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Pozmeňujúci návrh 57
Patricia van der Kammen

Návrh smernice
─

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. nl

Odôvodnenie

Na základe zásady subsidiarity uvedenej v článku 5 ZFEÚ by sa mal návrh Komisie 
zamietnuť.

Pozmeňujúci návrh 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 114
a článok 168 v súvislosti s článkom 16 
tejto smernice,

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa splnili všetky ciele smernice, mala by obsahovať odkaz na článok 168 o verejnom 
zdraví. Článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je uplatniteľný právny základ pre 
článok 16 smernice.

Pozmeňujúci návrh 59
Antonyia Parvanova
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Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní
Európskej únie, a najmä na jej články 114
a 168,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V smernici Európskeho Parlamentu a 
Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a 
predaja tabakových výrobkov sa stanovujú 
pravidlá na úrovni Únie týkajúce sa 
tabakových výrobkov. V dôsledku 
vedeckého, trhového a medzinárodného 
vývoja je potrebné v uvedenej smernici 
vykonať podstatné zmeny. V záujme 
prehľadnosti je vhodné smernicu 
2011/37/ES zrušiť a nahradiť ju novou 
smernicou.

(1) V smernici Európskeho Parlamentu a 
Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a 
predaja tabakových výrobkov sa stanovujú 
pravidlá na úrovni Únie týkajúce sa 
tabakových výrobkov. V dôsledku 
vedeckého, trhového a medzinárodného 
vývoja, vrátane lepšej dostupnosti 
elektronických cigariet na trhu, je 
potrebné v uvedenej smernici vykonať 
podstatné zmeny. V záujme prehľadnosti je 
vhodné smernicu 2011/37/ES zrušiť a 
nahradiť ju novou smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

Väčšie rozšírenie elektronických cigariet na trhu, s odlišným regulačným prístupom 
v jednotlivých členských štátoch, je dôvodom zaradenia tohto ustanovenia do návrhu. Zložky 
týchto výrobkov majú potenciál poškodzovať ľudské zdravie.
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Pozmeňujúci návrh 61
Holger Krahmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Komisia vo svojich správach z rokov 
2005 a 2007 o uplatňovaní smernice 
2001/37/ES, predložených v súlade s 
článkom 11 uvedenej smernice, označila 
oblasti, v ktorých sa pokladá za vhodné 
prijať ďalšie opatrenia. V rokoch 2008 a 
2010 poskytol Vedecký výbor pre 
vznikajúce a novo zistené zdravotné riziká 
(Scientific Committee on Emerging and 
Newly Identified Health Risks, SCENIHR) 
vedecké poradenstvo Komisii o 
bezdymových tabakových výrobkoch a 
prídavných látkach v tabaku. V roku 2010 
sa konala obsiahla konzultácia 
zainteresovaných strán, po ktorej 
nasledovali cielené konzultácie 
zainteresovaných strán sprevádzané 
štúdiami externých konzultantov. Počas 
tohto procesu sa konzultovalo s členskými 
štátmi. Európsky parlament a Rada 
opakovane vyzývali Komisiu k revízii a 
aktualizácii smernice 2001/37/ES.

(2) Komisia vo svojich správach z rokov 
2005 a 2007 o uplatňovaní smernice 
2001/37/ES, predložených v súlade s 
článkom 11 uvedenej smernice, označila 
oblasti, v ktorých sa pokladá za vhodné 
prijať ďalšie opatrenia. V rokoch 2008 a 
2010 poskytol Vedecký výbor pre 
vznikajúce a novo zistené zdravotné riziká 
(Scientific Committee on Emerging and 
Newly Identified Health Risks, SCENIHR) 
vedecké poradenstvo Komisii o 
bezdymových tabakových výrobkoch a 
zložkách tabaku. V roku 2010 sa konala 
obsiahla konzultácia zainteresovaných 
strán, po ktorej nasledovali cielené 
konzultácie zainteresovaných strán 
sprevádzané štúdiami externých 
konzultantov. Počas tohto procesu sa 
konzultovalo s členskými štátmi. Európsky 
parlament a Rada opakovane vyzývali 
Komisiu k revízii a aktualizácii smernice 
2001/37/ES.

Or. de

Odôvodnenie

Po vypustení vymedzenia pojmu „prídavná látka“ (2) je nutné na tomto mieste použiť pojem 
„zložka“ (18).

Pozmeňujúci návrh 62
Theodoros Skylakakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Zdravotná výstraha je súčasťou 
organizovanej, účinnej a dlhodobej 
stratégie boja proti fajčeniu, s dobre 
vymedzeným rozsahom a cieľmi.

Or. en

Odôvodnenie

Účinnosť zdravotnej výstrahy súvisí s tým, že je súčasťou organizovanej stratégie boja proti 
fajčeniu, s dobre vymedzeným rozsahom a cieľmi.

Pozmeňujúci návrh 63
Martina Anderson
v mene skupiny GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V iných oblastiach stále existujú 
podstatné rozdiely medzi zákonmi, inými 
právnymi predpismi a správnymi 
opatreniami členských štátov, týkajúcimi 
sa výroby, prezentácie a predaja 
tabakových a súvisiacich výrobkov, ktoré 
bránia fungovaniu vnútorného trhu. 
Vzhľadom na vedecký, trhový a 
medzinárodný vývoj sa očakáva, že tieto 
rozdiely sa budú prehlbovať. Vzťahuje sa 
to najmä na výrobky obsahujúce nikotín, 
rastlinné výrobky na fajčenie, zložky a 
emisie, určité aspekty označovania a 
balenia a cezhraničný predaj tabakových 
výrobkov na diaľku.

(4) V iných oblastiach stále existujú 
podstatné rozdiely medzi zákonmi, inými 
právnymi predpismi a správnymi 
opatreniami členských štátov, týkajúcimi 
sa výroby, prezentácie a predaja 
tabakových a súvisiacich výrobkov, ktoré 
bránia fungovaniu vnútorného trhu. 
Vzhľadom na vedecký, trhový a 
medzinárodný vývoj sa očakáva, že tieto 
rozdiely sa budú prehlbovať. Vzťahuje sa 
to najmä na výrobky obsahujúce nikotín, 
rastlinné výrobky na fajčenie, zložky a 
emisie, určité aspekty označovania a 
balenia, cezhraničný predaj tabakových 
výrobkov, predaj tabakových výrobkov cez 
internet a vystavovanie tabakových 
výrobkov v mieste predaja.

Or. en
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Odôvodnenie

Usmernenia pre uplatňovanie článku 13 Rámcového dohovoru SZO o kontrole tabaku 
vyzývajú strany tohto dohovoru, aby zakázali vystavovanie a viditeľnosť tabakových výrobkov 
na mieste predaja, keďže ide o metódu reklamy a propagácie. Tie isté usmernenia taktiež 
odporúčajú zákaz predaja tabaku cez internet.

Pozmeňujúci návrh 64
Martina Anderson

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Veľkosť vnútorného trhu s tabakovými 
a súvisiacimi výrobkami a narastajúca 
tendencia výrobcov tabakových výrobkov 
sústreďovať výrobu pre celú Úniu iba do 
malého počtu výrobných závodov v 
členských štátoch a z toho vyplývajúci 
významný cezhraničný predaj tabakových 
a súvisiacich výrobkov si vyžaduje 
legislatívne opatrenia skôr na úrovni Únie 
než na národnej úrovni, vďaka ktorým sa 
dosiahne bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu.

(6) Veľkosť vnútorného trhu s tabakovými 
a súvisiacimi výrobkami a narastajúca 
tendencia výrobcov tabakových výrobkov 
sústreďovať výrobu pre celú Úniu iba do 
malého počtu výrobných závodov v 
členských štátoch a z toho vyplývajúci 
významný cezhraničný predaj, vrátane 
predaja cez internet, tabakových a 
súvisiacich výrobkov si vyžaduje 
legislatívne opatrenia skôr na úrovni Únie 
než na národnej úrovni, vďaka ktorým sa 
dosiahne bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu a zharmonizuje spoločná 
ochrana ľudského zdravia v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Rastie objem predaja tabaku a súvisiacich výrobkov cez internet a ich cezhraničného predaja 
a neexistujú adekvátne ustanovenia na úrovni Únie na reguláciu takéhoto obchodu; 
dosiahnutie bezproblémového fungovania vnútorného trhu musí zahŕňať aj spoločný prístup 
k tomu, aby sa zdravie občanov Únie stalo prioritou a aby sa chránilo.

Pozmeňujúci návrh 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Európska únia by mala venovať 
osobitnú pozornosť produkcii tabaku v 
znevýhodnených oblastiach, najmä 
v najvzdialenejších regiónoch, ktorá je 
často spojená s osobitnými 
environmentálnymi, geografickými 
a kultúrnymi podmienkami 
a remeselnými, k životnému prostrediu 
ohľaduplným metódami, pričom by Únia 
mala príslušným členským štátom 
umožniť uplatňovať osobitné opatrenia 
na zachovanie produkcie v týchto 
regiónoch.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 66
Renate Sommer

Návrh smernice
Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Súčasne je zásadne dôležité, aby sa 
v tejto smernici zohľadňovali aj zásady 
a usmernenia iniciatívy Small Business 
Act.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Pri zadávaní legislatívnych krokov je 
však nutné zohľadňovať aj výsledky 
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nedávnych štúdií, ktoré ukazujú stratu 
daňových výnosov v EÚ vo výške asi 12 
miliárd EUR kvôli nelegálnemu obchodu 
s tabakovými výrobkami, ako aj to, že 
legálny obchod s tabakovými cigaretami 
zaznamenáva pokles, zatiaľ čo nelegálny 
obchod v súčasnosti tvorí asi 10 % 
tabakového trhu v EÚ, v niektorých 
členských štátoch až 30 %, a jeho objem 
neustále rastie. Zavedenie ďalších 
obmedzení by mohlo viesť aj k ďalšiemu 
zvýšeniu týchto hodnôt.

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity a 
vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by sa 
mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí.

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity a 
vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by sa 
mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí. V súlade so 
zásadou zodpovednosti výrobcu by preto 
za všetky zdravotnícke náklady, ktoré sú 
dôsledkom konzumácie tabaku, mali niesť 
zodpovednosť výrobcovia tabakových 
výrobkov.

Or. de

Odôvodnenie

Ako Európsky parlament už vyzval vo svojom uznesení o zelenej knihe K Európe bez 
tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ (2007/2105(INI)) malo by sa zaviesť 
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uplatňovanie povinnosti ručenia za chybné výrobky voči výrobcom a zavedenie zodpovednosti 
výrobcu za financovanie všetkých nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou v 
dôsledku spotreby tabaku.

Pozmeňujúci návrh 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity a 
vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by sa 
mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí.

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity a 
vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by sa 
mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí a predchádzaniu 
akýmkoľvek škodlivým dôsledkom pre 
zraniteľné skupiny aj všetkých občanov 
odstránením pasívneho fajčenia tam, kde 
je to možné.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica je prvom rade zameraná na zníženie počtu mladých ľudí, ktorí začínajú fajčiť, malo 
by sa v nej však zvážiť aj to, ako zlepšiť existujúce zákazy pasívneho fajčenia.

Pozmeňujúci návrh 70
Mario Pirillo

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
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„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity a 
vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by sa 
mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí.

„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity a 
vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by sa 
mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí. Na tento účel, 
a najmä pokiaľ ide o základné školy, by 
sa v členských štátoch mali zorganizovať 
kampane zamerané na prevenciu fajčenia, 
ako aj informačné programy o škodlivých 
dôsledkoch fajčenia z hľadiska zdravia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 71
Frédérique Ries

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity a 
vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by sa 
mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí.

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity a 
vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by sa 
mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí, pričom by sa 
mala venovať osobitná pozornosť 80 
miliónom mladých Európanov, ktoré 
nikdy nefajčili.

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité spresniť, že prioritou smernice je lepšia prevencia a ochrana 80 miliónov mladých 
Európanov, ktorí sa nikdy nedotkli cigarety, pred tabakovým dymom (aktívnym aj pasívnym).
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Pozmeňujúci návrh 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity a 
vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by sa 
mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí.

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity a 
vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by sa 
mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí. Mali by sa 
podporovať verejné vzdelávacie 
a informačné kampane prostredníctvom 
pravidelného poradenstva na základných 
a stredných školách.

Or. es

Odôvodnenie

Verejné vzdelávacie a informačné kampane budú z hľadiska verejného zdravia účinnejšie než 
prosté zavedenie zákazu bez akéhokoľvek vedeckého základu.

Pozmeňujúci návrh 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
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vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity a 
vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by sa 
mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí.

vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity a 
vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by sa 
mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí. Na tento účel je 
taktiež zásadne dôležité naďalej 
uskutočňovať vzdelávacie a informačné 
kampane a kampane zamerané na 
prevenciu, ako aj programy na pomoc 
občanom, ktorí chcú prestať fajčiť.

Or. it

Odôvodnenie

Ciele zastavenia alebo zníženia miery užívania tabaku možno dosiahnuť len prostredníctvom 
verejných vzdelávacích a informačných kampaní a krokov pomáhajúcich ľuďom s tým, aby 
prestali fajčiť. Táto smernica je ďalším prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh 74
Riikka Manner

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity a 
vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by sa 
mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí.

(8) V súlade s článkom 114 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) by sa za základ mala brať 
vysoká úroveň ochrany zdravia, pričom sa 
vždy zohľadňuje najmä aktuálny vývoj 
založený na vedeckých faktoch. Tabakové 
výrobky nie sú bežné komodity a 
vzhľadom na škodlivé účinky tabaku by sa 
mal veľký význam pripísať ochrane 
zdravia, najmä zníženiu prevalencie 
fajčenia u mladých ľudí. V záujme 
ochrany spotrebiteľov a podpory 
verejného zdravia by zásadným cieľom 
revízie smernice a jej monitorovania malo 
byť skoncovanie s konzumáciou 
tabakových výrobkov, pričom sa na 
dosiahnutie tohto cieľa budú naďalej 
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sprísňovať právne predpisy.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Tabakové výrobky obsahujú 
karcinogénne látky. Je životne dôležité, 
aby sa tabakový priemysel sám zaviazal 
dôsledne pracovať na znižovaní úrovne 
obsahu karcinogénnych látok vo všetkých 
druhoch tabaku.

Or. da

Pozmeňujúci návrh 76
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Keďže by sa mala zaručiť vysoká 
úroveň verejného zdravia pracovníkom 
vystaveným pasívnemu fajčeniu, bolo by 
vhodné zakázať konzumáciu tabaku na 
všetkých miestach predaja.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 77
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 8b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) Keďže by sa malo predchádzať 
fajčeniu najmladších osôb, mal by sa 
zakázať prístup neplnoletých k miestam
predaja.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 78
Theodoros Skylakakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Keďže v mnohých členských štátoch 
je veľmi nepravdepodobné, že veľká časť 
fajčiarov úplne prestane fajčiť, mali by 
právne predpisy zohľadňovať ich právo 
objektívne vedieť, aký je možný vplyv 
užívania tabaku na ich zdravie – čo sú 
informácie, ktoré dostávajú aj 
prostredníctvom obalu výrobku, ktorý 
pravdepodobne budú užívať.

Or. el

Odôvodnenie

Keďže v EÚ je ešte stále vysoký podiel fajčiarov, mala by sa smernica snažiť aj o zlepšenie 
zdravia tých, ktorí už fajčia a ktorí chcú z akéhokoľvek dôvodu tabak alebo nikotínové 
výrobky naďalej používať.

Pozmeňujúci návrh 79
Renate Sommer

Návrh smernice
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Pri meraní obsahu dechtu, nikotínu a 
oxidu uhoľnatého v cigaretách by sa malo 
odkazovať na medzinárodne uznávané 
normy ISO 4387, 10315 a 8454. V prípade 
iných emisií neexistujú medzinárodne 
uznávané normy ani testy na určenie ich 
obsahu, no v súčasnosti sa vyvíja úsilie na 
ich vytvorenie.

(10) Pri meraní obsahu dechtu, nikotínu a 
oxidu uhoľnatého v cigaretách by sa malo 
odkazovať na medzinárodne uznávané 
normy ISO 4387, 10315 a 8454. V prípade 
iných emisií neexistujú medzinárodne 
uznávané normy ani testy na určenie ich 
obsahu, a práve preto nemožno 
v súčasnosti prijať žiadne ustanovenia 
o meraní iných emisií z cigariet 
a tabakových výrobkov iných než 
cigarety..

Or. de

Pozmeňujúci návrh 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Je preukázané, že polónium 210 je 
významná karcinogénna látka v tabaku. 
Jeho prítomnosť v cigaretách by sa dala 
odhadovať takmer úplne pomocou 
kombinácie jednoduchých opatrení. Preto 
je vhodné určiť maximálny obsah polónia 
210, ktorý by viedol ku zníženiu 
súčasného priemerného obsahu polónia 
210 v cigaretách o 95 %. Mala by sa 
vytvoriť norma ISO na meranie obsahu 
polónia 210 v tabaku.

Or. en

Odôvodnenie

Polónium 210 je produkt rozpadu uránu, ktorý je prítomný v hnojivách vyrábaných 
z fosfátových hornín bohatých na urán. Kontaminuje tabakové listy vzduchom 
prostredníctvom radónu 222 a koreňmi prostredníctvom olova 210. Pri horení sa polónium 
210 vyparuje, a fajčiari ho tak vdychujú. Vysiela žiarenie alfa. To je mimo telo neškodné, ale 
v ľudskom tele je to „jedna z najnebezpečnejších foriem radiácie“ (The Polonium Brief, 



AM\937809SK.doc 17/70 PE510.711v02-00

SK

Brianna Rego, Isis, 2009).

Pozmeňujúci návrh 81
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V súvislosti so stanovením 
maximálnych obsahov môže byť potrebné 
a vhodné tieto stanovené obsahy neskôr 
upraviť alebo stanoviť maximálne 
prahové hodnoty pre emisie, v ktorých sa 
zohľadní ich toxicita alebo návykovosť.

(11) V súvislosti so stanovením 
maximálnych obsahov môže byť potrebné 
a vhodné stanoviť spôsoby merania emisií 
pri zohľadnení vedeckých poznatkov a na 
medzinárodnej úrovni prijatých noriem 
vyhodnocovania ich toxicity 
a návykovosti.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 82
Sergej Kozlík

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V súvislosti so stanovením 
maximálnych obsahov môže byť potrebné 
a vhodné tieto stanovené obsahy neskôr 
upraviť alebo stanoviť maximálne prahové 
hodnoty pre emisie, v ktorých sa zohľadní 
ich toxicita alebo návykovosť.

(11) V súvislosti so stanovením 
maximálnych obsahov môže byť potrebné 
a vhodné tieto stanovené obsahy neskôr 
upraviť alebo stanoviť maximálne prahové 
hodnoty pre emisie, v ktorých sa zohľadní 
vedecký pokrok a normy dohodnuté na 
medzinárodnej úrovni s cieľom posúdiť 
ich toxicitu alebo návykovosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Eleni Theocharous
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Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V súvislosti so stanovením 
maximálnych obsahov môže byť potrebné 
a vhodné tieto stanovené obsahy neskôr 
upraviť alebo stanoviť maximálne prahové 
hodnoty pre emisie, v ktorých sa zohľadní 
ich toxicita alebo návykovosť.

(11) V súvislosti so stanovením 
maximálnych obsahov môže byť potrebné 
a vhodné tieto stanovené obsahy neskôr 
upraviť alebo stanoviť maximálne prahové 
hodnoty pre emisie, v ktorých sa zohľadní 
vedecký pokrok a normy dohodnuté na 
medzinárodnej úrovni s cieľom posúdiť 
ich toxicitu alebo návykovosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V súvislosti so stanovením 
maximálnych obsahov môže byť potrebné 
a vhodné tieto stanovené obsahy neskôr 
upraviť alebo stanoviť maximálne prahové 
hodnoty pre emisie, v ktorých sa zohľadní 
ich toxicita alebo návykovosť.

(11) V súvislosti so stanovením 
maximálnych obsahov môže byť potrebné 
a vhodné tieto stanovené obsahy neskôr 
upraviť alebo stanoviť maximálne prahové 
hodnoty pre emisie, v ktorých sa zohľadní 
vedecký pokrok a normy dohodnuté na 
medzinárodnej úrovni s cieľom posúdiť 
ich toxicitu alebo návykovosť.

Or. en

Odôvodnenie

Stanovené obsahy a maximálne prahové hodnoty pre emisie sú základnou súčasťou 
legislatívneho aktu a v zásade by nemali podliehať delegovaným aktom. Ak by sa však napriek 
tomu mali delegované akty zachovať, mal by sa zohľadňovať vedecký pokrok a normy 
dohodnuté na medzinárodnej úrovni na meranie toxicity a návykovosti.

Pozmeňujúci návrh 85
Milan Cabrnoch
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Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na vykonávanie regulačnej funkcie 
vyžadujú členské štáty a Komisia súhrnné 
informácie o zložkách a emisiách, aby 
mohli posúdiť ich atraktívnosť,
návykovosť a toxicitu tabakových 
výrobkov a riziká pre zdravie spojené so 
spotrebou takýchto výrobkov. Na tento 
účel by sa mali posilniť súčasné povinnosti 
spojené s nahlasovaním zložiek a emisií. 
Táto povinnosť je zlučiteľná so záväzkom 
Únie zabezpečovať vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia.

(12) Na vykonávanie regulačnej funkcie 
vyžadujú členské štáty a Komisia súhrnné 
informácie o zložkách a emisiách, aby 
mohli posúdiť ich návykovosť a toxicitu 
tabakových výrobkov a riziká pre zdravie 
spojené so spotrebou takýchto výrobkov. 
Na tento účel by sa mali posilniť súčasné 
povinnosti spojené s nahlasovaním zložiek 
a emisií. Táto povinnosť je zlučiteľná so 
záväzkom Únie zabezpečovať vysokú 
úroveň ochrany ľudského zdravia.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 86
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na vykonávanie regulačnej funkcie 
vyžadujú členské štáty a Komisia súhrnné 
informácie o zložkách a emisiách, aby 
mohli posúdiť ich atraktívnosť, 
návykovosť a toxicitu tabakových 
výrobkov a riziká pre zdravie spojené so 
spotrebou takýchto výrobkov. Na tento 
účel by sa mali posilniť súčasné povinnosti 
spojené s nahlasovaním zložiek a emisií. 
Táto povinnosť je zlučiteľná so záväzkom 
Únie zabezpečovať vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia.

(12) Na vykonávanie regulačnej funkcie 
vyžadujú členské štáty a Komisia súhrnné 
informácie o zložkách a emisiách, aby 
mohli posúdiť ich atraktívnosť, 
návykovosť a toxicitu tabakových 
výrobkov a riziká pre zdravie spojené so 
spotrebou takýchto výrobkov. Na tento 
účel by sa mali posilniť súčasné povinnosti 
spojené s nahlasovaním zložiek a emisií, 
avšak bez toho, aby to malým a stredným 
podnikom prinieslo nadbytočnú, 
nadmernú a neprimeranú záťaž. Táto 
povinnosť je zlučiteľná so záväzkom Únie 
zabezpečovať vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia.

Or. el
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Odôvodnenie

Je dôležité posilniť súčasné povinnosti spojené s nahlasovaním zložiek a emisií, musíme však 
zabezpečiť, aby podniky, najmä MSP, nečelili nadmernej, neprimeranej a nadbytočnej záťaži.

Pozmeňujúci návrh 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Používanie odlišných formulárov 
nahlasovania v súčasnosti sťažuje 
výrobcom a dovozcom plnenie 
nahlasovacej povinnosti a členským štátom 
a Komisii komplikuje porovnávanie, 
analýzu a vyvodzovanie záverov na 
základe informácií, ktoré dostávajú. Preto 
by mal existovať spoločný povinný 
formulár nahlasovania zložiek a emisií. 
Pre verejnosť by sa mala zabezpečiť 
najväčšia možná transparentnosť 
informácií o výrobkoch, pričom sa 
zabezpečí, aby boli náležte zohľadnené 
obchodné práva a práva duševného 
vlastníctva výrobcov tabakových 
výrobkov.

(13) Používanie odlišných formulárov 
nahlasovania v súčasnosti sťažuje 
výrobcom a dovozcom plnenie 
nahlasovacej povinnosti a členským štátom 
a Komisii komplikuje porovnávanie, 
analýzu a vyvodzovanie záverov na 
základe informácií, ktoré dostávajú. 
Povinné vytvorenie zoznamu zložiek 
umožní zabezpečiť pre verejnosť väčšiu 
transparentnosť v oblasti zloženia 
tabakových výrobkov, pričom sa 
zabezpečí, aby boli náležte zohľadnené 
obchodné práva a práva duševného 
vlastníctva výrobcov tabakových 
výrobkov.

Zoznam povinne obsahuje výpis 
najnebezpečnejších zložiek, a to podľa 
vzoru uplatňovaného v USA už od roku 
2009 na základe zákona o prevencii 
fajčenia v rodine a kontrole tabaku (The 
Family smoking prevention and Tobacco 
Control Act), ktorý ukladá výrobcovi 
povinnosť deklarovať zložky cigaretového 
dymu označené americkou správou 
potravín a liekov (US Food and Drug 
Administration) ako „nebezpečné alebo 
potenciálne nebezpečné“ pre ľudské 
zdravie. Na tento účel má táto smernica 
prílohy Ia a Ib.

Or. fr
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Odôvodnenie

Toto spresnenie je potrebné na oznámenie vytvorenia dvoch nových príloh, jednej obmedzenej 
a druhej obsiahlejšej, so zoznamom najnebezpečnejších látok, ktoré sú často karcinogénne 
a ktoré bývajú súčasťou tabakových výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Používanie odlišných formulárov 
nahlasovania v súčasnosti sťažuje 
výrobcom a dovozcom plnenie 
nahlasovacej povinnosti a členským štátom 
a Komisii komplikuje porovnávanie, 
analýzu a vyvodzovanie záverov na 
základe informácií, ktoré dostávajú. Preto 
by mal existovať spoločný povinný 
formulár nahlasovania zložiek a emisií. Pre 
verejnosť by sa mala zabezpečiť najväčšia 
možná transparentnosť informácií o 
výrobkoch, pričom sa zabezpečí, aby boli 
náležte zohľadnené obchodné práva a 
práva duševného vlastníctva výrobcov 
tabakových výrobkov.

(13) Používanie odlišných formulárov 
nahlasovania v súčasnosti sťažuje 
výrobcom a dovozcom plnenie 
nahlasovacej povinnosti a členským štátom 
a Komisii komplikuje porovnávanie, 
analýzu a vyvodzovanie záverov na 
základe informácií, ktoré dostávajú. Preto 
by mal existovať spoločný povinný 
formulár nahlasovania zložiek a emisií. Pre 
verejnosť by sa mala zabezpečiť najväčšia 
možná transparentnosť informácií o 
výrobkoch, pričom sa zabezpečí, aby boli 
náležte zohľadnené obchodné práva a 
práva duševného vlastníctva výrobcov 
tabakových výrobkov a aby sa dodržiavali 
dohody Svetovej obchodnej organizácie 
(WTO).

Or. es

Odôvodnenie

Na medzinárodnej úrovni Komisia musela o smernici oficiálne informovať Výbor pre 
prekážky brániace obchodu (Trade Barriers Committee, TBT), pretože niektoré z opatrení, 
ktoré umožňuje, by mohli porušovať pravidlá medzinárodného obchodu.

Pozmeňujúci návrh 89
Theodoros Skylakakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Používanie odlišných formulárov 
nahlasovania v súčasnosti sťažuje 
výrobcom a dovozcom plnenie 
nahlasovacej povinnosti a členským štátom 
a Komisii komplikuje porovnávanie, 
analýzu a vyvodzovanie záverov na 
základe informácií, ktoré dostávajú. Preto 
by mal existovať spoločný povinný 
formulár nahlasovania zložiek a emisií. Pre 
verejnosť by sa mala zabezpečiť najväčšia 
možná transparentnosť informácií o 
výrobkoch, pričom sa zabezpečí, aby boli 
náležte zohľadnené obchodné práva a 
práva duševného vlastníctva výrobcov 
tabakových výrobkov.

(13) Používanie odlišných formulárov 
nahlasovania v súčasnosti sťažuje 
výrobcom a dovozcom plnenie 
nahlasovacej povinnosti a členským štátom 
a Komisii komplikuje porovnávanie, 
analýzu a vyvodzovanie záverov na 
základe informácií, ktoré dostávajú. Preto 
by mal existovať spoločný povinný 
formulár nahlasovania zložiek a emisií. Pre 
verejnosť by sa mala zabezpečiť najväčšia 
možná transparentnosť informácií o 
výrobkoch, s dostatočným priestorom pre 
tieto informácie na jednotlivých 
baleniach, pričom sa zabezpečí, aby boli 
náležte zohľadnené obchodné práva a 
práva duševného vlastníctva výrobcov 
tabakových výrobkov.

Or. el

Odôvodnenie

Aby sa zaistilo účinné informovanie konzumentov tabakových výrobkov, mal by sa na popis 
charakteristík každého výrobku vyčleniť dostatočný priestor.

Pozmeňujúci návrh 90
Frédérique Ries

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Keďže zavedenie povinného 
zoznamu zložiek a emisií je ešte 
dôležitejšie, pretože podľa správy, ktorú 
v roku 2010 zverejnil vedecký výbor pre 
vznikajúce a nové zdravotné riziká 
Európskej komisie 1, sa v posledných 
rokoch zavádza čoraz viac prídavných 
látok (zodpovedajúcich v priemere 10 % 
hmotnosti cigarety), ktorých jediným 
účelom je zmena vlastností dymu – jeho 
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farby, jeho štipľavosti, jeho pachu a jeho 
príchuti.
__________________
1 Určilo sa takmer 600 rôznych 
prídavných látok.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Chýbajúci harmonizovaný prístup, 
pokiaľ ide o reguláciu zložiek, ovplyvňuje 
fungovanie vnútorného trhu a má dosah na 
voľný pohyb tovaru v EÚ. Niektoré 
členské štáty prijali právne predpisy alebo 
uzatvorili záväzné dohody s výrobným 
odvetvím povoľujúce alebo zakazujúce 
určité zložky. V dôsledku toho sú niektoré 
zložky v niektorých členských štátoch 
regulované, v iných však nie. Členské štáty 
majú takisto odlišné prístupy, pokiaľ ide o 
prídavné látky, ktoré sú súčasťou filtra 
cigariet, ako aj prídavné látky farbiace 
tabakový dym. Vzhľadom na vykonávanie 
RDKT a jeho usmernení a skúsenosti 
získané v iných jurisdikciách mimo Únie 
sa očakáva, že bez harmonizácie sa 
prekážky na vnútornom trhu budú v 
nasledujúcich rokoch zväčšovať. V 
usmerneniach týkajúcich sa článkov 9 a 10 
RDKT sa vyžaduje najmä odstránenie 
zložiek, ktoré zvýrazňujú chuť, vytvárajú 
dojem, že tabakové výrobky sú prospešné 
pre zdravie, spájajú sa s energiou a 
vitalitou, alebo majú farbiace vlastnosti.

(14) Chýbajúci harmonizovaný prístup, 
pokiaľ ide o reguláciu zložiek, ovplyvňuje 
fungovanie vnútorného trhu a má dosah na 
voľný pohyb tovaru v EÚ, a bráni tiež 
účinnému harmonizovanému skúmaniu 
zdravotných účinkov tabakových výrobkov 
a ich príťažlivosti na úrovni EÚ. Niektoré 
členské štáty prijali právne predpisy alebo 
uzatvorili záväzné dohody s výrobným 
odvetvím povoľujúce alebo zakazujúce 
určité zložky alebo ich kombináciu. V 
dôsledku toho sú niektoré zložky v 
niektorých členských štátoch regulované, v 
iných však nie. Členské štáty majú takisto 
odlišné prístupy, pokiaľ ide o prídavné 
látky, ktoré sú súčasťou filtra cigariet, ako 
aj prídavné látky farbiace tabakový dym. 
Vzhľadom na vykonávanie RDKT a jeho 
usmernení a skúsenosti získané v iných 
jurisdikciách mimo Únie sa očakáva, že 
bez harmonizácie sa prekážky v oblasti 
ochrany zdravia občanov aj na vnútornom 
trhu budú v nasledujúcich rokoch 
zväčšovať. V usmerneniach týkajúcich sa 
článkov 9 a 10 RDKT sa vyžaduje najmä 
odstránenie zložiek, ktoré zvýrazňujú chuť, 
vytvárajú dojem, že tabakové výrobky sú 
prospešné pre zdravie, spájajú sa s 
energiou a vitalitou, alebo majú farbiace 
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vlastnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Harmonizovaný prístup k zložkám a kombináciám zložiek na úrovni EÚ zabezpečí fungovanie 
vnútorného trhu, ale taktiež zaistí účinné a spoľahlivé posudzovanie dôsledkov ich účinkov, 
vrátane príťažlivosti pri zvyšovaní miery fajčenia.

Pozmeňujúci návrh 92
Holger Krahmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Chýbajúci harmonizovaný prístup, 
pokiaľ ide o reguláciu zložiek, ovplyvňuje 
fungovanie vnútorného trhu a má dosah na 
voľný pohyb tovaru v EÚ. Niektoré 
členské štáty prijali právne predpisy alebo 
uzatvorili záväzné dohody s výrobným 
odvetvím povoľujúce alebo zakazujúce 
určité zložky. V dôsledku toho sú niektoré 
zložky v niektorých členských štátoch 
regulované, v iných však nie. Členské štáty 
majú takisto odlišné prístupy, pokiaľ ide o 
prídavné látky, ktoré sú súčasťou filtra 
cigariet, ako aj prídavné látky farbiace 
tabakový dym. Vzhľadom na vykonávanie 
RDKT a jeho usmernení a skúsenosti 
získané v iných jurisdikciách mimo Únie 
sa očakáva, že bez harmonizácie sa 
prekážky na vnútornom trhu budú v 
nasledujúcich rokoch zväčšovať. V 
usmerneniach týkajúcich sa článkov 9 a 10 
RDKT sa vyžaduje najmä odstránenie 
zložiek, ktoré zvýrazňujú chuť, vytvárajú 
dojem, že tabakové výrobky sú prospešné 
pre zdravie, spájajú sa s energiou a 
vitalitou, alebo majú farbiace vlastnosti.

(14) Chýbajúci harmonizovaný prístup, 
pokiaľ ide o reguláciu zložiek, ovplyvňuje 
fungovanie vnútorného trhu a má dosah na 
voľný pohyb tovaru v EÚ. Niektoré 
členské štáty prijali právne predpisy alebo 
uzatvorili záväzné dohody s výrobným 
odvetvím povoľujúce alebo zakazujúce 
určité zložky. V dôsledku toho sú niektoré 
zložky v niektorých členských štátoch 
regulované, v iných však nie. Členské štáty 
majú takisto odlišné prístupy, pokiaľ ide o 
zložky, ktoré sú súčasťou filtra cigariet, ako 
aj zložky farbiace tabakový dym. 
Vzhľadom na vykonávanie RDKT a jeho 
usmernení a skúsenosti získané v iných 
jurisdikciách mimo Únie sa očakáva, že 
bez harmonizácie sa prekážky na 
vnútornom trhu budú v nasledujúcich 
rokoch zväčšovať. V usmerneniach 
týkajúcich sa článkov 9 a 10 RDKT sa 
vyžaduje najmä odstránenie zložiek, ktoré 
zvýrazňujú chuť, vytvárajú dojem, že 
tabakové výrobky sú prospešné pre 
zdravie, spájajú sa s energiou a vitalitou, 
alebo majú farbiace vlastnosti.

Or. de
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Odôvodnenie

Po vypustení vymedzenia pojmu „prídavná látka“ (2) je nutné na tomto mieste použiť pojem 
„zložka“ (18).

Pozmeňujúci návrh 93
Martina Anderson
v mene skupiny GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Chýbajúci harmonizovaný prístup, 
pokiaľ ide o reguláciu zložiek, ovplyvňuje 
fungovanie vnútorného trhu a má dosah na 
voľný pohyb tovaru v EÚ. Niektoré 
členské štáty prijali právne predpisy alebo 
uzatvorili záväzné dohody s výrobným 
odvetvím povoľujúce alebo zakazujúce 
určité zložky. V dôsledku toho sú niektoré 
zložky v niektorých členských štátoch 
regulované, v iných však nie. Členské štáty 
majú takisto odlišné prístupy, pokiaľ ide o 
prídavné látky, ktoré sú súčasťou filtra 
cigariet, ako aj prídavné látky farbiace 
tabakový dym. Vzhľadom na vykonávanie 
RDKT a jeho usmernení a skúsenosti 
získané v iných jurisdikciách mimo Únie 
sa očakáva, že bez harmonizácie sa 
prekážky na vnútornom trhu budú v 
nasledujúcich rokoch zväčšovať. V 
usmerneniach týkajúcich sa článkov 9 a 10 
RDKT sa vyžaduje najmä odstránenie 
zložiek, ktoré zvýrazňujú chuť, vytvárajú 
dojem, že tabakové výrobky sú prospešné 
pre zdravie, spájajú sa s energiou a 
vitalitou, alebo majú farbiace vlastnosti.

(14) Chýbajúci harmonizovaný prístup, 
pokiaľ ide o reguláciu zložiek, ovplyvňuje 
fungovanie vnútorného trhu a má dosah na 
voľný pohyb tovaru v EÚ. Niektoré 
členské štáty prijali právne predpisy alebo 
uzatvorili záväzné dohody s výrobným 
odvetvím povoľujúce alebo zakazujúce 
určité zložky. V dôsledku toho sú niektoré 
zložky v niektorých členských štátoch 
regulované, v iných však nie. Členské štáty 
majú takisto odlišné prístupy, pokiaľ ide o 
prídavné látky, ktoré sú súčasťou filtra 
cigariet, ako aj prídavné látky farbiace 
tabakový dym. Vzhľadom na vykonávanie 
RDKT a jeho usmernení a skúsenosti 
získané v iných jurisdikciách mimo Únie 
sa očakáva, že bez harmonizácie sa 
prekážky na vnútornom trhu budú v 
nasledujúcich rokoch zväčšovať. Preto je 
vhodné zaviesť výslovný zoznam 
prídavných látok, ktoré možno 
v tabakových výrobkoch používať. V 
usmerneniach týkajúcich sa článkov 9 a 10 
RDKT sa vyžaduje najmä odstránenie 
zložiek, ktoré zvýrazňujú chuť, vytvárajú 
dojem, že tabakové výrobky sú prospešné 
pre zdravie, spájajú sa s energiou a 
vitalitou, alebo majú farbiace vlastnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Návrh Komisie náležitým spôsobom neharmonizuje zložky. Veľmi sa spolieha na vnútroštátnu 
implementáciu všeobecných ustanovení, ktoré ale môžu v rôznych členských štátoch 
interpretovať rôzne. Je vhodnejšie zaviesť výslovný zoznam povolených zložiek na úrovni EÚ, 
aby sa dosiahla náležitá harmonizácia.

Pozmeňujúci návrh 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) V záujme ochrany ľudského zdravia 
by sa mala pred ich uvedenie na trh 
v Spoločenstve posúdiť bezpečnosť 
prídavných látok určených na použitie 
v tabakových výrobkoch (posúdenie 
rizika) a mali by od Komisie získať 
povolenie. Použitie prídavných látok 
v tabakových výrobkoch by sa malo 
povoliť len vtedy, ak sú zaradená na 
zozname povolených prídavných látok 
EÚ.

Or. de

Odôvodnenie

Už vo svojom uznesení 2007/2105(INI) Parlament vyzval na vytvorenie procesu povoľovania 
prídavných látok. Spoločný výslovný zoznam prídavných látok prináša právnu istotu v tom 
smere, ktoré látky možno použiť v tabakových výrobkoch. Zoznam EÚ možno aktualizovať 
z iniciatívy Komisie alebo na žiadosť členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 95
Martina Anderson
v mene skupiny GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Odôvodnenie 14b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14b) Je dôležité nielen posudzovať 
vlastností prídavných látok ako takých, 
ale aj ich produktov horenia. Prídavné 
látky ani ich produkty horenia by nemali 
spĺňať kritériá pre zaradenie do kategórie 
nebezpečných látok podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 z 16. decembra 2008 o 
klasifikácii, označovaní a balení látok a 
zmesí1.
_____________
1 Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Povolené by mali byť len látky, ktoré nie sú nebezpečné – ako také a ani pri horení.

Pozmeňujúci návrh 96
Jarosław Kalinowski

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov s 
mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 
že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 

vypúšťa sa
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mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety).

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. 
Tieto ustanovenia sú neprimerané a preto by sa mali vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 97
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov s 
mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 
že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 
mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety).

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
môžu uľahčiť začatie konzumácie tabaku.
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 98
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov s 
mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 
že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 
mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety).

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
konzumácie tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. Komisia sa 
naliehavo žiada, aby uskutočnila vedeckú 
štúdiu o skutočnom vplyve týchto 
výrobkov na začatie konzumácie tabaku.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
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bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov s 
mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 
že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 
mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety).

bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak alebo mentol, ktorá môže uľahčiť 
začatie konzumácie tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. 

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by mala vychádzať z dôkazov a nie len zo strachu z právnej neistoty. Ak by sa 
mentolové cigarety začlenili do tejto smernice, patrili by do jej pôsobnosti rovnako ako 
tradičné cigarety. Právne predpisy sa v jednotlivých členských štátoch líšia, pokiaľ ide 
o cigarety s charakteristickou príchuťou, nie však pokiaľ ide o mentolové cigarety, ktoré sú 
povolené v celej Európskej únii. Zákaz by mal vychádzať z vedeckých dôkazov dokazujúcich 
zmenu správania kvôli mentolu medzi mládežou.

Pozmeňujúci návrh 100
Ewald Stadler

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov s 

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
konzumácie tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. 
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mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 
že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 
mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety).

Or. de

Odôvodnenie

Uvedené štúdie nie sú dostatočné na odôvodnenie diskreditácie mentolových cigariet 
v právnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh 101
Carl Schlyter

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov s 
mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 
že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 
mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov, ktoré majú príchuť 
inú ako tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
konzumácie tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov s 
mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 
že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 
mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety). Švédsku by sa malo povoliť 
regulovať snus na vnútroštátnej úrovni. 
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cigarety). Ak Švédsko v určitej lehote reguláciu 
nezavedie, mali by sa uplatňovať 
ustanovenia tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Riešiť len „charakteristickú príchuť“ je príliš úzke. Mali by sa riešiť všetky príchute. Švédsko 
by malo dostať štyri roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice na reguláciu príchutí 
v snuse na vnútroštátnej úrovni – ak reguláciu nezavedie, mali by sa uplatňovať ustanovenia 
tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 102
Holger Krahmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov s 
mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, 
že tabakové výrobky s mentolovou 
príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie 
ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u 
mladých ľudí. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety).

(15) Pravdepodobnosť odlišnej regulácie 
ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa 
tabakových výrobkov vrátane 
bezdymových tabakových výrobkov, ktoré 
majú charakteristickú príchuť inú ako 
tabak, ktorá môže uľahčiť začatie 
konzumácie tabaku alebo ovplyvniť 
spotrebiteľské návyky. V mnohých 
krajinách sa napríklad predaj výrobkov s 
mentolovou príchuťou postupne zvýšil 
napriek tomu, že celková prevalencia 
fajčenia sa znížila. Malo by sa zabrániť 
opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené 
rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými 
cigaretami (napr. mentolové a klinčekové 
cigarety).

Or. de



AM\937809SK.doc 33/70 PE510.711v02-00

SK

Odôvodnenie

Dostupné vedecké údaje nepodporujú tvrdenie, že mentol prispieva k intenzívnejšiemu 
vdychovaniu tabakového dymu. Okrem toho neexistuje dôvod domnievať sa, že mentolové 
cigarety súvisia so skorším začatím fajčenia.

Pozmeňujúci návrh 103
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 15 – poznámka pod čiarou 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

36. Odvolací orgán WTO, AB-2012-1, 
Spojené štáty americké – Opatrenia 
ovplyvňujúce výrobu a predaj 
klinčekových cigariet (DS406).

vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 104
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Zákaz tabakových výrobkov s 
charakteristickou príchuťou neznamená 
úplný zákaz používania jednotlivých 
prídavných látok, ale ukladá výrobcom 
povinnosť znížiť prídavnú látku alebo 
kombináciu prídavných látok v takom 
rozsahu, aby prídavné látky neviedli ku 
charakteristickej príchuti. Používanie 
prídavných látok potrebných na výrobu 
tabakových výrobkov by sa malo povoliť, 
ak nevedie ku charakteristickej príchuti. 
Komisia by mala zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie ustanovenia 
týkajúceho sa charakteristickej príchuti. 
Členské štáty a Komisia by mali využiť 

vypúšťa sa
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nezávislé panely, aby im pomohli pri 
takomto rozhodovaní. Pri vykonávaní tejto 
smernice by sa nemalo rozlišovať medzi 
rôznymi druhmi tabaku.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 105
Jarosław Kalinowski

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Zákaz tabakových výrobkov s 
charakteristickou príchuťou neznamená 
úplný zákaz používania jednotlivých 
prídavných látok, ale ukladá výrobcom 
povinnosť znížiť prídavnú látku alebo 
kombináciu prídavných látok v takom 
rozsahu, aby prídavné látky neviedli ku 
charakteristickej príchuti. Používanie 
prídavných látok potrebných na výrobu 
tabakových výrobkov by sa malo povoliť, 
ak nevedie ku charakteristickej príchuti. 
Komisia by mala zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie ustanovenia 
týkajúceho sa charakteristickej príchuti.
Členské štáty a Komisia by mali využiť 
nezávislé panely, aby im pomohli pri 
takomto rozhodovaní. Pri vykonávaní tejto 
smernice by sa nemalo rozlišovať medzi 
rôznymi druhmi tabaku.

(16) Používanie prídavných látok, ako 
napríklad cukor, potrebných na výrobu 
tabakových výrobkov by sa malo povoliť, 
ak nezvyšujú zdravotné riziko 
spotrebiteľov. Členské štáty a Komisia by 
mali využiť nezávislé panely, aby im 
pomohli pri takomto rozhodovaní. Pri 
vykonávaní tejto smernice by sa nemalo 
rozlišovať medzi rôznymi druhmi tabaku.

Or. pl

Odôvodnenie

Výslovné označenie cukru ako príkladu jednej z kľúčových prídavných látok používaných pri 
výrobe tabakových výrobkov ozrejmí situáciu a poskytne producentom tabaku záruku. Tento 
pozmeňujúci návrh ozrejmí, že pridávanie cukru počas produkcie – ktoré je v prípade 
niektorých druhov tabaku, napríklad Burley, nevyhnutné – bude naďalej možné. Cukor sa 
pridáva preto, lebo tieto druhy počas sušenia strácajú svoj obsah cukru, zatiaľ čo iné druhy, 
napríklad Virginia, svoj obsah cukru nestrácajú.
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Pozmeňujúci návrh 106
Martina Anderson
v mene skupiny GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Zákaz tabakových výrobkov s 
charakteristickou príchuťou neznamená 
úplný zákaz používania jednotlivých 
prídavných látok, ale ukladá výrobcom 
povinnosť znížiť prídavnú látku alebo 
kombináciu prídavných látok v takom 
rozsahu, aby prídavné látky neviedli ku
charakteristickej príchuti. Používanie 
prídavných látok potrebných na výrobu 
tabakových výrobkov by sa malo povoliť, 
ak nevedie ku charakteristickej príchuti. 
Komisia by mala zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie ustanovenia 
týkajúceho sa charakteristickej príchuti. 
Členské štáty a Komisia by mali využiť 
nezávislé panely, aby im pomohli pri
takomto rozhodovaní. Pri vykonávaní tejto 
smernice by sa nemalo rozlišovať medzi 
rôznymi druhmi tabaku.

(16) Zákaz tabakových výrobkov s 
príchuťou neznamená úplný zákaz 
používania jednotlivých prídavných látok, 
ale ukladá výrobcom povinnosť znížiť 
prídavnú látku alebo kombináciu 
prídavných látok v takom rozsahu, aby 
prídavné látky neviedli k príchuti. 
Používanie prídavných látok potrebných na 
výrobu tabakových výrobkov by sa malo 
povoliť, ak nevedie k príchuti a nie sú 
spojené s atraktívnosťou. Pri vykonávaní 
tejto smernice by sa nemalo rozlišovať 
medzi rôznymi druhmi tabaku.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia by sa mali uplatňovať na všetky príchute. Odkaz na testovacie panely by sa 
potom tiež stal nadbytočným. Ustanovenia o prídavných látkach potrebných na výrobu by 
mali byť v súlade s ustanoveniami usmernení SZO o zložkách.

Pozmeňujúci návrh 107
Holger Krahmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Zákaz tabakových výrobkov s 
charakteristickou príchuťou neznamená 
úplný zákaz používania jednotlivých 
prídavných látok, ale ukladá výrobcom 
povinnosť znížiť prídavnú látku alebo 
kombináciu prídavných látok v takom 
rozsahu, aby prídavné látky neviedli ku 
charakteristickej príchuti. Používanie 
prídavných látok potrebných na výrobu 
tabakových výrobkov by sa malo povoliť, 
ak nevedie ku charakteristickej príchuti. 
Komisia by mala zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie ustanovenia 
týkajúceho sa charakteristickej príchuti. 
Členské štáty a Komisia by mali využiť 
nezávislé panely, aby im pomohli pri 
takomto rozhodovaní. Pri vykonávaní tejto 
smernice by sa nemalo rozlišovať medzi 
rôznymi druhmi tabaku..

(16) Zákaz tabakových výrobkov s 
charakteristickou príchuťou neznamená 
úplný zákaz používania jednotlivých 
zložiek, ale ukladá výrobcom povinnosť 
znížiť zložku alebo kombináciu zložiek v 
takom rozsahu, aby zložky neviedli ku 
charakteristickej príchuti. Používanie 
zložiek potrebných na výrobu tabakových 
výrobkov by sa malo povoliť, ak nevedie 
ku charakteristickej príchuti. Komisia by 
mala zabezpečiť jednotné podmienky na 
vykonávanie ustanovenia týkajúceho sa 
charakteristickej príchuti. Členské štáty a 
Komisia by mali využiť nezávislé panely, 
aby im pomohli pri takomto rozhodovaní. 
Pri vykonávaní tejto smernice by sa 
nemalo rozlišovať medzi rôznymi druhmi 
tabaku..

Or. de

Odôvodnenie

Po vypustení vymedzenia pojmu „prídavná látka“ (2) je nutné na tomto mieste použiť pojem 
„zložka“ (18).

Pozmeňujúci návrh 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Zákaz tabakových výrobkov s 
charakteristickou príchuťou neznamená 
úplný zákaz používania jednotlivých 
prídavných látok, ale ukladá výrobcom 
povinnosť znížiť prídavnú látku alebo 
kombináciu prídavných látok v takom 
rozsahu, aby prídavné látky neviedli ku 
charakteristickej príchuti. Používanie 

(16) Zákaz tabakových výrobkov s 
charakteristickou príchuťou neznamená 
úplný zákaz používania jednotlivých 
prídavných látok, ale ukladá výrobcom 
povinnosť znížiť prídavnú látku alebo 
kombináciu prídavných látok v takom 
rozsahu, aby prídavné látky neviedli ku 
charakteristickej príchuti. Používanie 
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prídavných látok potrebných na výrobu 
tabakových výrobkov by sa malo povoliť, 
ak nevedie ku charakteristickej príchuti. 
Komisia by mala zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie ustanovenia 
týkajúceho sa charakteristickej príchuti. 
Členské štáty a Komisia by mali využiť 
nezávislé panely, aby im pomohli pri
takomto rozhodovaní. Pri vykonávaní tejto 
smernice by sa nemalo rozlišovať medzi 
rôznymi druhmi tabaku.

prídavných látok potrebných na výrobu 
tabakových výrobkov je povolené. Komisia 
by mala zabezpečiť jednotné podmienky na 
vykonávanie ustanovenia týkajúceho sa 
charakteristickej príchuti. Členské štáty a 
Komisia by mali využiť nezávislé panely, 
aby im pomohli pri takomto rozhodovaní. 
Pri vykonávaní tejto smernice by sa 
nemalo rozlišovať medzi rôznymi druhmi 
tabaku.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Zákaz tabakových výrobkov s 
charakteristickou príchuťou neznamená 
úplný zákaz používania jednotlivých 
prídavných látok, ale ukladá výrobcom 
povinnosť znížiť prídavnú látku alebo 
kombináciu prídavných látok v takom 
rozsahu, aby prídavné látky neviedli ku 
charakteristickej príchuti. Používanie 
prídavných látok potrebných na výrobu 
tabakových výrobkov by sa malo povoliť, 
ak nevedie ku charakteristickej príchuti. 
Komisia by mala zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie ustanovenia 
týkajúceho sa charakteristickej príchuti. 
Členské štáty a Komisia by mali využiť 
nezávislé panely, aby im pomohli pri 
takomto rozhodovaní. Pri vykonávaní tejto 
smernice by sa nemalo rozlišovať medzi 
rôznymi druhmi tabaku.

(16) Zákaz tabakových výrobkov s 
charakteristickou príchuťou neznamená 
úplný zákaz používania jednotlivých 
prídavných látok, ale ukladá výrobcom 
povinnosť znížiť prídavnú látku alebo 
kombináciu prídavných látok v takom 
rozsahu, aby prídavné látky neviedli ku 
charakteristickej príchuti. Používanie 
prídavných látok, ktoré sú nevyhnutné na 
výrobu tabakových výrobkov, by sa malo 
povoliť, ak nevedie ku charakteristickej 
príchuti. Komisia by mala zabezpečiť 
jednotné podmienky na vykonávanie 
ustanovenia týkajúceho sa charakteristickej 
príchuti. Členské štáty a Komisia by mali 
využiť nezávislé panely, aby im pomohli 
pri takomto rozhodovaní. Pri vykonávaní 
tejto smernice by sa nemalo rozlišovať 
medzi rôznymi druhmi tabaku.

Or. it
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Odôvodnenie

Zosúladenie so znením článku 6 ods. 1 podods. 2.

Pozmeňujúci návrh 110
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Aby sa ozrejmilo, kade má viesť 
hranica, mala by Komisia vypracovať 
zoznam, v ktorom presne uvedie, ktoré 
zložky sú zakázané a ktoré sú povolené, 
a to najmä prídavné látky a – od nich 
oddelene – arómy a príchute. Zoznam by 
mal taktiež ozrejmiť, aké celkové 
množstvo prídavných látok, aróm 
a príchutí je prípustné.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Návrh smernice
Odôvodnenie 16b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16b) Jedným z cieľov tejto smernice je 
zníženie spotreby tabakových výrobkov, 
a to najmä medzi mladými a zraniteľnými 
spotrebiteľmi, čo povedie ku zníženiu 
produkcie tabaku v Únii a môže viesť ku 
strate pracovných miest, presunu tohto 
odvetvia za hranice Únie a potrebe 
reštrukturalizácie poľnohospodárskych 
podnikov, ktorých produkcia je tradične 
založená na tabaku. Preto je nutné 
pripraviť vhodné opatrenia a finančnú 
podporu v rámci rozpočtu Únie ako 
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reakciu na hospodárske a sociálne 
dôsledky tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh smernice
Odôvodnenie 16c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16c) Uplatňovanie ustanovení tejto 
smernice by mohlo viesť ku zníženiu 
dopytu po surovom tabaku 
pochádzajúcom z členských štátov EÚ. 
Preto by sa mal v regiónoch, kde sa tabak 
pestuje, vytvoriť fond na podporu 
pestovateľov tabaku, z ktorého by sa 
pestovatelia odškodňovali za straty, ktoré 
utrpia kvôli uplatňovaniu smernice.

Or. pl

Odôvodnenie

Uplatňovanie ustanovení smernice povedie ku zníženiu dopytu po surovom tabaku z EÚ 
a možno k jeho nahradeniu surovým tabakom z tretích krajín, čo by znamenalo prudký pokles 
príjmov pestovateľov a zvýšenie miery nezamestnanosti. V tejto súvislosti by sa mal vytvoriť 
fond na podporu pestovateľov tabaku, ktorý by pomáhal pestovateľom postihnutým poklesom 
dopytu po surovom tabaku, ako aj tým, ktorí chcú prestať s pestovaním tabaku a zmeniť svoj 
produkčný profil.

Pozmeňujúci návrh 113
Holger Krahmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Určité prídavné látky sa používajú na 
vytvorenie dojmu, že tabakové výrobky 

vypúšťa sa
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majú zdravotné prínosy, predstavujú 
znížené zdravotné riziká alebo zvyšujú 
duševnú bdelosť a fyzický výkon. Tieto 
prídavné látky by sa mali zakázať s 
cieľom zabezpečiť jednotné pravidlá a 
vysokú úroveň ochrany zdravia.

Or. de

Odôvodnenie

Neexistujú žiadne dôkazy o tom, či niektoré prídavné látky vytvárajú dojem, že tabakový 
výrobok môže byť menej škodlivý a teda príťažlivejší pre niektoré skupiny spotrebiteľov. 
Akékoľvek rozhodnutie zakázať alebo regulovať zložku by malo vychádzať z presvedčivých 
vedeckých štúdií, pri ktorých sa používali jasné kritériá pre tabakové výrobky dohodnuté na 
úrovni EÚ.

Pozmeňujúci návrh 114
Frédérique Ries

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Určité prídavné látky sa používajú na 
vytvorenie dojmu, že tabakové výrobky 
majú zdravotné prínosy, predstavujú 
znížené zdravotné riziká alebo zvyšujú 
duševnú bdelosť a fyzický výkon. Tieto 
prídavné látky by sa mali zakázať s cieľom 
zabezpečiť jednotné pravidlá a vysokú 
úroveň ochrany zdravia.

(17) Určité prídavné látky sa používajú na 
vytvorenie dojmu, že tabakové výrobky 
majú zdravotné prínosy, predstavujú 
znížené zdravotné riziká alebo zvyšujú 
duševnú bdelosť a fyzický výkon. 
Napríklad pôsobenie mentolu je 
problematické. Kvôli svojim lokálne 
anestetickým vlastnostiam mentol 
umožňuje hlbšie vdýchnutie dráždivého
tabakového dymu. Preto možno vdýchnuť 
viac dymu a dosiahnuť hlbšie 
potiahnutia, čo vedie k vyššej dávke 
nikotínu.
Tieto prídavné látky, ktoré zvyšujú 
atraktívnosť tabakových výrobkov, by sa 
mali zakázať s cieľom zabezpečiť jednotné 
pravidlá a vysokú úroveň ochrany zdravia.

Or. en
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Odôvodnenie

Vedecký výbor pre vznikajúce a nové zdravotné riziká vo svojom stanovisku zverejnenom 12. 
novembra 2010 k návykovosti a atraktívnosti látok pridávaných do tabaku dochádza k záveru, 
že mentol je veľmi problematická prídavná látka, pretože zvyšuje atraktívnosť tabakových 
výrobkov tým, že uľahčuje začatie fajčenia tabakových výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Určité prídavné látky sa používajú na 
vytvorenie dojmu, že tabakové výrobky 
majú zdravotné prínosy, predstavujú 
znížené zdravotné riziká alebo zvyšujú 
duševnú bdelosť a fyzický výkon. Tieto 
prídavné látky by sa mali zakázať s cieľom 
zabezpečiť jednotné pravidlá a vysokú 
úroveň ochrany zdravia.

(17) Určité prídavné látky sa používajú na 
vytvorenie dojmu, že tabakové výrobky 
majú zdravotné prínosy, predstavujú 
znížené zdravotné riziká alebo zvyšujú 
duševnú bdelosť a fyzický výkon. Iné 
prídavné látky, napríklad cukor, sa 
používajú na zmiernenie alebo zlepšenie 
arómy a chuti tabakových výrobkov 
s cieľom umožniť ľahšiu konzumáciu.
Tieto prídavné látky by sa mali zakázať s 
cieľom zabezpečiť jednotné pravidlá a 
vysokú úroveň ochrany zdravia.

Or. en

Odôvodnenie

Cukor je prídavná látka zvyšujúca chutnosť tabakového výrobku, čím pomáha zamaskovať 
trpkú chuť nespracovaného tabaku, aby bola atraktívnejšia, najmä pre tých, ktorí začínajú 
fajčiť.

Pozmeňujúci návrh 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Čoraz väčší počet ľudí, väčšinou 
detí, trpí astmou a rôznymi alergiami. Nie 
všetkým príčinám astmy sa rozumie, ale je 
nutné predchádzať rizikovým faktorom 
vrátane alergénov, tabaku a chemických 
dráždivých látok, aby si ľudia mohli 
užívať dobrú kvalitu života.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Frédérique Ries

Návrh smernice
Odôvodnenie 17b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17b) Komisia by mala starostlivo 
monitorovať pridávanie cukrových látok, 
ktoré tvoria viac než 10 % celkového 
množstva prídavných látok v cigaretách. 
Komisia by predovšetkým mala požiadať 
toto odvetvie, aby zmenilo zloženie 
tabakových výrobkov s cieľom vyrábať 
nové výrobky bez invertovaného cukru 
(fruktózy a glukózy), ktorý má pre zdravie 
nebezpečné účinky. 

Or. en

Odôvodnenie

Cukrové látky nie sú pre zdravie nebezpečné pri ústnej konzumácii, ale pyrolýzou sa menia na 
niekoľko toxických zlúčenín, z ktorých najnebezpečnejšie sú invertované cukry, zodpovedné za 
veľkú časť formaldehydu v dyme, ktorý je klasifikovaný ako ľudský karcinogén
(Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, 2009).

Pozmeňujúci návrh 118
Sari Essayah
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Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, by 
sa tabakovým výrobkom s výnimkou 
cigariet, tabaku na šúľanie a 
bezdymovému tabaku, ktoré spotrebúvajú 
najmä starší spotrebitelia, mala udeliť 
výnimka, pokiaľ ide o určité požiadavky 
týkajúce sa zložiek, ak nedochádza k 
podstatným zmenám okolností v súvislosti 
s objemom predaja alebo spotrebiteľským 
správaním, ktoré sa týkajú mladých ľudí.

vypúšťa sa

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 119
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, by 
sa tabakovým výrobkom s výnimkou 
cigariet, tabaku na šúľanie a 
bezdymovému tabaku, ktoré spotrebúvajú 
najmä starší spotrebitelia, mala udeliť 
výnimka, pokiaľ ide o určité požiadavky 
týkajúce sa zložiek, ak nedochádza k 
podstatným zmenám okolností v súvislosti 
s objemom predaja alebo spotrebiteľským 
správaním, ktoré sa týkajú mladých ľudí.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, by 
sa tabakovým výrobkom s výnimkou 
cigariet, tabaku na šúľanie a 
bezdymovému tabaku, ktoré spotrebúvajú 
najmä starší spotrebitelia, mala udeliť 
výnimka, pokiaľ ide o určité požiadavky 
týkajúce sa zložiek, ak nedochádza k 
podstatným zmenám okolností v súvislosti 
s objemom predaja alebo spotrebiteľským 
správaním, ktoré sa týkajú mladých ľudí.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zaistenia vysokej úrovne ochrany zdravia a rovnakej ochrany všetkých spotrebiteľov 
v celej EÚ by malo fajčenie tabakových výrobkov iných než cigarety a tabak na šúľanie 
podliehať rovnakým požiadavkám na označovanie.

Pozmeňujúci návrh 121
Martina Anderson
v mene skupiny GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, by 
sa tabakovým výrobkom s výnimkou 
cigariet, tabaku na šúľanie a 
bezdymovému tabaku, ktoré spotrebúvajú 
najmä starší spotrebitelia, mala udeliť 
výnimka, pokiaľ ide o určité požiadavky 
týkajúce sa zložiek, ak nedochádza k 
podstatným zmenám okolností v súvislosti 
s objemom predaja alebo spotrebiteľským 

vypúšťa sa
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správaním, ktoré sa týkajú mladých ľudí.

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sme sa ku všetkým tabakovým výrobkom, ktoré je povolené uvádzať na trh Únie, 
správať rovnako a nie vytvárať medzery.

Pozmeňujúci návrh 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, by sa 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie a bezdymovému tabaku, 
ktoré spotrebúvajú najmä starší 
spotrebitelia, mala udeliť výnimka, pokiaľ 
ide o určité požiadavky týkajúce sa zložiek, 
ak nedochádza k podstatným zmenám 
okolností v súvislosti s objemom predaja 
alebo spotrebiteľským správaním, ktoré sa 
týkajú mladých ľudí.

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, by sa 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie a tabaku určeného na 
vnútorné použitie, ktoré konzumujú najmä 
starší spotrebitelia, mala udeliť výnimka, 
pokiaľ ide o určité požiadavky týkajúce sa 
zložiek.

Or. de

Odôvodnenie

Konzumácia tradičného šňupacieho a žuvacieho tabaku sa obmedzuje len na niekoľko málo 
regiónov Európy a je vecou zachovávania tradícií. Navyše šňupací a žuvací tabak konzumujú 
najmä staršie osoby. Preto by mala platiť rovnaká výnimka ako v prípade cigár, cigariek 
a fajkového tabaku.

Pozmeňujúci návrh 123
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, by sa 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie a bezdymovému tabaku, 
ktoré spotrebúvajú najmä starší 
spotrebitelia, mala udeliť výnimka, pokiaľ 
ide o určité požiadavky týkajúce sa zložiek, 
ak nedochádza k podstatným zmenám 
okolností v súvislosti s objemom predaja 
alebo spotrebiteľským správaním, ktoré sa 
týkajú mladých ľudí.

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, ale 
chráni aj zdravie všetkých spotrebiteľov, 
by sa tabakovým výrobkom s výnimkou 
cigariet, tabaku na šúľanie a bezdymovému 
tabaku, ktoré konzumujú najmä starší 
spotrebitelia, mala udeliť výnimka, pokiaľ 
ide o určité požiadavky týkajúce sa zložiek.

Or. el

Odôvodnenie

Táto smernica poskytuje rovnakú ochranu všetkým spotrebiteľom tabakových výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 124
Frédérique Ries

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, by sa 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie a bezdymovému tabaku, 
ktoré spotrebúvajú najmä starší 
spotrebitelia, mala udeliť výnimka, pokiaľ 
ide o určité požiadavky týkajúce sa zložiek, 
ak nedochádza k podstatným zmenám 
okolností v súvislosti s objemom predaja 
alebo spotrebiteľským správaním, ktoré sa 
týkajú mladých ľudí.

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, by sa 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie a bezdymovému tabaku, 
ktoré konzumujú najmä starší spotrebitelia, 
mala udeliť výnimka, pokiaľ ide o určité 
požiadavky týkajúce sa zložiek, ak 
nedochádza k podstatným zmenám 
okolností v súvislosti s objemom predaja 
alebo spotrebiteľským správaním, ktoré sa 
týkajú mladých ľudí. Komisia by mala 
dôsledne sledovať užívanie tabaku do 
vodnej fajky mladými ľuďmi, keďže 
narastajú dôkazy o jeho užívaní nad 
rámec tradičného, starého trhu. V tomto 
smere by na tieto výrobky sa mali 
uplatňovať články 6 a 10 a na balíčky 
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tabaku do vodnej fajky, ktoré často 
nespĺňajú európske právne predpisy, by sa 
mali dávať zdravotné výstrahy. 

Or. en

Odôvodnenie

Okrem pozmeňujúceho návrhu 3 vypracovaného spravodajkyňou, ktorý sa týka používania 
tabaku do vodnej fajky mladými ľuďmi, je nutné trvať na tom, aby sa na výrobky ako tabak do 
vodnej fajky kvôli ich toxicite vzťahovali hlavné ustanovenia smernice.

Pozmeňujúci návrh 125
Frédérique Ries

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, by sa 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie a bezdymovému tabaku, 
ktoré spotrebúvajú najmä starší 
spotrebitelia, mala udeliť výnimka, pokiaľ 
ide o určité požiadavky týkajúce sa zložiek, 
ak nedochádza k podstatným zmenám 
okolností v súvislosti s objemom predaja 
alebo spotrebiteľským správaním, ktoré sa 
týkajú mladých ľudí.

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, by sa 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie, tabaku do vodnej fajky
a bezdymovému tabaku, ktoré konzumujú
najmä starší spotrebitelia, mala udeliť 
výnimka, pokiaľ ide o určité požiadavky 
týkajúce sa zložiek, ak nedochádza k 
podstatným zmenám okolností v súvislosti 
s objemom predaja alebo spotrebiteľským 
správaním, ktoré sa týkajú mladých ľudí.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa (18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
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smernica zameriava na mladých ľudí, by sa 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie a bezdymovému tabaku, 
ktoré spotrebúvajú najmä starší 
spotrebitelia, mala udeliť výnimka, pokiaľ 
ide o určité požiadavky týkajúce sa zložiek, 
ak nedochádza k podstatným zmenám 
okolností v súvislosti s objemom predaja 
alebo spotrebiteľským správaním, ktoré sa 
týkajú mladých ľudí.

smernica zameriava na mladých ľudí, by sa 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie, tabaku do vodnej fajky
a bezdymovému tabaku, ktoré konzumujú
najmä starší spotrebitelia, mala udeliť 
výnimka, pokiaľ ide o určité požiadavky 
týkajúce sa zložiek, ak nedochádza k 
podstatným zmenám okolností v súvislosti 
s objemom predaja alebo spotrebiteľským 
správaním, ktoré sa týkajú mladých ľudí.

Or. it

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 6 ods. 10.)

Pozmeňujúci návrh 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, by sa 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie a bezdymovému tabaku, 
ktoré spotrebúvajú najmä starší 
spotrebitelia, mala udeliť výnimka, pokiaľ 
ide o určité požiadavky týkajúce sa zložiek, 
ak nedochádza k podstatným zmenám 
okolností v súvislosti s objemom predaja 
alebo spotrebiteľským správaním, ktoré sa 
týkajú mladých ľudí.

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
smernica zameriava na mladých ľudí, by sa 
tabakovým výrobkom s výnimkou cigariet, 
tabaku na šúľanie, tabaku do vodnej fajky
a bezdymovému tabaku, ktoré konzumujú
najmä starší spotrebitelia, mala udeliť 
výnimka, pokiaľ ide o určité požiadavky 
týkajúce sa zložiek, ak nedochádza k 
podstatným zmenám okolností v súvislosti 
s objemom predaja alebo spotrebiteľským 
správaním, ktoré sa týkajú mladých ľudí.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 128
Renate Sommer

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Členské štáty by sa mali nabádať 
k tomu, aby v prípade, že to ešte neplatí, 
sformulovali svoje vnútroštátne zákony na 
ochranu mladých ľudí tak, aby tabakové 
výrobky nebolo možné mladým ľuďom vo 
veku do 18 rokov predávať a aby ich táto 
mladí ľudia nemohli konzumovať. 
Členské štáty by mali taktiež zaistiť 
dodržiavanie týchto zákazov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 129
Esther de Lange

Návrh smernice
Odôvodnenie 18b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18b) RDKT v článku 18 poukazuje na 
zodpovednosť strán dohovoru za riešenie 
výrobkov zameraných na neplnoletých 
spotrebiteľov, ako sú potraviny a hračky 
v podobe tabakových výrobkov, ktoré 
môžu byť pre maloletých lákavé.
V posledných rokoch sa na trh uviedlo 
niekoľko výrobkov, napríklad vaporizačné 
tyčinky vodných fajok, ktoré neobsahujú
nikotín, ale majú podobu cigariet a snažia 
sa imitovať proces fajčenia vaporizáciou 
látok, pričom skutočnosť, že tento proces 
je neškodný, ešte nebola vedecky 
dokázaná, a elektrickým svetlom 
imitujúcim proces horenia cigarety. Tieto 
výrobky sú zjavne vyrábané tak, aby boli 
lákavé pre mladých a neplnoletých 
spotrebiteľov, a medzi mladistvými 
v niekoľkých členských štátoch sú čoraz 
populárnejšie. Čoraz väčšie obavy 
vyvolávajú návyky, ktoré u mladých 
spotrebiteľov a maloletých vytvára 
používanie takýchto imitácií cigariet. 
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Preto by sa tieto výrobky mali touto 
smernicou zakázať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Frédérique Ries

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Stále pretrvávajú rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
týkajúcimi sa označovania tabakových 
výrobkov, najmä pokiaľ ide o používanie 
kombinovaných zdravotných výstrah 
pozostávajúcich z obrázku a textu, 
informácie o službách pomoci pri odvykaní 
od fajčenia a reklamné prvky nachádzajúce 
sa v baleniach a na baleniach.

(19) Stále pretrvávajú rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
týkajúcimi sa označovania tabakových 
výrobkov, najmä pokiaľ ide o používanie 
kombinovaných zdravotných výstrah 
pozostávajúcich z obrázku a textu, ktoré do 
roku 2013 zaviedlo len 10 členských 
štátov, informácie o službách pomoci pri 
odvykaní od fajčenia a reklamné prvky 
nachádzajúce sa v baleniach a na 
baleniach.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 131
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Malo by sa vyvinúť úsilie 
o skutočné odstránenie prekážok a o to, 
aby sa akýmkoľvek dostupným spôsobom 
umožnilo čo najrýchlejšie zavedenie 
používania holých balíčkov na celom 
území EÚ.

Or. fi
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Pozmeňujúci návrh 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Je takisto potrebné upraviť 
ustanovenia o označovaní, aby sa 
zosúladili pravidlá na úrovni Únie s 
medzinárodným vývojom. Napríklad 
usmernenia k článku 11 RDKT vyžadujú, 
aby sa na obidvoch hlavných 
zobrazovacích plochách umiestnili veľké 
obrázkové výstrahy, povinné informácie o 
odvykaní a prísne pravidlá o 
zavádzajúcich informáciách. Ustanovenia 
o zavádzajúcich informáciách doplnia 
celkový zákaz zavádzajúcich obchodných 
praktík podnikateľov voči spotrebiteľom 
stanovený v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 
2005 o nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu.

(21) Je takisto potrebné upraviť 
ustanovenia o označovaní, aby sa 
zosúladili pravidlá na úrovni Únie s 
medzinárodným vývojom. Ustanovenia o 
zavádzajúcich informáciách doplnia 
existujúce vhodné a komplexné 
usmernenia o bránení zavádzajúcim 
obchodným praktikám podnikateľov voči 
spotrebiteľom stanovené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých 
obchodných praktikách podnikateľov voči 
spotrebiteľom na vnútornom trhu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 133
Milan Cabrnoch

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Je takisto potrebné upraviť 
ustanovenia o označovaní, aby sa 
zosúladili pravidlá na úrovni Únie s 
medzinárodným vývojom. Napríklad 
usmernenia k článku 11 RDKT vyžadujú, 
aby sa na obidvoch hlavných 
zobrazovacích plochách umiestnili veľké

(21) Je takisto potrebné upraviť 
ustanovenia o označovaní, aby sa 
zosúladili pravidlá na úrovni Únie s 
medzinárodným vývojom. Napríklad 
usmernenia k článku 11 RDKT vyžadujú, 
aby sa na obidvoch hlavných 
zobrazovacích plochách umiestnili 



PE510.711v02-00 52/70 AM\937809SK.doc

SK

obrázkové výstrahy, povinné informácie o 
odvykaní a prísne pravidlá o zavádzajúcich 
informáciách. Ustanovenia o zavádzajúcich 
informáciách doplnia celkový zákaz 
zavádzajúcich obchodných praktík 
podnikateľov voči spotrebiteľom 
stanovený v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 
2005 o nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu37.

obrázkové výstrahy, ktoré by nemali 
zaberať viac než 50 %, ale nie menej než 
30 % plochy balíčka, hlavné povinné 
informácie o odvykaní a prísne pravidlá o 
zavádzajúcich informáciách. Ustanovenia o 
zavádzajúcich informáciách doplnia 
celkový zákaz zavádzajúcich obchodných 
praktík podnikateľov voči spotrebiteľom 
stanovený v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 
2005 o nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 134
Holger Krahmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Ustanovenia o označovaní je takisto 
potrebné upraviť podľa nových vedeckých 
poznatkov. Napríklad uvedenie obsahu 
dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého na 
balíčkoch cigariet sa ukázalo ako 
zavádzajúce, keďže vedie spotrebiteľov k 
domnienke, že určité cigarety sú menej 
škodlivé ako iné. Z poznatkov takisto 
vyplýva, že veľké kombinované zdravotné 
výstrahy sú účinnejšie ako výhradne 
textové výstrahy. Vzhľadom na to by sa 
kombinované zdravotné výstrahy mali 
stať povinné v celej Únii a pokrývať 
značné a viditeľné časti plochy balíčka. 
Mala by sa stanoviť minimálna veľkosť 
zdravotných výstrah, aby sa zabezpečila 
ich viditeľnosť a účinnosť.

(22) Ustanovenia o označovaní je takisto 
potrebné upraviť podľa nových vedeckých 
poznatkov. Napríklad uvedenie obsahu 
dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého na 
balíčkoch cigariet sa ukázalo ako 
zavádzajúce, keďže vedie spotrebiteľov k 
domnienke, že určité cigarety sú menej 
škodlivé ako iné. 

Or. de
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Odôvodnenie

Neexistujú vôbec žiadne skutočné vedecké dôkazy o tom, že veľmi veľké, obrázkové výstrahy 
vedú ku zníženiu počtu fajčiarov. Naopak sú dôkazy o tom, že regulácia balení, napríklad 
zväčšené obrázkové výstrahy, nemá na rozhodnutie ľudí o tom, či fajčiť alebo nie, vôbec 
žiaden vplyv.

Pozmeňujúci návrh 135
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Ustanovenia o označovaní je takisto 
potrebné upraviť podľa nových vedeckých 
poznatkov. Napríklad uvedenie obsahu 
dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého na 
balíčkoch cigariet sa ukázalo ako 
zavádzajúce, keďže vedie spotrebiteľov k 
domnienke, že určité cigarety sú menej 
škodlivé ako iné. Z poznatkov takisto 
vyplýva, že veľké kombinované zdravotné 
výstrahy sú účinnejšie ako výhradne 
textové výstrahy. Vzhľadom na to by sa 
kombinované zdravotné výstrahy mali 
stať povinné v celej Únii a pokrývať 
značné a viditeľné časti plochy balíčka. 
Mala by sa stanoviť minimálna veľkosť 
zdravotných výstrah, aby sa zabezpečila 
ich viditeľnosť a účinnosť.

(22) Ustanovenia o označovaní je takisto 
potrebné upraviť podľa nových vedeckých 
poznatkov. Napríklad uvedenie obsahu 
dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého na 
balíčkoch cigariet sa ukázalo ako 
zavádzajúce, keďže vedie spotrebiteľov k 
domnienke, že určité cigarety sú menej 
škodlivé ako iné. Percentuálny podiel 
vonkajšej plochy by sa mala vyčleniť pre 
zdravotné výstrahy, aby sa zabezpečila ich 
viditeľnosť a účinnosť.

Or. el

Odôvodnenie

Možnosť zaviesť farebné fotografie by sa mala ponechať na úvahe členských štátov. Okrem 
toho by sa ustanovenie o minimálnej veľkosti zdravotných výstrah malo nahradiť 
percentuálnym pokrytím vonkajšej plochy. Ak by sa toto opatrenie zaviedlo, viedlo by 
k uniformite veľkosti, rozmerov a prezentácie balíčkov, keďže navrhované rozmery nie sú 
použiteľné pre všetky typy balíčkov. 

Pozmeňujúci návrh 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Ustanovenia o označovaní je takisto 
potrebné upraviť podľa nových vedeckých 
poznatkov. Napríklad uvedenie obsahu 
dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého na 
balíčkoch cigariet sa ukázalo ako 
zavádzajúce, keďže vedie spotrebiteľov k 
domnienke, že určité cigarety sú menej 
škodlivé ako iné. Z poznatkov takisto 
vyplýva, že veľké kombinované zdravotné 
výstrahy sú účinnejšie ako výhradne 
textové výstrahy. Vzhľadom na to by sa 
kombinované zdravotné výstrahy mali stať 
povinné v celej Únii a pokrývať značné a
viditeľné časti plochy balíčka. Mala by sa 
stanoviť minimálna veľkosť zdravotných 
výstrah, aby sa zabezpečila ich 
viditeľnosť a účinnosť.

(22) Ustanovenia o označovaní je takisto 
potrebné upraviť podľa nových vedeckých 
poznatkov. Napríklad uvedenie obsahu
dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého na 
balíčkoch cigariet sa ukázalo ako 
zavádzajúce, keďže vedie spotrebiteľov k 
domnienke, že určité cigarety sú menej 
škodlivé ako iné. Z poznatkov takisto 
vyplýva, že veľké kombinované zdravotné 
výstrahy sú účinnejšie ako výhradne 
textové výstrahy. Vzhľadom na to by sa 
kombinované zdravotné výstrahy mali stať 
povinné v celej Únii a, aby boli účinné,
pokrývať značné a viditeľné časti plochy 
balíčka. 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Ustanovenia o označovaní je takisto 
potrebné upraviť podľa nových vedeckých 
poznatkov. Napríklad uvedenie obsahu 
dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého na 
balíčkoch cigariet sa ukázalo ako 
zavádzajúce, keďže vedie spotrebiteľov k 
domnienke, že určité cigarety sú menej 
škodlivé ako iné. Z poznatkov takisto 
vyplýva, že veľké kombinované zdravotné 
výstrahy sú účinnejšie ako výhradne 
textové výstrahy. Vzhľadom na to by sa 

(22) Ustanovenia o označovaní je takisto 
potrebné upraviť podľa nových vedeckých 
poznatkov. Napríklad uvedenie obsahu 
dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého na 
balíčkoch cigariet sa ukázalo ako 
zavádzajúce, keďže vedie spotrebiteľov k 
domnienke, že určité cigarety sú menej 
škodlivé ako iné. Z poznatkov takisto 
vyplýva, že veľké kombinované zdravotné 
výstrahy s jednoznačnými obrázkovými aj 
textovými výstrahami sú účinnejšie ako 



AM\937809SK.doc 55/70 PE510.711v02-00

SK

kombinované zdravotné výstrahy mali stať 
povinné v celej Únii a pokrývať značné a 
viditeľné časti plochy balíčka. Mala by sa 
stanoviť minimálna veľkosť zdravotných 
výstrah, aby sa zabezpečila ich viditeľnosť 
a účinnosť.

výhradne textové výstrahy. Vzhľadom na 
to by sa kombinované zdravotné výstrahy 
mali stať povinné v celej Únii a pokrývať 
značné a viditeľné časti plochy balíčka. 
Mala by sa stanoviť minimálna veľkosť 
zdravotných výstrah, aby sa zabezpečila 
ich viditeľnosť a účinnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Jednoznačný obrázok a krátka textová výstraha na štandardizovanom holom balíčku by mohli 
byť účinnejšie a viditeľné pre všetkých spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Okrem toho, niekoľko vedeckých 
štúdií ukázalo, že slovné nabádanie ku 
skoncovaniu s fajčením je účinné vtedy, 
keď je zamerané na egá fajčiarov, 
nepriamo zraňuje ich hrdosť a vyvoláva 
emocionálnu odpoveď. Textové výstrahy 
tohto druhu, napríklad „Fajčenie 
poškodzuje pokožku a urýchľuje tvorbu 
vrások“, „Fajčenie znižuje Vašu 
príťažlivosť“, „Nikto nemá rád bozk 
chutiaci po cigarete“, „Ak prestanete, 
nepriberiete: zlepší sa Váš život“, alebo 
„Premýšľajte: zastaviť sa na cigaretu 
spôsobí viac škôd než stres, ktorý sa 
snažíte uvoľniť“, by preto bolo možné 
skombinovať s tými textovými výstrahami, 
ktoré sa už používajú. 

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 139
Holger Krahmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia 
týkajúce sa veľkosti výstrah ako aj 
určitých aspektov vzhľadu balenia tabaku 
vrátane otváracieho mechanizmu s 
cieľom zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), 
„mild“ (jemné), „natural“ (prírodné), 
„organic“ (organické), „without 
additives“ (bez prídavných látok), 
„without flavours“ (bez príchute), „slim“ 
(tenké), názvov, obrázkov, obrazných 
alebo iných znakov. Podobne aj veľkosť a 
vzhľad jednotlivých cigariet môže 
zavádzať spotrebiteľov vytváraním dojmu, 
že sú menej škodlivé. Z nedávnej štúdie 
takisto vyplýva, že fajčiari tenkých cigariet 
boli skôr náchylní uveriť, že by ich 
značka mohla byť menej škodlivá. Malo 
by sa to riešiť.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Tento návrh neprispieva ani k fungovaniu vnútorného trhu, ani k ochrane verejného zdravia. 
Navyše neexistujú žiadne skutočné dôkazy o tom, že balenie alebo vzhľad výrobku je príčinný 
faktor, ktorý má vplyv na rozhodnutie fajčiť. Zákaz tenkých (slim) cigariet nepomáha zmenšiť 
spotrebu tabaku, ale povedie k vyššej miere pašovania cigariet a vážnym hospodárskym 
škodám.



AM\937809SK.doc 57/70 PE510.711v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 140
Erminia Mazzoni

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť.

Používanie niektorých slov na tabakových 
balíčkoch, napríklad „low-tar“ (s nízkym 
obsahom dechtu), „light“ (ľahké), „ultra-
light“ (ultraľahké) alebo „mild“ (jemné),
alebo názvov, obrázkov, obrazných alebo 
iných znakov, môže spotrebiteľov 
zavádzať tak, že si budú myslieť, že 
príslušné výrobky sú menej škodlivé, 
a teda ich motivovať ku zmene návykov. 
To, koľko sa vdychuje, určuje aj spôsob 
fajčenia a stupeň závislosti, a nie len 
množstvo daných látok, ktoré výrobok 
obsahuje pred konzumáciou. Tento aspekt 
sa netýka len používania textov ako tie 
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vyššie uvedené. Mohol by skutočne 
narušiť požiadavky na označovanie 
uvedené v tejto smernici.   .

Or. it

Pozmeňujúci návrh 141
Ewald Stadler

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky by mohli, za 
určitých okolnosti, viesť spotrebiteľov, 
najmä mladých ľudí, k dojmu, že výrobky 
sú menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 

Or. de

Odôvodnenie

Obrázok spotrebiteľov, o ktorý sa toto odôvodnenie opiera, je jednostranný. Nedostatok 
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informácií neodôvodňuje takéto obmedzovanie slobody podnikov v oblasti dizajnu výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 142
Jarosław Kalinowski

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), názvov, obrázkov, obrazných 
alebo iných znakov. Malo by sa to riešiť.

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 143
Kristian Vigenin

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), názvov, obrázkov, obrazných 
alebo iných znakov. 

Podobne aj vzhľad jednotlivých cigariet 
môže zavádzať spotrebiteľov vytváraním 
dojmu, že sú menej škodlivé. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Milan Cabrnoch
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Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), názvov, obrázkov, obrazných 
alebo iných znakov. Podobne aj vzhľad 
jednotlivých cigariet môže zavádzať 
spotrebiteľov vytváraním dojmu, že sú 
menej škodlivé. 

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 145
Eleni Theocharous

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
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otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), názvov, obrázkov, obrazných 
alebo iných znakov. 

Podobne aj vzhľad jednotlivých cigariet 
môže zavádzať spotrebiteľov vytváraním 
dojmu, že sú menej škodlivé. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 



AM\937809SK.doc 63/70 PE510.711v02-00

SK

zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), názvov, obrázkov, obrazných 
alebo iných znakov. Podobne aj vzhľad 
jednotlivých cigariet môže zavádzať 
spotrebiteľov vytváraním dojmu, že sú 
menej škodlivé. 

Or. it

Odôvodnenie

Neexistujú žiadne vedecké dôkazy o tom, že tenké (slim) cigarety zavádzajú spotrebiteľov. Ich 
zákaz by priniesol viac škôd než úžitku, keďže spotrebitelia by boli nútení obrátiť sa na čierny 
trh a teda k nákupu falšovaných cigariet nepodliehajúcich zdravotníckym inšpekciám – čo je 
situácia, ktorá by zjavne poškodzovala verejné zdravie – a následky by sa týkali aj 
zamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh 147
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
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ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), názvov, obrázkov, obrazných 
alebo iných znakov. Podobne aj veľkosť a 
vzhľad jednotlivých cigariet môže 
zavádzať spotrebiteľov vytváraním dojmu, 
že sú menej škodlivé. Komisia sa 
naliehavo žiada, aby uskutočnila vedeckú 
štúdiu o skutočnom vplyve týchto faktorov 
na spotrebu tabaku.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 148
Sergej Kozlík

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 



AM\937809SK.doc 65/70 PE510.711v02-00

SK

príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

príchute), názvov, obrázkov, obrazných 
alebo iných znakov. Podobne aj vzhľad 
jednotlivých cigariet môže zavádzať 
spotrebiteľov vytváraním dojmu, že sú 
menej škodlivé. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov,
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť vhodným 



PE510.711v02-00 66/70 AM\937809SK.doc

SK

škodlivá. Malo by sa to riešiť. balením a označovaním týchto výrobkov 
a prostredníctvom informovania 
spotrebiteľov o ich škodlivosti, aby boli 
spotrebitelia v plnej miere informovaní 
o dôsledkoch používania daného výrobku.

Or. pl

Odôvodnenie

Cigarety typu „slim“ nie sú škodlivejšie; iba ich balenie by mohlo spotrebiteľov zavádzať. Ak 
sú však takéto výrobky zabalené v súlade s ustanoveniami smernice, neexistuje riziko, že by 
spotrebiteľov zavádzali.

Pozmeňujúci návrh 150
Georgios Koumoutsakos

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov uvádzaných na 
obale, ako sú „low-tar“ (s nízkym obsahom 
dechtu), „light“ (ľahké), „ultra-light“ 
(ultraľahké), „mild“ (jemné), „natural“ 
(prírodné), „organic“ (organické), „without 
additives“ (bez prídavných látok), „without 
flavours“ (bez príchute), „slim“ (tenké), 
názvov, obrázkov, obrazných alebo iných 
znakov. 
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že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

Or. el

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 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.
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Or. de

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 13 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa veľkosti výstrah ako aj určitých 
aspektov vzhľadu balenia tabaku vrátane 
otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

(23) Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce 
sa dizajnových vlastností výstrah ako aj 
určitých aspektov vzhľadu balenia tabaku 
vrátane otváracieho mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť integritu a viditeľnosť 
zdravotných výstrah a maximalizovať ich 
účinnosť. Balenie a výrobky môžu 
zavádzať spotrebiteľov, najmä mladých 
ľudí, tým, že naznačujú, že výrobky sú 
menej škodlivé. Je tomu tak napríklad v 
prípade určitých textov alebo 
charakteristických znakov, ako sú „low-
tar“ (s nízkym obsahom dechtu), „light“ 
(ľahké), „ultra-light“ (ultraľahké), „mild“ 
(jemné), „natural“ (prírodné), „organic“ 
(organické), „without additives“ (bez 
prídavných látok), „without flavours“ (bez 
príchute), „slim“ (tenké), názvov, 
obrázkov, obrazných alebo iných znakov. 
Podobne aj veľkosť a vzhľad jednotlivých 
cigariet môže zavádzať spotrebiteľov 
vytváraním dojmu, že sú menej škodlivé. Z 
nedávnej štúdie takisto vyplýva, že fajčiari 
tenkých cigariet boli skôr náchylní uveriť, 
že by ich značka mohla byť menej 
škodlivá. Malo by sa to riešiť.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Návrh smernice
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Ukázalo sa, že tabakové výrobky 
obsahujú a emitujú mnoho škodlivých 
látok a známych karcinogénov, ktoré sú 
pri spaľovaní nebezpečné pre ľudské 
zdravie. Vedecké štúdie jednoznačne 
dokázali, že pasívne fajčenie je príčinou 
smrti, chorôb a zdravotného postihnutia, 
a že pasívne fajčenie je nebezpečné najmä 
pre nenarodené deti a dojčatá. Môže 
spôsobovať alebo zhoršovať dýchacie 
problémy osôb, ktoré vdychujú dym. 
Zdravotné výstrahy by preto mali 
upozorňovať aj na zdravotné 
nebezpečenstvá, ktoré vyvoláva pasívne 
fajčenie.

Or. de

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie obsahuje súčasná smernica 2001/37/ES. Mali by existovať osobitné textové
a obrázkové výstrahy upozorňujúce na nebezpečenstvo pasívneho fajčenia.

Pozmeňujúci návrh 154
Martina Anderson
v mene skupiny GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Návrh smernice
Odôvodnenie 23b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23b) Štúdie dokázali, že štandardizácia 
prezentácie názvu a obchodnej známky 
a farby balíčka (holý balíček) znižuje 
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atraktívnosť balenia a zvyšuje účinnosť 
zdravotných výstrah, čím sa znižuje 
rozšírenosť fajčenia a spotreba tabaku. 
Usmernenia k článkom 11 a 13 RDKT 
vyzývajú zmluvné strany k tomu, aby 
zvážili prijatie požiadaviek na holé 
balenie.

Or. en

Odôvodnenie

Balenie tabaku nesmie byť príťažlivé ani lákavé, keďže obsahuje smrtiaci výrobok. Reklama 
na tabak je zakázaná na takmer každom inom mieste, a aj na samotné balenie tabaku by sa 
tento zákaz mal vzťahovať. To je v súlade s odporúčaniami uvedenými v usmerneniach 
k RDKT, a iné štáty sveta to zavádzajú alebo zvažujú.


