia byť odôvodnené 
závažnými dôvodmi verejného záujmu 
a musia byť potrebné a primerané svojmu 
cieľu. Nesmú predstavovať prostriedok 
svojvoľnej diskriminácie ani skryté 
obmedzovanie obchodu medzi členskými 
štátmi a nesmú ohrozovať úplné 
uplatňovanie tejto smernice.

3. Touto smernicou nie je dotknuté právo 
členských štátov zachovať alebo zaviesť 
v súlade so zmluvou vnútroštátne právne 
predpisy týkajúce sa aspektov, ktoré táto 
smernica neupravuje. Takéto vnútroštátne 
právne predpisy musia byť odôvodnené 
závažnými dôvodmi verejného záujmu 
a musia byť potrebné a primerané svojmu 
cieľu. Nesmú predstavovať prostriedok 
svojvoľnej diskriminácie ani skryté 
obmedzovanie obchodu medzi členskými 
štátmi.

Or. de

Odôvodnenie

Posledná fráza je zbytočná, pretože smernica sa musí v každom prípade transponovať podľa 
ustanovení zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 1321
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Táto smernica za žiadnych okolností 
neovplyvní právo členských štátov 
prijímať prísnejšie pravidlá za 
predpokladu, že sú rozhodujúce pre 
ochranu verejného zdravia a nezasahujú 
nadmieru nad rámec stanovených noriem 
v tejto smernici ani nie sú mimo jej 
rozsahu.
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Or. de

Odôvodnenie

Nadmerné odchýlky by boli hrubým porušením zásady právnej istoty a namiesto podpory 
zamýšľaného účelu tejto smernice by sa od neho odkláňali.

Pozmeňujúci návrh 1322
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do [Úrad pre 
publikácie, vložte, prosím, presný dátum: 
nadobudnutie účinnosti + 18 mesiacov]. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
uvedených ustanovení.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do [Úrad pre 
publikácie, vložte, prosím, presný dátum: 
nadobudnutie účinnosti + 24 mesiacov]. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
uvedených ustanovení.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do [Úrad pre 
publikácie, vložte, prosím, presný dátum: 
nadobudnutie účinnosti + 18 mesiacov].
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
uvedených ustanovení.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do [Úrad pre 
publikácie, vložte, prosím, presný dátum: 
nadobudnutie účinnosti + 18 mesiacov]
a v prípade článku 6 najneskôr do [Úrad 
pre publikácie, vložte, prosím, presný 
dátum: nadobudnutie účinnosti 
+ 36 mesiacov]. Komisii bezodkladne 
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oznámia znenie uvedených ustanovení.

Or. de

Odôvodnenie

Nadväzujúci pozmeňujúci návrh: tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože vypracovanie 
úplného zoznamu prídavných látok podľa článku 6 si vyžaduje určitý čas.

Pozmeňujúci návrh 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh smernice
Článok 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 26 vypúšťa sa
Prechodné ustanovenie
Členské štáty môžu povoliť, aby tieto 
výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto 
smernicou, boli uvedené na trh do [Úrad 
pre publikácie, vložte, prosím, presný 
dátum: nadobudnutie účinnosti + 24 
mesiacov]:
a) tabakové výrobky;
b) výrobky obsahujúce nikotín pod 
prahovou hodnotou stanovenou v článku 
18 ods. 1;
c) rastlinné výrobky na fajčenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1325
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu povoliť, aby tieto 
výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto 
smernicou, boli uvedené na trh do [Úrad 
pre publikácie, vložte, prosím, presný 
dátum: nadobudnutie účinnosti + 24
mesiacov]:

Členské štáty môžu povoliť, aby tieto 
výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto 
smernicou, boli uvedené na trh do [Úrad 
pre publikácie, vložte, prosím, presný 
dátum: nadobudnutie účinnosti 
+ 36 mesiacov]: 

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu povoliť, aby tieto 
výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto 
smernicou, boli uvedené na trh do [Úrad 
pre publikácie, vložte, prosím, presný 
dátum: nadobudnutie účinnosti 
+ 24 mesiacov]:

Členské štáty môžu povoliť, aby tieto 
výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto 
smernicou, boli uvedené na trh do [Úrad 
pre publikácie, vložte, prosím, presný 
dátum: nadobudnutie účinnosti 
+ 36 mesiacov]:

Or. pl

Odôvodnenie

Členské štáty by mali dostať primeraný čas na prispôsobenie sa zmenám vyplývajúcim 
z ustanovení tejto smernice, najmä preto, že tieto zmeny budú mať na rôzne členské štáty 
odlišný vplyv.

Pozmeňujúci návrh 1327
Renate Sommer

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu povoliť, aby tieto 
výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto 
smernicou, boli uvedené na trh do [Úrad 

Členské štáty môžu povoliť, aby tieto 
výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto 
smernicou, boli uvedené na trh do 
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pre publikácie, vložte, prosím, presný 
dátum: nadobudnutie účinnosti + 24 
mesiacov]:

[+ 24 mesiacov po transpozícii do 
vnútroštátneho práva]:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 1328
Timothy Kirkhope

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu povoliť, aby tieto 
výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto 
smernicou, boli uvedené na trh do [Úrad 
pre publikácie, vložte, prosím, presný 
dátum: nadobudnutie účinnosti 
+ 24 mesiacov]:

Členské štáty môžu povoliť, aby tieto 
výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto 
smernicou, boli uvedené na trh do [Úrad 
pre publikácie, vložte, prosím, presný 
dátum: nadobudnutie účinnosti 
+ 42 mesiacov], aby sa poskytol čas na 
potrebné zmeny v procese výroby 
a balenia a na likvidáciu existujúcich 
zásob:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu povoliť, aby tieto 
výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto 
smernicou, boli uvedené na trh do [Úrad 
pre publikácie, vložte, prosím, presný 
dátum: nadobudnutie účinnosti 
+ 24 mesiacov]:

Členské štáty môžu povoliť, aby tieto 
výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto 
smernicou, boli uvedené na trh do [Úrad 
pre publikácie, vložte, prosím, presný 
dátum: nadobudnutie účinnosti 
+ 36 mesiacov]:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonija Parvanovová

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu povoliť, aby výrobky 
obsahujúce nikotín, ktoré nie sú v súlade 
s touto smernicou, boli uvedené na trh do 
[Úrad pre publikácie, vložte, prosím, 
presný dátum: nadobudnutie účinnosti 
+ 48 mesiacov]:

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby výrobky obsahujúce nikotín mali dostatok času na získanie povolenia ako 
farmaceutiká, aby sa tak zabránilo časovému úseku, keď budú tieto výrobky úplne stiahnuté 
z trhu.

Pozmeňujúci návrh 1331
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) tabakové výrobky; a) cigarety a tabak na šúľanie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonija Parvanovová

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) výrobky obsahujúce nikotín pod 
prahovou hodnotou stanovenou v článku 
18 ods. 1;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby výrobky obsahujúce nikotín mali dostatok času na získanie povolenia ako 
farmaceutiká, aby sa tak zabránilo časovému úseku, keď budú tieto výrobky úplne stiahnuté 
z trhu.

Pozmeňujúci návrh 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) výrobky obsahujúce nikotín pod 
prahovou hodnotou stanovenou v článku 
18 ods. 1;

b) výrobky obsahujúce nikotín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) výrobky obsahujúce nikotín pod 
prahovou hodnotou stanovenou v článku 
18 ods. 1;

b) výrobky obsahujúce nikotín;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) výrobky obsahujúce nikotín pod 
prahovou hodnotou stanovenou v článku 
18 ods. 1;

b) výrobky obsahujúce nikotín;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 1336
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rastlinné výrobky na fajčenie. c) rastlinné výrobky na fajčenie.

Členské štáty môžu povoliť tabakové 
výrobky okrem cigariet a tabaku na 
šúľanie, ktoré nie sú v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice, do [dátum 
nadobudnutia účinnosti + 42 mesiacov].

Or. de

Odôvodnenie

Podľa odôvodnenia 18 k smernici 2001/37/ES by sa mali poskytnúť dostatočne dlhé 
prechodné obdobia, aby sa poskytol čas na potrebné úpravy vo výrobe a na predaj 
existujúcich zásob. Je to mimoriadne dôležité v súvislosti s malými a strednými podnikmi a 
tabakovými plantážami zasiahnutými tohto smernicou.

Pozmeňujúci návrh 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonija Parvanovová, Kathleen Van Brempt

Návrh smernice
Príloha 1a (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha I
Prídavné látky schválené na používanie 
v tabakových výrobkoch
Chemický názov prídavnej látky – funkcia 
– maximálna povolená úroveň

Or. en

Odôvodnenie

Pozitívny zoznam prídavných látok, ktoré sa môžu používať v tabakových výrobkoch, by sa 
mal vložiť ako nová príloha k smernici.

Pozmeňujúci návrh 1338
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Fajčenie je príčinou 9 z 10 prípadov 
rakoviny pľúc

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 1339
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Fajčenie spôsobuje rakovinu úst a 
hrdla

vypúšťa sa

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 1340
Frédérique Ries

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Fajčenie spôsobuje rakovinu 
močového mechúra

Or. en

Odôvodnenie

Rakovina močového mechúra je v EÚ alarmujúco čoraz rozšírenejšia (štvrtý najčastejší druh 
rakoviny u mužov a 14. u žien, podľa IARC) a fajčenie tabaku predstavuje prvý rizikový faktor 
rakoviny močového mechúra. V mnohých krajinách (vrátane Austrálie, Kanady a Nového 
Zélandu) už používajú túto zdravotnú výstrahu na zvýšenie povedomia o kauzálnom prepojení 
medzi fajčením a rakovinou močového mechúra.

Pozmeňujúci návrh 1341
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Fajčenie spôsobuje infarkt vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 1342
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fajčenie spôsobuje mŕtvicu a 
zdravotné postihnutie

vypúšťa sa
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Or. nl

Pozmeňujúci návrh 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Fajčenie spôsobuje rakovinu 
močového mechúra

Or. fr

Odôvodnenie

Tento typ rakoviny predstavuje závažnejšie zdravotné riziko, než aké si ľudia uvedomujú. 
Fajčenie je príčinou 50 % rakoviny močového mechúra u mužov a tretiny prípadov u žien. 
Zatiaľ čo doposiaľ sa tento typ rakoviny vyvíjal skôr u mužov, značne sa zvýšil počet prípadov 
žien chorých na rakovinu močového mechúra, a to v dôsledku zvýšenia počtu fajčiarok.

Pozmeňujúci návrh 1344
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Fajčenie zvyšuje riziko slepoty vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 1345
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Fajčenie vám poškodzuje zuby a 
ďasná

vypúšťa sa
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Or. nl

Pozmeňujúci návrh 1346
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Fajčenie môže zabiť vaše nenarodené 
dieťa

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10) Dym z vašej cigarety škodí vašim 
deťom, rodine a priateľom

10) Dym z vašej cigarety skracuje život 
vašich detí, rodiny a priateľov. 
Nevystavujte ich tomuto dymu.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 1348
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) U detí fajčiarov je vyššia 
pravdepodobnosť, že začnú fajčiť

vypúšťa sa

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 1349
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Prestaňte fajčiť – zostaňte nažive pre 
vašich blízkych

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 1350
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Fajčenie znižuje plodnosť vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 1351
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Fajčenie zvyšuje riziko impotencie vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß
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Návrh smernice
Príloha 1 – bod 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Fajčenie v prítomnosti detí môže 
spôsobiť náhle úmrtie dieťaťa

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zaviesť nové textové varovanie na ochranu detí a nenarodených detí pred 
zdravotnými hrozbami, ktoré spôsobuje fajčenie.

Pozmeňujúci návrh 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Tento výrobok obsahuje nikotín 
a poškodzuje vaše zdravie.
(Pozmeňujúci návrh prepojený s 
pozmeňujúcim návrhom k nadpisu 1a 
(nový) v prílohe I.)

Or. it

Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 18.

Pozmeňujúci návrh 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 14b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14b) Fajčenie počas tehotenstva vyvoláva 
predčasný pôrod

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zaviesť nové textové varovanie na ochranu detí a nenarodených detí pred 
zdravotnými hrozbami, ktoré spôsobuje fajčenie.

Pozmeňujúci návrh 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 14c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14c) Deti, ktoré sú nútené pasívne fajčiť, 
skôr ochorejú na astmu alebo meningitídu

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zaviesť nové textové varovanie na ochranu detí a nenarodených detí pred 
zdravotnými hrozbami, ktoré spôsobuje fajčenie.

Pozmeňujúci návrh 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Príloha 1 – nadpis 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zoznam textových výstrah uvedených v 
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článku 18

Or. it

Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 18.

Pozmeňujúci návrh 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh smernice
Príloha 1a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha Ia (nová)
Zoznam škodlivých a potenciálne 
škodlivých zložiek v tabakových 
výrobkoch a v tabakovom dyme.
Zložka
Acetaldehyd
Acetamid
Acetón
Akroleín
Akrylamid
Akrylonitril
Aflatoxín B1
4-Aminobifenyl
1-Aminonaftalén
2-Aminonaftalén
Amoniak
Anabazín
o-Anizidín
Arzén
A-α-C (2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indol)
Benz[a]antracén
Benz[a]aceantrylen
Benzén
Benzo[b]fluorantén
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Benzo[k]fluorantén
Benzo[b]furán
Benzo[a]pyrén
Benzo[c]fenantrén
Berýlium
1,3-Butadién
Kadmium
Kyselina kávová
Oxid uhoľnatý
Katechol
Chlórované dioxíny/furány
Chróm
Chryzén
Kobalt
Kumarín
Krezoly (o-, m- a p-krezol)
Krotónaldehyd
Cyclopenta[c,d]pyrén
Dibenz[a,h]antracén
Dibenzo[a,e]pyrén
Dibenzo[a,h]pyrén
Dibenzo[a,i]pyrén
Dibenzo[a,l]pyrén
2,6-Dimetylanilín
Etylkarbamát (uretán)
Etylbenzén
Etylénoxid
Formaldehyd
Furán
Glu-P-1 (2-Amino-6-metyldipyrido[1,2-
a:3',2'-d]imidazol)
Glu-P-2 (2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2'-
d]imidazol)
Hydrazín
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Kyanovodík
Indeno[1,2,3-cd]pyrén
IQ (2-Amino-3-metylimidazo[4,5-
f]chinolín)
Isoprén
Olovo
MeA-α-C (2-Amino-3-metyl)-9H-
pyrido[2,3-b]indol)
Ortuť
Metyletylketón
5-Metylchryzén
4-(Metylnitrosamín)-1-(3-pyridyl)-1-
butanón (NNK)
Naftalín
Nikel
Nikotín
Nitrobenzén
Nitrometán
2-Nitropropán
N-Nitrosodietanolamín (NDELA)
N-Nitrosodietylamín
N-Nitrosodimetylamín (NDMA)
N-Nitrosometyletylamín
N-Nitrosomorfolín (NMOR)
N-Nitrosonornikotín (NNN)
N-Nitrosopiperidín (NPIP)
N-Nitrosopyrolidín (NPYR)
N-Nitrososarcosin (NSAR)
Nornikotín
Fenol
PhIP (2-Amino-1-metyl-6-
fenylimidazo[4,5-b]pyridin)
Polónium-210 
Propionaldehyd
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Propylénoxid
Chinolín
Selén
Styrén
o-Toluidín
Toluén
Trp-P-1 (3-Amino-1,4-dimetyl-5H-
pyrido[4,3-b]indol)
Trp-P-2 (1-Metyl-3-amino-5H-pyrido[4,3-
b]indol)
Urán-235
Urán-238
Vinyl acetátu
Vinyl chlorid 

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité v novej prílohe vymedziť zoznam škodlivých a potenciálne škodlivých zložiek 
v tabakových výrobkoch a tabakovom dyme, rovnako, ako v prípade zoznamu, ktorý v roku 
2009 vytvoril FDA v zákone o prevencii fajčenia v rodine a kontrole tabaku.

Pozmeňujúci návrh 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh smernice
Príloha 1b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 1 – Škodlivé a 
potenciálne škodlivé 
zložky v cigaretovom 
dyme

Tabuľka 2 – Škodlivé a 
potenciálne škodlivé 
zložky v bezdymovom 
tabaku

Tabuľka 3 – Škodlivé a 
potenciálne škodlivé 
zložky v tabaku na 
vlastnú výrobu cigariet
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Acetaldehyd Acetaldehyd Amoniak
Acrolein Arzén Arzén
Akrylonitril Benzo[a]pyrén Kadmium
4-Aminobifenyl Kadmium Nikotín 
1-Aminonaftalén Krotónaldehyd NNK*
2-Aminonaftalén Formaldehyd NNN**
Amoniak Nikotín
Benzén NNK* 
Benzo[a]pyrén NNN** 
1,3-Butadién
Oxid uhoľnatý
Krotónaldehyd
Formaldehyd 
Isoprén
Nikotín
NNK*
NNN**
Toluén 
_____________
* 4-(metylnitrosamín)-1-
(3-pyridyl)-1-butanón
** N-nitrosonornikotín 

Or. en

Odôvodnenie

Prepojené s pozmeňujúcim návrhom k článku 5 ods. 1 pododsek 1. Je dôležité vytvoriť krátky 
zoznam najčastejších rizikových látok identifikovaných podľa typu tabakového výrobku, ktorý 
by sa podobal zákonu USA (zákon o kontrole tabaku). Táto nová príloha poskytuje základ na 
začatie štúdie o regulovaných tabakových výrobkoch, pokiaľ nebudú predložené informácie 
pre všetky škodlivé a potenciálne škodlivé zložky do termínu transpozície v článku 25.

Pozmeňujúci návrh 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner
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Návrh smernice
Príloha 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA III
Maximálny prípustný obsah bezdymového 
tabaku, toxínu na jednotku hmotnosti 
suchého tabaku:
NNN (N-nitrozoamín) plus NNK (4-
(dimetylnitrosamín)-1-(3-pyridyl)-1-
butanón): 2,0 mg/kg
B(a)P (benzo[a]pyrén): 5,0 µg/kg

Or. en

Odôvodnenie

Táto tabuľka uvádza odporúčania týkajúce sa toxicity Študijnej skupiny WHO pre reguláciu 
tabakových výrobkov – správa o vedeckom základe regulácie tabakových výrobkov, skupina 
technických správ WHO č. 955. (2010)

Pozmeňujúci návrh 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Návrh smernice
Príloha 2b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA IV
Právne predpisy EÚ vzťahujúce sa na 
výrobky obsahujúce nikotín:
Všeobecná bezpečnosť:
Smernica 2001/95/ES o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov
Systém RAPEX – oznamovanie 
nebezpečných výrobkov a upozorňovanie 
na ne
Balenie a označovanie:
Smernica 67/548/EHS o nebezpečných 
látkach
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Smernica 99/45/ES o nebezpečných 
prípravkoch
Nariadenie č. 1272/2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí 
s platnosťou od roku 2015
Chemická bezpečnosť:
Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemikálií (REACH)
Bezpečnosť elektrických prístrojov 
a zariadení:
Smernica 2006/95/ES o nízkom napätí
Smernica 2004/108/ES 
o elektromagnetickej kompatibilite
Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení 
používania nebezpečných látok (podľa 
situácie)
Smernica 2012/19/EÚ o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení 
(OEEZ)
Smernica 2006/66/ES o batériách
Hmotnosti a rozmery:
Smernica 76/211/EHS o plnení určitých 
spotrebiteľsky balených výrobkov podľa 
hmotnosti alebo objemu
Smernica 2007/45/ES o menovitých 
množstvách spotrebiteľsky balených 
výrobkov
Obchodné postupy:
Smernica 97/7/ES o predaji na diaľku
Smernica 2000/31/ES o elektronickom 
obchode
Smernica 2006/114/ES o klamlivej 
a porovnávacej reklame
Smernica 2005/29/ES o nekalých 
obchodných praktikách

Or. en



AM\935765SK.doc 77/77 PE510.722v01-00

SK

Odôvodnenie

Členské štáty by mali na výrobky obsahujúce nikotín uplatňovať existujúce nariadenia 
týkajúce sa spotrebiteľov a bezpečnosti. Požiadavka na predkladanie správ bude znamenať 
zaujatie systémovejšieho prístupu a tiež poskytne základ pre revíziu, ktorú má Komisia 
uskutočniť do apríla 2017.


