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Pozmeňujúci návrh 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 835
Erminia Mazzoni

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

vypúšťa sa

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky,
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho obalu 
sú odstrániteľné nálepky (nie však daňové 
kolky), vložené letáky alebo iný dodatočný 
materiál, stieracie nálepky a puzdrá.

Or. de

Odôvodnenie

Zoznam zakázaných prvkov a charakteristických znakov musí byť konkrétny, aby sa 
zabezpečila právna istota. Obchodné známky a symboly, ako aj ich podoba z hľadiska grafiky 
a farby, podliehajú majetkovým právam vlastníkov obchodných známok a preto ich nemožno 
zakázať.

Pozmeňujúci návrh 837
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
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nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

stieracie nálepky a puzdrá. Poskytovanie 
faktických informácií o výrobku 
spotrebiteľom nemožno zakázať. 
Obchodné známky registrované pred 
dátumom nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice nemožno zakázať.

Or. it

Odôvodnenie

Niektoré zákazy by bránili v poskytovaní zásadných informácií o výrobkoch a už 
registrovaných obchodných známkach, s rizikom porušenia ustanovení ZFEÚ o právach 
spotrebiteľov a pravidiel WTO. Okrem toho, zákaz cigariet s priemerom menším než 7,5 mm 
by mal nepriaznivé dôsledky a tlačil by spotrebiteľov smerom k čiernemu trhu, čo by zjavne 
malo škodlivý vplyv na zdravie spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 838
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá.

Poskytovanie faktických informácií 
o výrobku spotrebiteľom nemožno 
zakázať.
Obchodné známky registrované pred 
dátumom nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice nemožno zakázať.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 839
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
vložené letáky alebo iný dodatočný 
materiál ako adhezívne nálepky, 
samolepky, pripojené letáky, stieracie 
nálepky a puzdrá.

Or. en

Odôvodnenie

Neexistuje žiadne vymedzenie „zavádzajúcich farieb“ a neexistuje žiadne dôveryhodné 
odôvodnenie toho, aby sa farby sa zavádzajúce považovali. Rovnako neexistuje žiadne 
odôvodnenie zo zdravotného hľadiska a z hľadiska vnútorného trhu pre zákaz cigariet 
s menším priemerom.

Pozmeňujúci návrh 840
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
vložené letáky alebo iný dodatočný 
materiál ako adhezívne nálepky, 
samolepky, pripojené letáky, stieracie 
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stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

nálepky a puzdrá.

Or. de

Odôvodnenie

Neexistuje žiadne vymedzenie „zavádzajúcich farieb“ a neexistuje žiadne dôveryhodné 
odôvodnenie predpokladu, že niektoré farby môžu byť zavádzajúce. Rovnako neexistuje, so 
zreteľom na ochranu verejného zdravia a vnútorný trh, žiadny dôvod pre celoplošný zákaz 
cigariet s menším priemerom.

Pozmeňujúci návrh 841
Kristian Vigenin

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, názorné 
alebo iné symboly, zavádzajúce farby, 
vložené letáky alebo iný dodatočný 
materiál ako adhezívne nálepky, 
samolepky, pripojené letáky, stieracie 
nálepky a puzdrá alebo sa môžu týkať 
tvaru samotného tabakového výrobku. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 842
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
vložené letáky alebo iný dodatočný 
materiál ako adhezívne nálepky, 
samolepky, pripojené letáky, stieracie 
nálepky a puzdrá alebo sa môžu týkať 
tvaru samotného tabakového výrobku. 

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 843
Jarosław Kalinowski

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá.

Or. pl

Odôvodnenie

Cigarety s charakteristickou vôňou a chuťou sa stali populárnymi (t. j. majú významný podiel 
na trhu s tabakovými výrobkami) len v malom počte členských štátov. Inde je po nich len 
veľmi malý dopyt, a v niektorých členských štátoch po nich nie je žiaden dopyt. Preto by 
ustanovenia navrhnuté Komisiou zasiahli najviac trhy členských štátov, kde sú cigarety 
s príchuťou populárne, a nemali by prakticky žiaden vplyv na trhy v iných členských štátoch. 
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Tieto ustanovenia sú neprimerané a preto by sa mali vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 844
Marian-Jean Marinescu

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 845
Timothy Kirkhope

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 846
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 847
Eleni Theocharous

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. 
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Or. el

Pozmeňujúci návrh 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky, puzdrá a akékoľvek 
dekoratívne prvky alebo sa môžu týkať 
tvaru samotného tabakového výrobku. 

Or. pl

Odôvodnenie

Je neprijateľné zakázať jednotlivý výrobok bez náležitých dôvodov pre tento krok. Všetky 
tabakové výrobky sú škodlivé. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by tenké (slim) cigarety boli 
škodlivejšie než bežné cigarety. Taktiež neexistujú žiadne spoľahlivé a dostupné údaje o ich 
popularite medzi neplnoletými fajčiarmi. Ak teda budú balené a označené v súlade s touto 
smernicou, neexistuje žiaden dôvod na ich zákaz v rámci EÚ.

Pozmeňujúci návrh 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
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iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 850
Sergej Kozlík

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 851
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
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iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. 

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 852
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa nesmú na území EÚ predávať.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 853
Eleni Theocharous

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
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iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
6,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 854
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. 

Or. de

Odôvodnenie

Takáto zákonná domnienka by vychádzala z neexistujúcej štúdie, a preto by sa mala 
odmietnuť.

Pozmeňujúci návrh 855
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. 

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa vypustenie určenia priemeru cigariet. Zavedenie tohto ustanovenia by v praxi 
znamenalo zavedenie zákazu tenkých (slim) cigariet, ktorý nie je vedecky odôvodnený a je 
neprijateľný.

Pozmeňujúci návrh 856
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. Cigarety s priemerom menej ako 
7,5 mm sa považujú za zavádzajúce.

2. Takéto zakázané prvky alebo 
charakteristické znaky môžu okrem iného 
zahŕňať texty, symboly, názvy, obchodné 
značky, názorné alebo iné symboly, 
zavádzajúce farby, vložené letáky alebo 
iný dodatočný materiál ako adhezívne 
nálepky, samolepky, pripojené letáky, 
stieracie nálepky a puzdrá alebo sa môžu 
týkať tvaru samotného tabakového 
výrobku. 

Or. el
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Odôvodnenie

Existujúce vedecké poznatky nedokazujú, že existuje priama väzba medzi priemerom cigarety 
a vekom, keď osoba začne fajčiť, ani že tenké (slim) cigarety sú atraktívnejšie než iné. Tento 
zákaz by neviedol k tomu, že by ľudia prestali fajčiť; znamenal by, že by už nekonzumovali 
konkrétnu kategóriu tabakových výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 857
Eleni Theocharous

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pre vedecky podložené oznámenia 
o tom, že konkrétny výrobok je menej 
škodlivý než iné, by mala platiť výnimka 
z ustanovení odseku 1 písm. b) a odseku 2. 
Výrobcovia predkladajú informácie 
uvádzajúce, že výrobok je menej škodlivý, 
príslušným orgánom členských štátov.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade cigariet s filtrom musí papier 
obaľujúci filter svojou zložitosťou 
poskytovať dostatočnú ochranu pred 
falšovaním výrobkov. Na tento účel musí 
mať minimálne tieto vlastnosti:
a) niekoľko viditeľných farieb tlače 
a výroba s pomocou gravírovanej potlače;
b) všetky biele oblasti musia byť pokryté 
lakom;
c) zložitá tlač s čiastočne tenkými 
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štruktúrami;
d) tlač na biely základný papier;
e) perforácia umiestnená dostatočne 
ďaleko od konca cigarety.

Or. de

Odôvodnenie

Výrobky s mnohými rôznymi vytlačenými farbami a čiastočne aj veľmi tenkými štruktúrami, 
ako aj perforačná technika, sú k dispozícii len zavedeným dodávateľom. Spolu s osobitnými 
požiadavkami na papier, napríklad na stupeň bielosti, to bude účinnou prekážkou pre 
nelegálny trh s cigaretami. Umiestnenie perforačnej zóny zabezpečí, že spotrebitelia nemôžu 
diery zakryť a tým dym zosilniť.

Pozmeňujúci návrh 859
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Cigaretový papier musí obsahovať 
vodoznaky.

Or. de

Odôvodnenie

Ochrana pred falšovaním.

Pozmeňujúci návrh 860
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Zakázané prvky a charakteristické 
znaky môžu zahŕňať zavádzajúce texty 
a grafické znaky.
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 861
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na jednotlivom balení možno uviesť 
druh tabaku použitého na výrobu výrobku 
a/alebo jeho krajinu pôvodu.

Or. it

Odôvodnenie

Aby sa zaistilo, že neexistuje diskriminácia medzi druhmi tabaku (pozri odôvodnenie 16).

Pozmeňujúci návrh 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh smernice
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 vypúšťa sa
Vzhľad a obsah jednotlivých balení
1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.
2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 
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výnimkou odklápacieho viečka, 
obsahovať uzáver, ktorý by po jeho prvom 
otvorení umožňoval jeho opätovné 
uzatvorenie alebo zapečatenie. Odklápacie 
viečko balíčka cigariet je upevnené iba k 
zadnej strane balíčka.
3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.
4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 vypúšťa sa
Vzhľad a obsah jednotlivých balení
1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
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cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.
2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 
výnimkou odklápacieho viečka, 
obsahovať uzáver, ktorý by po jeho prvom 
otvorení umožňoval jeho opätovné 
uzatvorenie alebo zapečatenie. Odklápacie 
viečko balíčka cigariet je upevnené iba k 
zadnej strane balíčka.
3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.
4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

Or. it

Odôvodnenie

Na podporu tohto ustanovenia neexistujú žiadne zdravotné dôvody. Na trhu by zakázalo 
výrobky, ktoré sú už dostupné, a výrazne by posilnilo trh s pašovaným tovarom, obmedzilo by 
výber spotrebiteľov a bolo by prekážkou hospodárskej súťaže a inovácie, so zjavne 
nepriaznivými dôsledkami z hľadiska zdravia a bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 864
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh smernice
Článok 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 vypúšťa sa
Vzhľad a obsah jednotlivých balení
1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.
2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 
výnimkou odklápacieho viečka, 
obsahovať uzáver, ktorý by po jeho prvom 
otvorení umožňoval jeho opätovné 
uzatvorenie alebo zapečatenie. Odklápacie 
viečko balíčka cigariet je upevnené iba k 
zadnej strane balíčka.
3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.
4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

Or. es

Odôvodnenie

Neexistuje žiaden objektívny vedecký základ podporujúci tvrdenie, že toto opatrenie bude mať 
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želaný účinok na konzumáciu tabaku mladými ľuďmi. Okrem toho nerešpektuje slobodnú 
hospodársku súťaž a bude brániť voľnému pohybu tovaru v rámci EÚ.

Pozmeňujúci návrh 865
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 868
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Z hľadiska vnútorného trhu neexistuje žiadne odôvodnenie obmedzovania balíčkov, v ktorých 
sa tabakové výrobky predávajú. Návrh je v rozpore s politikou vnútorného trhu EÚ v oblasti 
balenia a vzájomného uznávania, najmä so smernicou 2007/45/ES.

Pozmeňujúci návrh 869
Godfrey Bloom

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 870
Erminia Mazzoni

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 

vypúšťa sa
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obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 871
Marian-Jean Marinescu

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 20 cigariet. Dávka 
tabaku na šúľanie alebo tabaku na 
vlastnú výrobu môže byť zabalená 
v kvádrovej alebo valcovitej viaczložkovej
krabičke alebo môže mať tvar vrecúška, t. 
j. obdĺžnikového vrecka s prehnutou 
časťou prekrývajúcou otvor. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie alebo tabaku na 
vlastnú výrobu obsahuje tabak vážiaci 
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minimálne 40 g.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 873
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 20 cigariet. Dávka 
tabaku na šúľanie alebo tabaku na 
vlastnú výrobu môže byť zabalená 
v kvádrovej alebo valcovitej viaczložkovej
krabičke alebo môže mať tvar vrecúška, t. 
j. obdĺžnikového vrecka s prehnutou 
časťou prekrývajúcou otvor. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie alebo tabaku na 
vlastnú výrobu obsahuje tabak vážiaci 
minimálne 40 g.

Or. en

Odôvodnenie

Pôvodné posúdenie vplyvu nehodnotilo používanie vrecúšok pre iné typy sypaného tabaku 
a v návrhu sa náležitým spôsobom nezohľadnili významné rozdiely medzi tabakom na šúľanie 
a tabakom na vlastnú výrobu. Typ balenia by mal rozlišovať medzi vlastnosťami tabaku, ktoré
spotrebiteľ vyžaduje. Viaczložková krabička je dobre overená špecifikácia obalu pre sypaný 
tabak. Súčasné znenie by tak mohlo zabrzdiť budúci vývoj inovatívnych obaľovacích 
produktov a zasiahnuť do kvality tabakového výrobku pre koncového spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra a obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie akéhokoľvek iného 
tabaku na fajčenie je zabalené v kvádrovej 
alebo valcovitej viaczložkovej krabičke
alebo má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor, a obsahuje tabak 
vážiaci minimálne 40 g.

Or. en

Odôvodnenie

Pôvodný návrh nezohľadňuje potrebu viaczložkových krabičiek na osobitné použitie v prípade 
jemne nasekaného sypaného tabaku, t .j. na vlastnú výrobu cigariet a do fajok. Cieľom tejto 
revízie je znížiť príťažlivosť začatia fajčenia pre mladých ľudí, viaczložkové krabičky si však 
zvyčajne kupuje staršia generácie a kvôli svojej váhe a objemu sú drahšie než vrecúško, 
a teda pre mladých ľudí menej finančne dostupné.

Pozmeňujúci návrh 875
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 20 cigariet. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie alebo jednotlivé 
balenie tabaku na vlastnú výrobu 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

Or. de
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Odôvodnenie

Viaczložkové krabičky používané v prípade tabaku na vlastnú výrobu by mali byť povolené 
rovnocenne s tabakovými vrecúškami, keďže viaczložkové krabičky sú väčšie a drahšie než 
tabakové vrecúška a sú horšie prenosné. Preto sú viaczložkové krabičky pre mladých ľudí 
výrazne menej príťažlivé než tabakové vrecúška.

Pozmeňujúci návrh 876
Renate Sommer

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

1. Jednotlivé balenie cigariet obsahuje 
minimálne 20 cigariet. Jednotlivé balenie 
tabaku na šúľanie obsahuje tabak vážiaci 
minimálne 40 g.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 877
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 

1. Jednotlivé balenie cigariet obsahuje 
minimálne 20 cigariet. Jednotlivé balenie 
tabaku na šúľanie obsahuje tabak vážiaci 
minimálne 40 g.
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Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

Or. de

Odôvodnenie

Tak ako dosiaľ by to, akú podobu má balíček, malo byť na výrobcoch. Časť jemne nasekaného 
tabaku sa ponúka na predaj vo viaczložkových krabičkách obsahujúcich 50-200 g tabaku. 
Tento tabak je zväčša voľne balený a objemný, a nemožno ho ľahko zabaliť do vrecúšok, 
pretože by sa ľahko rozdrvil. Malé balenia a balenia vo tvare rúžu by sa však mali zakázať, 
pretože sú pre mladých ľudí osobitne príťažlivé.

Pozmeňujúci návrh 878
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 20 cigariet. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie obsahuje tabak 
vážiaci minimálne 40 g.

1. Jednotlivé balenie cigariet môže mať
tvar kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie môže mať tvar kvádra alebo valca, 
alebo tvar vrecúška, t. j. pravidelného 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška má takú veľkosť, aby zaistila 
grafickú integritu a viditeľnosť textu, 
fotografií a informácií o odvykaní 
požadovaných v článku 9 ods. 3 písm. d) 
smernice. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 10 cigariet. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie obsahuje tabak 
vážiaci minimálne 12,5 g.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by nemal výrazne obmedzovať špecifikácie balíčkov. Ohrozilo by to pracovné 
miesta vo výrobe v celom dodávateľskom reťazci a podnecovalo nelegálny obchod. Obmedzí 
sa výber spotrebiteľov, ako aj inovácie a konkurencia. Obmedzí sa rozsah uplatňovania práv 
duševného vlastníctva. Opatrenia sú v rozpore so zásadami vnútorného trhu a taktiež majú 
nepriaznivý vplyv na zdravotné opatrenia.



PE510.718v02-00 30/63 AM\936989SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 879
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

1. Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie má 
buď tvar vrecúška, t. j. vrecka s prehnutou 
časťou prekrývajúcou otvor, alebo balíčka 
s kvádrovitou alebo valcovitou základňou. 
Jednotlivé balenie cigariet obsahuje 
minimálne 20 cigariet. Jednotlivé balenie 
tabaku na šúľanie obsahuje tabak vážiaci 
minimálne 20 g.

Or. en

Odôvodnenie

There are no known health benefits from ensuring that roll-your-own tobacco is available 
only in pouch form. In regard to selling packs of roll-your-own that weigh at least 40g, this 
flies in the face of encouraging cessation of smoking. In fact it may well encourage smoking 
as smokers will have twice or three times the amount of an addictive substance at their 
disposal. One way smokers try to limit their intake is to buy smaller packets and in this way 
ration their intake. In fact countries trying to tackle obesity have stopped promoting super 
size meals and drinks yet we are promoting super sized packets of cigarettes.

Pozmeňujúci návrh 880
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 

1. Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie má 
buď tvar vrecúška, t. j. vrecka s prehnutou 
časťou prekrývajúcou otvor, alebo balíčka. 
Jednotlivé balenie cigariet obsahuje 
minimálne 20 cigariet. Jednotlivé balenie 
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vrecúška pokrýva minimálne 70 % 
prednej časti balíčka. Jednotlivé balenie 
cigariet obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

tabaku na šúľanie obsahuje tabak vážiaci 
minimálne 40 g.

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné zaistiť, aby akékoľvek navrhované zmeny obalu neboli prekážkou našej schopnosti 
odhaliť falšované obaly a zabrániť ich používaniu. Príliš prísne predpisy by mohli zabrániť 
tomu, aby EÚ zostala o krok pred pokusmi o falšovanie.

Pozmeňujúci návrh 881
Michèle Striffler

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 20 cigariet. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie obsahuje tabak 
vážiaci minimálne 40 g.

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška alebo pevnej 
krabičky. Vrecúška majú tvar. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Pevná krabička je zložená 
z hlavnej časti, viečka a dna. Jednotlivé 
balenie cigariet obsahuje minimálne 20 
cigariet. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie obsahuje tabak vážiaci minimálne 
40 g.

Or. fr

Odôvodnenie

Táto zmena by znamenala povolenie používania viaczložkových krabičiek na tabak, ktoré by 
mohli byť vyrobené z recyklovaného kartónu a teda ekologickejšie. Tieto veľkorozmerné 
krabičky umožňujú aj lepšiu čitateľnosť zdravotných výstrah. Tieto krabičky sa vyrábajú 
zložitou a nákladnou európskou technológiou, ktorej falšovanie je veľmi ťažké.
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Pozmeňujúci návrh 882
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 20 cigariet. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 40 g.

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Jednotlivé balenie cigariet 
nesmie obsahovať žiadne množstvo 
tabaku vážiace celkovo menej než 33 g. 
Jednotlivé balenie tabaku na šúľanie 
obsahuje tabak vážiaci minimálne 80 g.

  

Or. en

Odôvodnenie

Reálne opatrenie odrádzajúce mladých ľudí od začatia fajčenia by bolo zdvojnásobenie 
hmotnosti tabaku v normálnom balíčku. Tak by sa cena balíčka za normálnych okolností 
zdvojnásobila (hoci cena za cigaretu by zostala nezmenená). Vyššia cena za balíček by bola 
významnou prekážkou brániacou mladým ľuďom v tom, aby začali fajčiť a impulzívne si kúpili 
balíček cigariet.

Pozmeňujúci návrh 883
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Jednotlivé balenie cigariet 

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
približne kvádra. Jednotlivé balenie tabaku 
na šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Jednotlivé balenie cigariet 
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obsahuje minimálne 20 cigariet. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie obsahuje tabak 
vážiaci minimálne 40 g.

obsahuje minimálne 20 cigariet. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie obsahuje tabak 
vážiaci minimálne 20 g.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 20 cigariet. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie obsahuje tabak 
vážiaci minimálne 40 g.

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 20 cigariet. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie obsahuje tabak 
vážiaci minimálne 50 g.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 885
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 20 cigariet. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie obsahuje tabak 

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 19 cigariet. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie obsahuje tabak 
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vážiaci minimálne 40 g. vážiaci minimálne 40 g.

Or. en

Odôvodnenie

Myšlienka regulovať minimálny počet cigariet v jednotlivých baleniach je prijateľná. Môj 
návrh však je stanoviť minimálny počet cigariet na 19 namiesto 20, a to so zreteľom na 
v súčasnosti uplatňované maďarské vnútroštátne ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh 886
Theodoros Skylakakis

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra. Jednotlivé balenie tabaku na 
šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 20 cigariet. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie obsahuje tabak 
vážiaci minimálne 40 g.

1. Jednotlivé balenie cigariet má tvar 
kvádra alebo ramena. Jednotlivé balenie 
tabaku na šúľanie má tvar vrecúška, t. j. 
obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou 
prekrývajúcou otvor. Prehnutá časť 
vrecúška pokrýva minimálne 70 % prednej 
časti balíčka. Jednotlivé balenie cigariet 
obsahuje minimálne 20 cigariet. Jednotlivé 
balenie tabaku na šúľanie obsahuje tabak 
vážiaci minimálne 40 g.

Or. en

Odôvodnenie

Neexistuje žiaden vedecký dôvod na zákaz tvaru ramena.

Pozmeňujúci návrh 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 

vypúšťa sa
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výnimkou odklápacieho viečka, 
obsahovať uzáver, ktorý by po jeho prvom 
otvorení umožňoval jeho opätovné 
uzatvorenie alebo zapečatenie. Odklápacie 
viečko balíčka cigariet je upevnené iba k 
zadnej strane balíčka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 888
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 
výnimkou odklápacieho viečka, 
obsahovať uzáver, ktorý by po jeho prvom 
otvorení umožňoval jeho opätovné 
uzatvorenie alebo zapečatenie. Odklápacie 
viečko balíčka cigariet je upevnené iba k 
zadnej strane balíčka.

vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 889
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 
výnimkou odklápacieho viečka, 
obsahovať uzáver, ktorý by po jeho prvom 
otvorení umožňoval jeho opätovné 
uzatvorenie alebo zapečatenie. Odklápacie 
viečko balíčka cigariet je upevnené iba k 
zadnej strane balíčka.

vypúšťa sa
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Or. de

Odôvodnenie

Z hľadiska vnútorného trhu neexistuje žiadne odôvodnenie obmedzovania balíčkov, v ktorých 
sa tabakové výrobky predávajú. Návrh je v rozpore s politikou vnútorného trhu EÚ v oblasti 
balenia a vzájomného uznávania, najmä so smernicou 2007/45/ES.

Pozmeňujúci návrh 890
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 
výnimkou odklápacieho viečka, 
obsahovať uzáver, ktorý by po jeho prvom 
otvorení umožňoval jeho opätovné 
uzatvorenie alebo zapečatenie. Odklápacie 
viečko balíčka cigariet je upevnené iba k 
zadnej strane balíčka.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Tak ako dosiaľ by výrobcovia mali mať určitú flexibilitu v oblasti podoby obalu.

Pozmeňujúci návrh 891
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 
výnimkou odklápacieho viečka, obsahovať 
uzáver, ktorý by po jeho prvom otvorení 
umožňoval jeho opätovné uzatvorenie 
alebo zapečatenie. Odklápacie viečko 

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a môže
obsahovať uzáver, ktorý po otvorení 
umožňuje jeho opätovné uzatvorenie alebo 
zapečatenie. 
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balíčka cigariet je upevnené iba k zadnej 
strane balíčka.

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné zaistiť, aby akékoľvek navrhované zmeny obalu neboli prekážkou našej schopnosti 
odhaliť falšované obaly a zabrániť ich používaniu. Príliš prísne predpisy by mohli zabrániť 
tomu, aby EÚ zostala o krok pred pokusmi o falšovanie.

Pozmeňujúci návrh 892
Erminia Mazzoni

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 
výnimkou odklápacieho viečka, 
obsahovať uzáver, ktorý by po jeho prvom 
otvorení umožňoval jeho opätovné 
uzatvorenie alebo zapečatenie. Odklápacie 
viečko balíčka cigariet je upevnené iba k 
zadnej strane balíčka.

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a obsahuje 
uzáver, ktorý po jeho prvom otvorení 
umožňuje opätovné uzatvorenie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 893
Rebecca Taylor

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 
výnimkou odklápacieho viečka, obsahovať 
uzáver, ktorý by po jeho prvom otvorení 
umožňoval jeho opätovné uzatvorenie 
alebo zapečatenie. Odklápacie viečko 

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a obsahuje 
uzáver v podobe odklápacieho viečka. 
Odklápacie viečko balíčka cigariet je 
upevnené iba k zadnej strane balíčka.
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balíčka cigariet je upevnené iba k zadnej 
strane balíčka.

Or. en

Odôvodnenie

To by umožňovalo vnútorné bezpečnostné prvky, ktoré je možné opäť zapečatiť, napríklad 
vnútorné línie, ktoré môžu pomôcť s bojom proti falšovaniu, ale žiadnym spôsobom by 
nebránili viditeľnosti a celistvosti zdravotných výstrah na balíčku.

Pozmeňujúci návrh 894
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 
výnimkou odklápacieho viečka, obsahovať 
uzáver, ktorý by po jeho prvom otvorení 
umožňoval jeho opätovné uzatvorenie 
alebo zapečatenie. Odklápacie viečko 
balíčka cigariet je upevnené iba k zadnej 
strane balíčka.

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie
obsahovať uzáver, ktorý by po jeho prvom 
otvorení umožňoval jeho opätovné 
uzatvorenie alebo zapečatenie. Odklápacie 
viečko balíčka cigariet je upevnené iba k 
zadnej strane balíčka.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by nemala harmonizovať primárny mechanizmus otvárania. Takáto regulácia by 
nabádala k nelegálnemu obchodovaniu štandardizáciou balíčkov a uľahčením výroby 
falšovaného tovaru zločincami. Kvôli rozsahu mechanizmov otvárania je pre falšovateľov 
ťažšie kopírovať. Bude to mať nepriaznivý vplyv aj na možnosť výberu spotrebiteľov, ako aj 
na inovácie a hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 
výnimkou odklápacieho viečka, obsahovať 
uzáver, ktorý by po jeho prvom otvorení 
umožňoval jeho opätovné uzatvorenie 
alebo zapečatenie. Odklápacie viečko 
balíčka cigariet je upevnené iba k zadnej 
strane balíčka.

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 
výnimkou odklápacieho viečka, obsahovať 
uzáver, ktorý by po jeho prvom otvorení 
umožňoval jeho opätovné uzatvorenie 
alebo zapečatenie. Odklápacie viečko 
balíčka cigariet je upevnené iba k zadnej 
strane balíčka. Plochy balíčka, ktoré 
nepokrývajú zdravotné výstrahy, sú 
navrhnuté v dostatočne komplikovanom 
a mnohofarebnom štýle. Aspoň jedna 
z vytlačených farieb musí vytvárať 
štruktúry vnímateľné hmatom.

Or. de

Odôvodnenie

Ochrana pred falšovaním.

Pozmeňujúci návrh 896
Theodoros Skylakakis

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 
výnimkou odklápacieho viečka, obsahovať 
uzáver, ktorý by po jeho prvom otvorení 
umožňoval jeho opätovné uzatvorenie 
alebo zapečatenie. Odklápacie viečko 
balíčka cigariet je upevnené iba k zadnej 
strane balíčka.

2. Balíček cigariet môže byť z kartónu 
alebo z mäkkého materiálu a nesmie, s 
výnimkou odklápacieho viečka, obsahovať 
uzáver, ktorý by po jeho prvom otvorení 
umožňoval jeho opätovné uzatvorenie 
alebo zapečatenie. Odklápacie viečko 
balíčka cigariet vo tvare kvádra je 
upevnené iba k zadnej strane balíčka.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 13 ods. 1.
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Pozmeňujúci návrh 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Všetky vonkajšie plochy jednotlivého 
balenia a akéhokoľvek vonkajšieho obalu 
tabaku na fajčenie sú štandardizované 
takto:
a) neobsahujú žiadnu obchodnú značku 
ani žiadnu inú značku, okrem názvu 
značky a akéhokoľvek variantného 
pomenovania daného tabakového 
výrobku;
b) majú tmavú, nepríťažlivú farbu určenú 
Komisiou;
c) názov značky a akékoľvek variantné 
pomenovanie:
i) sa nesmie zobraziť viac než jedenkrát 
na ktorejkoľvek ploche;
ii) sa uvádza vodorovne pod 
kombinovanou zdravotnou výstrahou, 
otočený rovnakým smerom a uprostred 
zostávajúceho priestoru na prednej 
a zadnej ploche jednotlivého balenia 
a každého vonkajšieho obalu;
iii) musia byť v súlade so všetkými 
podrobnejšími pravidlami uvedenými 
v odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh by posilnil spravodajkyňou predložený návrh štandardizovaného 
obalu jeho rozšírením na všetok tabak na fajčenie. Je taktiež dôležité, aby štandardná farba 
bola tmavá a nepríťažlivá, keďže je dokázané, že je to účinnejšie než svetlejšie farby.
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Pozmeňujúci návrh 898
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 899
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Všetky rozhodnutia v tejto smernici sú veľmi politické. Akékoľvek zmeny sa musia uskutočniť 
riadnym legislatívnym postupom.
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Pozmeňujúci návrh 900
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 901
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Presun právomocí je nielen v rozpore so zásadou subsidiarity a akýmkoľvek možným právnym 
základom, ale aj s usmerneniami uvedenými v Zmluve, ktoré sa týkajú delegovaných aktov 
(článok 290 ZFEÚ) a vykonávacích aktov (článok 291 ZFEÚ).
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Pozmeňujúci návrh 902
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Presun právomocí je nielen v rozpore so zásadou subsidiarity a akýmkoľvek možným právnym 
základom, ale aj s usmerneniami uvedenými v Zmluve, ktoré sa týkajú delegovaných aktov 
(článok 290 ZFEÚ) a vykonávacích aktov (článok 291 ZFEÚ).

Pozmeňujúci návrh 903
Jarosław Kalinowski

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

vypúšťa sa
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Or. pl

Odôvodnenie

Keďže toto sú podstatné prvky smernice, mali by sa regulovať v základnom akte. Okrem toho, 
ak by sa Komisii povolilo určovať rozmery balíčkov, mohlo by to viesť ku stiahnutiu tenkých 
(slim) cigariet, ktoré sú dlhšie než cigarety veľkosti king size, z trhu.

Pozmeňujúci návrh 904
Godfrey Bloom

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 905
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 

vypúšťa sa
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jednotlivého balenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 906
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 907
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 909
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Delegované akty zverené Komisii vo vyššie uvedenom bode nie sú prijateľné. Obsah tohto 
bodu sa musí riadiť samotnou smernicou.
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Pozmeňujúci návrh 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 911
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese, Monika Hohlmeier, Elmar Brok

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

3. Je nutné zabezpečiť úplnú viditeľnosť 
a integritu zdravotných výstrah pred 
prvým otvorením, počas otvorenia a po 
opätovnom zatvorení jednotlivého balenia.

Or. de



PE510.718v02-00 48/63 AM\936989SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 912
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

3. Pri vymedzovaní podrobnejších 
pravidiel pre tvar a veľkosť jednotlivých 
balení, ak sú tieto pravidlá potrebné na 
zabezpečenie úplnej viditeľnosti a integrity 
zdravotných výstrah pred prvým 
otvorením, počas otvorenia a po 
opätovnom zatvorení jednotlivého balenia, 
sa postupuje podľa riadneho 
legislatívneho postupu.

Or. el

Odôvodnenie

Tvar a veľkosť jednotlivých balení sú základné prvky legislatívneho aktu. Akékoľvek zmeny 
týchto prvkov by preto mali podliehať riadnemu legislatívnemu postupu.

Pozmeňujúci návrh 913
Jutta Haug

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

3. Je nutné zabezpečiť úplnú viditeľnosť 
a integritu zdravotných výstrah pred 
prvým otvorením, počas otvorenia a po 
opätovnom zatvorení jednotlivého balenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 914
Erminia Mazzoni

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom vymedziť podrobnejšie pravidlá 
pre tvar a veľkosť jednotlivých balení, ak 
sú tieto pravidlá potrebné na zabezpečenie 
úplnej viditeľnosti a integrity zdravotných 
výstrah pred prvým otvorením, počas 
otvorenia a po opätovnom zatvorení 
jednotlivého balenia.

3. Komisia môže navrhnúť podrobnejšie 
pravidlá pre tvar a veľkosť jednotlivých 
balení, ak sú tieto pravidlá potrebné na 
zabezpečenie úplnej viditeľnosti a integrity 
zdravotných výstrah pred prvým 
otvorením, počas otvorenia a po 
opätovnom zatvorení jednotlivého balenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 915
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 916
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 917
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 918
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Presun právomocí je nielen v rozpore so zásadou subsidiarity a akýmkoľvek možným právnym 
základom, ale aj s usmerneniami uvedenými v Zmluve, ktoré sa týkajú delegovaných aktov 
(článok 290 ZFEÚ) a vykonávacích aktov (článok 291 ZFEÚ).

Pozmeňujúci návrh 919
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Presun právomocí je nielen v rozpore so zásadou subsidiarity a akýmkoľvek možným právnym 
základom, ale aj s usmerneniami uvedenými v Zmluve, ktoré sa týkajú delegovaných aktov 
(článok 290 ZFEÚ) a vykonávacích aktov (článok 291 ZFEÚ).
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Pozmeňujúci návrh 920
Godfrey Bloom

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 921
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 922
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 923
Ewald Stadler

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 

vypúšťa sa
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cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

vypúšťa sa
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 927
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Delegované akty zverené Komisii vo vyššie uvedenom bode nie sú prijateľné. Obsah tohto 
bodu sa musí riadiť samotnou smernicou.

Pozmeňujúci návrh 928
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

vypúšťa sa
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 929
Erminia Mazzoni

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa 
správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 930
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22 s 
cieľom zaviesť povinný kvádrový alebo 
cylindrický tvar pre jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov s výnimkou cigariet 
a tabaku na šúľanie, ak dôjde podľa správy 
Komisie k podstatnej zmene okolností.

4. Pri zavádzaní povinného kvádrového 
alebo valcovitého tvaru pre jednotlivé 
balenia tabakových výrobkov s výnimkou 
cigariet a tabaku na šúľanie, ak dôjde 
podľa správy Komisie k podstatnej zmene 
okolností, sa postupuje podľa riadneho 
legislatívneho postupu.

Or. el

Odôvodnenie

Tvar a veľkosť jednotlivých balení sú základné prvky legislatívneho aktu. Akékoľvek zmeny 
týchto prvkov by preto mali podliehať riadnemu legislatívnemu postupu.
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Pozmeňujúci návrh 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Návrh smernice
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa vypúšťa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 932
Renate Sommer

Návrh smernice
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa vypúšťa.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 933
Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
všetky jednotlivé balenia tabakových 
výrobkov označené jedinečným 
identifikátorom. S cieľom zabezpečiť ich 
integritu sa jedinečné identifikátory 
vytlačia/upevnia tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo pri otvorení 

vypúšťa sa
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balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba 
na výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 934
Nessa Childers

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
všetky jednotlivé balenia tabakových 
výrobkov označené jedinečným 
identifikátorom. S cieľom zabezpečiť ich 
integritu sa jedinečné identifikátory 
vytlačia/upevnia tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo pri otvorení 
balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie.

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
všetky jednotlivé balenia a akékoľvek 
vonkajšie obaly tabakových výrobkov 
označené jedinečným identifikátorom. S 
cieľom zabezpečiť ich integritu sa 
jedinečné identifikátory vytlačia/upevnia 
tak, aby boli neodstrániteľné, 
nezmazateľné a nesmú byť žiadnym 
spôsobom zakryté alebo prerušené, a to ani 
daňovými kolkami, cenovými etiketami 
alebo pri otvorení balíčka. V súvislosti s 
výrobkami vyrábanými mimo Únie sa 
povinnosti stanovené v tomto článku 
uplatňujú iba na výrobky určené alebo 
uvádzané na trh Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 935
Marit Paulsen

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
všetky jednotlivé balenia tabakových 

1. S výnimkou výrobkov uvedených 
v článku 15 členské štáty zabezpečia, aby 
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výrobkov označené jedinečným 
identifikátorom. S cieľom zabezpečiť ich 
integritu sa jedinečné identifikátory 
vytlačia/upevnia tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo pri otvorení 
balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie.

boli všetky jednotlivé balenia tabakových 
výrobkov označené jedinečným 
identifikátorom. S cieľom zabezpečiť ich 
integritu sa jedinečné identifikátory 
vytlačia/upevnia tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo pri otvorení 
balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 936
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
všetky jednotlivé balenia tabakových 
výrobkov označené jedinečným 
identifikátorom. S cieľom zabezpečiť ich 
integritu sa jedinečné identifikátory 
vytlačia/upevnia tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo pri otvorení 
balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie.

1. Aby sa umožnilo účinné sledovanie
a identifikácia, členské štáty zabezpečia, 
aby boli všetky jednotlivé balenia 
tabakových výrobkov, vrátane 
akéhokoľvek vonkajšieho obalu, označené 
jedinečným, bezpečným 
a neodstrániteľným identifikačným 
označením. S cieľom zabezpečiť ich 
integritu sa jedinečné identifikátory 
vytlačia/upevnia tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo pri otvorení 
balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 937
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
všetky jednotlivé balenia tabakových 
výrobkov označené jedinečným 
identifikátorom. S cieľom zabezpečiť ich 
integritu sa jedinečné identifikátory 
vytlačia/upevnia tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo pri otvorení 
balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie.

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
všetky jednotlivé balenia tabakových 
výrobkov uvádzané na trh v EÚ označené 
jedinečným identifikátorom. S cieľom 
zabezpečiť ich integritu sa jedinečné 
identifikátory vytlačia/upevnia tak, aby 
boli neodstrániteľné, nezmazateľné a 
nesmú byť žiadnym spôsobom zakryté 
alebo prerušené, a to ani daňovými 
kolkami, cenovými etiketami alebo pri 
otvorení balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 938
Gilles Pargneaux

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
všetky jednotlivé balenia tabakových 
výrobkov označené jedinečným 
identifikátorom. S cieľom zabezpečiť ich 
integritu sa jedinečné identifikátory 
vytlačia/upevnia tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo pri otvorení 

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
všetky jednotlivé balenia tabakových 
výrobkov označené jedinečným 
identifikátorom. S cieľom zabezpečiť ich 
integritu sa jedinečné a bezpečné
identifikátory vytlačia/upevnia tak, aby 
boli neodstrániteľné, nezmazateľné a 
nesmú byť žiadnym spôsobom zakryté 
alebo prerušené, a to ani daňovými 
kolkami, cenovými etiketami alebo pri 
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balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie.

otvorení balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 939
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
všetky jednotlivé balenia tabakových 
výrobkov označené jedinečným 
identifikátorom. S cieľom zabezpečiť ich 
integritu sa jedinečné identifikátory 
vytlačia/upevnia tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo pri otvorení 
balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie.

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
všetky jednotlivé balenia tabakových 
výrobkov označené jedinečným 
identifikátorom. S cieľom zabezpečiť ich 
integritu sa jedinečné identifikátory 
vytlačia/upevnia tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo pri otvorení 
balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie. V tých členských štátoch, kde sa na 
tabakové výrobky používajú daňové kolky, 
možno jedinečné identifikátory vytlačiť na 
daňové kolky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 940
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
všetky jednotlivé balenia tabakových 
výrobkov označené jedinečným 
identifikátorom. S cieľom zabezpečiť ich 
integritu sa jedinečné identifikátory 
vytlačia/upevnia tak, aby boli 
neodstrániteľné, nezmazateľné a nesmú 
byť žiadnym spôsobom zakryté alebo 
prerušené, a to ani daňovými kolkami, 
cenovými etiketami alebo pri otvorení 
balíčka. V súvislosti s výrobkami 
vyrábanými mimo Únie sa povinnosti 
stanovené v tomto článku uplatňujú iba na 
výrobky určené alebo uvádzané na trh 
Únie.

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
všetky jednotlivé balenia tabakových 
výrobkov a akékoľvek vonkajšie obaly
označené jedinečným identifikátorom. S 
cieľom zabezpečiť ich integritu sa 
jedinečné identifikátory vytlačia/upevnia 
tak, aby boli neodstrániteľné, 
nezmazateľné a nesmú byť žiadnym 
spôsobom zakryté alebo prerušené, a to ani 
daňovými kolkami, cenovými etiketami 
alebo pri otvorení balíčka. V súvislosti s 
výrobkami vyrábanými mimo Únie sa 
povinnosti stanovené v tomto článku 
uplatňujú iba na výrobky určené alebo 
uvádzané na trh Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Ako to vyžaduje protokol SZO na odstránenie nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami, 
jedinečné identifikátory by mali byť aj na akomkoľvek vonkajšom obale (t. j. paletách, 
krabiciach a kartónoch atď.). Jedinečné identifikátory na vonkajších obaloch a na 
jednotlivých baleniach v nich by mali byť prepojené, aby verejné orgány vedeli, čo je na 
palete, v krabici alebo v kartóne. Akékoľvek prebaľovanie by sa malo zaznamenávať.

Pozmeňujúci návrh 941
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
jedinečné identifikátory jednotlivých 
balení súviseli s jedinečnými 
identifikátormi na vonkajších 
prepravných obaloch. Všetky zmeny 
spojitostí medzi jednotlivými balíčkami 
a vonkajším prepravným obalom sa 
zaznamenajú do databázy uvedenej 
v odseku 6.
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Or. en

Odôvodnenie

Ako to vyžaduje protokol SZO na odstránenie nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami, 
jedinečné identifikátory by mali byť aj na akomkoľvek vonkajšom obale (t. j. paletách, 
krabiciach a kartónoch atď.). Jedinečné identifikátory na vonkajších obaloch a na 
jednotlivých baleniach v nich by mali byť prepojené, aby verejné orgány vedeli, čo je na 
palete, v krabici alebo v kartóne. Akékoľvek prebaľovanie by sa malo zaznamenávať.


